https://biblioteca-digitala.ro

TUDOR SĂLĂGEAN
MARIUS EPPEL
(COORDONATORI)

MASONERIA ÎN TRANSILVANIA.
REPERE ISTORICE

1

https://biblioteca-digitala.ro

2

https://biblioteca-digitala.ro

TUDOR SĂLĂGEAN
MARIUS EPPEL
(COORD.)

MASONERIA ÎN TRANSILVANIA.
REPERE ISTORICE

AUTORI:
VASILE LECHINłAN
IOAN LUMPERDEAN
ANTONIU MARTIN
GELU NEAMłU
HORIA NESTORESCU-BĂLCEŞTI
VIRGIL ŞTEFAN NIłULESCU
CĂTĂLINA OPASCHI
KATIUŞA PÂRVAN
RĂZVAN PINCA
TUDOR SĂLĂGEAN
THOMAS ŞINDILARIU
ATTILA VARGA
CONSTANTIN ZĂRNESCU

CRISTINA ANISESCU
MIRCEA ALEXANDRU BIRł
DAN BRUDAŞCU
IOAN CHINDRIŞ
DANIELA COMŞA
MIHAELA COSMA
ŞTEFAN DAMIAN
OVIDIU DAN
MARIANA DANEŞ
EMILIAN M. DOBRESCU
ANTON DÖRNER
MARIUS EPPEL
NICOLAE IONIłĂ

ARGONAUT
CLUJ-NAPOCA
2018
3

https://biblioteca-digitala.ro

Seria :
● Documente ● Istorie ● Mărturii ●

Descrierea CIP a Bibliotecii NaŃionale a României
MASONERIA în Transilvania : repere istorice / autori :
Cristina Anisescu, Mircea Alexandru BirŃ, Dan Brudaşcu, …;
Tudor Sălăgean, Marius Eppel (coord.). –
Cluj-Napoca : Argonaut, 2018. –
352 p. ; 24 cm. (Istorie-Documente-Mărturii)
ISBN 978-973-109-780-0
061.236.61(498.4)(091)

Grafica: CRISTINA łOPAN
Coperta: TÖRÖK KÁROLYI
Responsabilitatea ştiinŃifică a textelor revine autorilor.

© Argonaut, 2018
Editura ARGONAUT
Cluj-Napoca, str. Ciucaş 5/15
Tel./Fax: 0264-425626
0740-139984; 0746-752191
e-mail: editura_argonaut@yahoo.com
www.editura-argonaut.ro
Consilier editorial atestat : Emil POP

4

https://biblioteca-digitala.ro

CUPRINS
Cuvânt înainte .................................................................................................... 7
VIRGIL ŞTEFAN NIłULESCU, Obiectele masonice din muzeele României: un
patrimoniu necunoscut......................................................................... 10
ISTORIE
TUDOR SĂLĂGEAN, Precursorii francmasoneriei: bresle (loji) meşteşugăreşti,
ordine cavalereşti şi influenŃe rozicruciene în Transilvania secolelor
XIV-XVII.............................................................................................. 17
EMILIAN M. DOBRESCU, Iluştri francmasoni ai Transilvaniei ......................... 28
THOMAS ŞINDILARIU, O încercare de a depăşi segregarea pe stări a societăŃii şi un
impuls pentru istoriografia critică a Transilvaniei. Loja francmasonică „St.
Andreas zu den drei Seeblättern” din Sibiu...............................................32

MIHAELA COSMA, Iluminism şi masonerie la saşi. Proiectul primului cabinet
de lectură din Transilvania................................................................... 47
OVIDIU DAN, Misterul unei inimi.................................................................... 54
IOAN CHINDRIŞ, Horea şi masoneria? .............................................................. 59
IOAN LUMPERDEAN, Ioan Piuariu Molnar: trasee, resorturi şi simboluri masonice ......65

ANTON E. DÖRNER, Însemnările unui medic mason despre răscoala lui Horea....... 84
ATTILA VARGA, Dincolo de zidul suspiciunilor. Francmasoneria maghiară:
trecut, prezent, viitor............................................................................ 90
TUDOR SĂLĂGEAN, Repere pentru o istorie a francmasoneriei clujene în
secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea....................................................... 117
GELU NEAMłU, A fost sau nu Simion BărnuŃiu francmason la 1848? ......... 122
ANTONIU MARTIN, Aspecte ale masoneriei în România. Cazul Aradului..... 136
MARIUS EPPEL, ANTONIU MARTIN, Loja FRATERNITAS din Arad în primii ani
de existenŃă (1871-1876) .................................................................... 148
GELU NEAMłU, Un student ardelean la Roma informează Blajul despre
activitatea francmasoneriei italiene la 1889 ....................................... 156
CONSTANTIN ZĂRNESCU, Vlad Dracula łepeş, Bram Stoker şi francmasoneria,
sau: cine a fost maestrul Arminius Vambery? ................................... 160
5

https://biblioteca-digitala.ro

HORIA NESTORESCU-BĂLCEŞTI, Alexandru Vaida Voevod – contribuŃia la
recunaşterea internaŃională a Marii Uniri ......................................... 170
DANIELA COMŞA, TUDOR SĂLĂGEAN, Alexandru Vaida Voevod şi
francmasoneria. Documente din patrimoniul Muzeului NaŃional de
Istorie a Transilvaniei ........................................................................ 176
ŞTEFAN DAMIAN, Momente din raporturile culturale dintre Italia şi România.
Lucrări ale sculptorului Ettore Ferrari în capitala culturală a
Transilvaniei....................................................................................... 193
CĂTĂLINA OPASCHI, Documente inedite privind activitatea masoneriei în
perioada interbelică ............................................................................. 203
DAN BRUDAŞCU, Octavian Goga şi francmasoneria ...................................... 217
VASILE LECHINłAN, Atitudini ale presei româneşti faŃă de francmasonerie ....... 237
RĂZVAN PINCA, Imaginea francmasoneriei în presa interbelică lugojeană ......... 241
NICOLAE IONIłĂ, Francmasoneria română în dosarele SecurităŃii. Între
„procesul francmasonilor” şi problema „Oculta” .............................. 250
CRISTINA ANISESCU, Impactul stereotipurilor şi erorilor de atribuire privitoare
la Francmasonerie în documentele întocmite de Securitate................ 280
PATRIMONIU
MARIANA DANEŞ, ColecŃia de însemne francmasonice a Muzeului Brukenthal .. 297
MARIANA DANEŞ, MARIUS EPPEL, Obiecte, decoraŃii şi însemne masonice din
Transilvania sec. XVIII-XX. ColecŃia Muzeului NaŃional Brukenthal,
Sibiu.................................................................................................... 305
KATIUŞA PÂRVAN, TUDOR SĂLĂGEAN, DANIELA COMŞA, ColecŃia de obiecte,
decoraŃii şi însemne masonice a Muzeului NaŃional de Istorie a
Transilvaniei, Cluj-Napoca ................................................................ 314
ÎN LOC DE POSTFAłĂ
MIRCEA ALEXANDRU BIRł, Incursiune în istoria francmasoneriei transilvane .....319
Ce este francmasoneria? Un interviu cu Mircea Alexandru BirŃ................... 325
LISTA AUTORILOR............................................................................................................329

6

https://biblioteca-digitala.ro

CUVÂNT ÎNAINTE
În toamna anului 2007, Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei din
Cluj organiza, în colaborare cu Muzeul NaŃional Brukenthal, Consiliul
NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii, Biblioteca Filialei Cluj a
Academiei Române şi Marele Orient al României, expoziŃia Masoneria în
Transilvania, care îşi propunea să ofere publicului larg o nouă perspectivă
asupra istoriei francmasoneriei din Transilvania prin prezentarea unor obiecte
până atunci extrem de puŃin cunoscute şi unui important număr de documente până în acel moment inedite. Într-adevăr, această expoziŃie a reunit,
pentru întâia oară, colecŃiile de obiecte masonice ale principalelor două muzee
transilvănene deŃinătoare ale unui asemenea patrimoniu: Muzeul NaŃional de
Istorie a Transilvaniei şi, mai ales, Muzeul NaŃional Brukenthal din Sibiu. Din
fabuloasa colecŃie a muzeului sibian au fost selectate pentru a fi expuse 85 de
obiecte reprezentative pentru istoria francmasoneriei sibiene şi braşovene din
ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea. În ceea ce priveşte Muzeul NaŃional
de Istorie a Transilvaniei, acesta a oferit publicului, în premieră absolută, pe
lângă colecŃia de obiecte masonice aparŃinând câtorva dintre cele mai importante loji din Transilvania secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, o serie de documente inedite referitoare la activitatea francmasonică a marelui om politic român
Alexandru Vaida Voevod. La rândul său, Consiliul NaŃional pentru Studierea
Arhivelor SecurităŃii a participat la acest eveniment cu o amplă selecŃie de
fotocopii ale unor documente, de asemenea inedite, ilustrând persecuŃiile la
care au fost supuşi masonii din România în anii regimului comunist, de la
„Procesul Fancmasonilor” din anul 1953 până la Dosarul „Oculta”, instrumentat de organele SecurităŃii în anii 1980. La realizarea expoziŃiei şi-au adus, de
asemenea, contribuŃia Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române, precum şi
un număr de colecŃionari privaŃi care au dorit să îşi păstreze anonimatul.
Întregul proiect a beneficiat de sprijinul generos şi deschis al Marelui Orient al
României şi al Marelui său Maestru, Mircea Deaca, care a oferit spre expunere
piese reprezentative din propriul patrimoniu, a sprijinit organizarea manifestării şi a asigurat, prin specialiştii săi, expertiza necesară pentru o interpretare
corectă a simbolisticii obiectelor expuse.
ExpoziŃia a fost vernisată la 21 noiembrie 2007, în prezenŃa unui
numeros public. În mesajul său de salut, Virgil Ştefan NiŃulescu, secretar
general al Ministerului Culturii şi Cultelor şi preşedinte al Comitetului
NaŃional Român ICOM, arăta: „Istoria de trei ori centenară a masoneriei pe actualul
teritoriu al României nu va putea fi relevată doar prin asemenea expoziŃii. Dar marele
lor merit (al acesteia şi al celor care, sunt convins, vor urma) este unul dublu: pe de o
7
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parte, fără să cadă pradă senzaŃionalismului şi fără să îşi propună să înlocuiască
volumele de cercetări, aduc în faŃa vizitatorilor obiecte tridimensionale, fără de care nici
o descriere nu ar putea face, cu adevărat, inteligibilă o epocă sau un fenomen; pe de altă
parte, fără să încurajeze viziunea conspiraŃionistă asupra mersului lumii, contribuie la
consolidarea unei alte percepŃii asupra istoriei, demonstrând că înŃelegerea unor acte
istorice nu poate fi făcută doar cu mijloacele simpliste ale materialismului istoric.”
În ianuarie 2008, expoziŃia Masoneria în Transilvania a fost itinerată la
ReşiŃa, fiind găzduită timp de mai multe luni de către Muzeul Banatului
Montan. În primăvara aceluiaşi an, instituŃiile organizatoare ale expoziŃiei de
la Cluj au participat la manifestările organizate la Bucureşti de către Centrul
Regional de Studii Francmasonice Paris-Bucureşti şi Marele Orient al
României, cu colaborarea Centrului NaŃional de Studii Francmasonice, cu ocazia
desfăşurării în România, pentru întâia oară, a lucrărilor Consiliului Coordonator al AsociaŃiei Europene a Muzeelor, Bibliotecilor şi Arhivelor Masonice
(AMMLA). Cu această ocazie, Muzeul NaŃional de Istorie a României a
găzduit expoziŃia şi simpozionul Aspecte inedite din istoria masoneriei române,
manifestare în cadrul căreia Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei şi
Muzeul NaŃional Brukenthal au prezentat, în comun, expoziŃia foto-documentară ColecŃii masonice în muzeele din Transilvania, iar Consiliul NaŃional pentru
Studierea Arhivelor SecurităŃii a prezentat un nou grupaj de documente
inedite din patrimoniul pe care îl administrează.
Cu ocazia expoziŃiei de la Cluj a fost lansată prima ediŃie a prezentei
lucrări, care îşi propusese, iniŃial, să fie un simplu catalog, reunind principalele
piese prezentate şi explicaŃiile referitoare la acestea. Dar, pentru că explicaŃiile
solicitate de prezentarea unor colecŃii de obiecte masonice erau, inevitabil, mai
complexe şi mai ample decât cele reclamate de descrierea unor obiecte mai
puŃin nefamiliare publicului larg, şi pentru că un număr însemnat de istorici
consacraŃi şi de cercetători în curs de afirmare şi-au arătat fără întârziere
disponibilitatea de a-şi face cunoscute propriile cercetări în domeniu, proiectatul catalog de expoziŃie s-a transformat într-un volum de studii care s-a
bucurat de un interes cu mult mai mare decât cel preconizat. Apărută în
noiembrie 2007, prima ediŃie a cărŃii Masoneria în Transilvania. Repere istorice era
deja epuizată la începutul anului 2008. Cea de a doua ediŃie a lucrării, lansată
în primăvara anului 2009, a fost una mult amplificată, reunind un număr de 27
de materiale, semnate de 24 de autori (faŃă de 14 în ediŃia iniŃială).
Prezenta ediŃie, a treia, este o încercare de a răspunde atât interesului
mereu sporit al publicului cititor, cât şi unor remarcabile iniŃiative ale cercetătorilor acestui domeniu. Volumul s-a îmbogăŃit de această dată cu doi noi
contributori de prestigiu. Primul dintre aceştia, istoricul Ioan Lumperdean,
profesor la Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Gestiunea Afacerilor a
UniversităŃii „Babeş-Bolyai”, s-a afirmat de mulŃi ani ca unul dintre cei mai
8
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importanŃi specialişti în istoria iluminismului transilvănean. El ne propune, de
această dată, un studiu de referinŃă despre activitatea francmasonică a lui Ioan
Piuariu Molnar, una dintre cele mai luminoase personalităŃi ale epocii sale. Cel
de al doilea este Ovidiu Dan, de la Marele Orient al Regatului łărilor de Jos,
inventiv şi neobosit cercetător al simbolisticii masonice din oraşele
Transilvaniei, care se ocupă în acest volum de misterul inimii păstrate în
biserica armeano-catolică din Dumbrăveni. Cu aceste noi contribuŃii, care se
adaugă celorlalte, deja prea bine cunoscute, volumul de faŃă are toate şansele
de a da un nou avânt studierii acestui domeniu, prin promovarea cercetărilor
istorice obiective, în detrimentul literaturii amatoare de senzaŃional.
Tudor Sălăgean – Marius Eppel
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VIRGIL ŞTEFAN NIłULESCU
OBIECTELE MASONICE DIN MUZEELE ROMÂNIEI:
UN PATRIMONIU NECUNOSCUT

Francmasoneria reprezintă un fenomen social insuficient studiat în
România. Reintrarea masoneriei în adormire, în iunie 1948, şi, mai ales, prigoana declanşată în 1950, prin aruncarea în închisori a mii de francmasoni, ca şi
menŃinerea unei atitudini constant agresive la adresa masoneriei, pe întreaga
durată a regimului comunist, au constituit cauze suficient de puternice pentru
ceea ce s-a întâmplat, în primii 5-6 ani, după 1989: reticenŃa istoricilor de a
aborda un domeniu cu puŃine surse de documentare solide şi, pe de altă parte,
invazia unei literaturi paraistorice de consum (în general, traduceri de proastă
calitate după volume de popularizare sau după lucrări declarat partizane – pro
sau antimasonice). Putem spune că, în general, în ultimul deceniu al secolului
trecut, lucrările serioase despre istoria masoneriei din România şi despre rolul
unor masoni în desfăşurarea unor momente importante sunt puŃine, detaşându-se studiile lui Dan Berindei, Horia Nestorescu-Bălceşti1 şi Dan A.
Lăzărescu2. Aşa după cum se ştie, la închiderea lojilor, în iunie 1948, arhivele
masoneriei au fost preluate, iniŃial, de Ministerul Agriculturii, odată cu
localurile în care erau adăpostite templele. Mai devreme sau mai târziu, însă,
ele au ajuns în mâinile ofiŃerilor de Securitate, pe baza lor fiind fabricate actele
de acuzare ale proceselor din anii 1950-1953. Aceste arhive nu au putut fi
recuperate după 1989, decât în proporŃii insignifiante. De asemenea, documentele transportate de masonii refugiaŃi, după 1944, în Occident, sunt cu
totul nesemnificative, în raport cu volumul şi importanŃa celor rămase în Ńară.
O parte din cărŃile aflate în fosta bibliotecă a principalului templu din
Bucureşti a fost identificată în fondurile Bibliotecii NaŃionale a României.
Muzeele s-au dovedit, însă, în toŃi aceşti ani, principalele instituŃii cu acces
public deŃinătoare de bunuri de provenienŃă masonică. Două au fost cauzele
Lucrarea lui Horia Nestorescu-Bălceşti, Ordinul Masonic Român, Casa de Editură şi
Presă „Şansa“ S.R.L., Bucureşti, 1993, a fost, fără îndoială, primul volum rezervat
istoriei francmasoneriei din România, bazat pe o documentare serioasă şi care, deşi
scris din perspectiva unui mason declarat, păstrează instrumentarul unui studiu
istoric, evitând orice ton apologetic.
2 Studiul său, Românii în francmasoneria universală¸ publicat, cu Note şi bibliografie de
Horia Nestorescu-Bălceşti, la Centrul NaŃional de Studii Francmasonice, Bucureşti,
1997, constituie un foarte util excurs istoric asupra activităŃii politice a unor francmasoni care au jucat un rol important în istoria României, de până la Marea Unire.
1
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care au favorizat conservarea lor, de-a lungul perioadei de dictatură comunistă: pe de o parte, muzeografii conştienŃi de importanŃa lor pentru istoria
României nu le-au făcut publică existenŃa în colecŃii, tocmai pentru a nu atrage
atenŃia asupra lor, protejându-le pe această cale; pe de altă parte, în unele
situaŃii, simbolurile masonice au fost greşit interpretate, respectivele obiecte
trecând drept reprezentative pentru mişcarea muncitorească, fapt care nu
trădează decât ignoranŃa respectivilor muzeografi. Este vorba, evident, despre
ciocane, a căror reprezentare a fost considerată specifică mişcărilor muncitoreşti, deşi ele sunt unele dintre cele mai cunoscute unelte masonice.
În muzeele din România, obiectele masonice se concentrează în zonele
în care a existat o mişcare masonică importantă sau care sunt legate de istoria
unor personalităŃi care au fost masoni. Căutările ar trebui, aşadar, să Ńină cont
de ambele posibilităŃi. Desigur, nu putem avea în vedere ipoteze riscante, de
genul celor care îl consideră pe Vlad Dracul iniŃiat în masonerie3. În schimb,
existenŃa lojilor, documentar atestată pentru sec. al XVIII-lea nu putea să nu
lase urme. Astfel, loja St. Andreas zu den drei Seeblätten, înfiinŃată la Sibiu, în
1767, a avut o activitate extrem de bogată4, fiind atelierul din care au făcut
parte, între alŃii, baronul Samuel von Brukenthal, oculistul Ioan Piuariu Molnar
şi prinŃul Alexandru Moruzi. Este, aşadar, firesc să găsim, în colecŃiile
Muzeului NaŃional Brukenthal, obiecte masonice, unele dintre ele aparŃinând
chiar baronului colecŃionar. Câteva dintre acestea au fost expuse, recent,
pentru prima oară, în expoziŃia temporară Imperiul la periferie. Urme austriece în
Transilvania. De altfel, se pare că Palatul Brukenthal a şi adăpostit, într-o
anumită perioadă, pe timpul vieŃii baronului, un templu. Este, desigur, regretabil că nu s-au păstrat obiecte legate de masonerie provenind de la un celebru
contemporan al lui Brukenthal, Horea5, dar, în schimb, este de aşteptat ca
activitatea lojei clujene UNIO să fi lăsat urme, chiar şi până la ordinul suspiciosului Francisc I, din 6 iulie 1795, de interzicere a francmasoneriei. SituaŃii
asemănătoare se regăsesc şi în Moldova de dincolo de Prut, până la interzicerea francmasoneriei, în Rusia, din ordinul Ńarului Alexandru I, la 1 august 1822.
Cu siguranŃă, puŃin cunoscute şi cercetate sunt obiectele masonice
provenind de la generaŃiile de revoluŃionari şi de boieri luminaŃi din
Teşu Solomovici, România masonică, Ed. Teşu, 2005, p. 221.
Emil Sigerus îi consemnează încetarea activităŃii la 22 martie 1789 (Emil Sigerus,
Cronica oraşului Sibiu, Ed. Imago, Sibiu, 1997, p. 50), deşi Horia Nestorescu-Bălceşti
(Op. cit., p. 43) constată că loja a făcut iniŃieri şi în 1790.
5 Chiar dacă nu avem informaŃii privind iniŃierea lui Horea, absolut toate datele pe
care le avem converg spre această concluzie, chiar şi numai dacă am lua în
considerare discursul rostit de Horea în loja vieneză „Adevărata înŃelegere“ (I.
Chindriş, Horea şi Masoneria?, în Francmasoneria Magazin, nr. 1, 1999, p. 5.
3

4
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Principate, în prima jumătate a sec. al XIX-lea. Lojile bucureştene şi ieşene, cu
activitate intensă, începând de pe la 1830, au lăsat urme de aflat în casele
memoriale şi muzeele judeŃene şi locale. O parte dintre aceste obiecte masonice
sau obiecte de interes pentru istoria francmasoneriei, pentru că au aparŃinut
unor personalităŃi a căror activitate se explică şi prin iniŃierea în masonerie, se
regăsesc, poate, într-o stare ceva mai precară (ca la Muzeul din Bălceşti, de
exemplu), altele, cu siguranŃă, ceva mai bine conservate (la Complexul Muzeal
Goleşti, Muzeul Municipiului Bucureşti sau Muzeul NaŃional de Istorie a
României). Desigur, perioadele de avânt şi dezvoltare a activităŃii masonice au
alternat cu cele de prigoană, peste tot, în teritoriile româneşti, dar lojile au
continuat să lucreze, chiar dacă, nu întotdeauna, la vedere.
Eforturile francmasoneriei române, de constituire a unui ordin suveran, pe teritoriul Ńării, după dobândirea IndependenŃei – eforturi concretizate
în constituirea Marelui Orient al României (în 1879) şi a Marii Loji NaŃionale
din România (în 1880) –, ca şi reluarea oficială a activităŃii masonice în AustroUngaria, în 1886, au constituit, probabil, momentul de început al apogeului
activităŃii masonice în teritoriile româneşti. Din acel deceniu, până la momentul jenant al autodizolvării Marii Loji NaŃionale, la 26 februarie 1937, activitatea masonică a fost extrem de intensă. Documente, planşe de arhitectură,
publicaŃii, decoraŃii, medalii, paramenŃi, bijuterii, însemne masonice sunt de
găsit printre obiectele rămase de la membrii lojilor sau printre cele ajunse în
gestiunea autorităŃilor, după 1937. PuŃin documentate şi puŃin cunoscute, ele
nu sunt întotdeauna asociate masoneriei, adeseori din ignoranŃă. Probabil,
şorŃurile masonice şi diversele obiecte decorate cu echerul şi compasul, aşezate
pentru diverse grade, fac parte dintre obiectele evident masonice, în vreme ce
numeroase altele, decorate cu simboluri mai puŃin cunoscute sau care au
aparŃinut unor masoni mai puŃin cunoscuŃi, trec neobservate. Despre bogăŃia
patrimoniului existent în muzee stă mărturie expoziŃia de medalii şi însemne
masonice deschisă la Muzeul NaŃional de Istorie a României, în decembrie
20066, expoziŃie care, în afară de obiecte provenind din câteva colecŃii private, a
inclus, mai ales, bunuri de la trei muzee importante (Muzeul NaŃionale de
Istorie a României, Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei şi Muzeul
NaŃional Filatelic), ca şi de la Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei
Române. Departe de a-şi propune un inventar al bunurilor de provenienŃă
masonică, expoziŃia a demonstrat cât de variat este patrimoniul care poate fi
asociat istoriei francmasoneriei şi rolului pe care masonii l-au jucat în istoria
Catalogul expoziŃiei, Medalii şi Însemne Masonice. Istorie şi Simbol, editat de
Cătălina Opaschi, Katiuşa Pârvan şi Ernest Oberländer-Târnoveanu, şi publicat de
Ed. Cetatea de Scaun, realizat în condiŃii ireproşabile, a rămas un câştig autentic al
acelei expoziŃii.

6
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României. Un an mai târziu, Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei,
împreună cu marele absent al expoziŃiei anterioare (Muzeul NaŃional
Brukenthal) şi alături de Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Academiei
Române, Consiliul NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii şi Marele
Orient al României, organiza o expoziŃie dedicată chiar istoriei masoneriei
transilvane7. Întreprinderea s-a bucurat de un remarcabil succes, stârnind
ecouri în întreaga regiune şi prilejuind creşterea interesului pentru subiect. Pe
de altă parte, faptul că primele două ediŃii ale volumului Masoneria în
Transilvania s-au epuizat se datoreşte, fără îndoială, nu doar interesului general
al istoricilor români pentru masonerie, ci şi seriozităŃii demersului ştiinŃific al
coordonatorilor Tudor Sălăgean şi Marius Eppel.
Desigur, pentru perioada de după 1937, colecŃiile muzeelor sunt ceva
mai sărace. Motivul stă în faptul că obiectele nu au mai ajuns decât cu totul
întâmplător în muzee, succesivele dictaturi îngrijindu-se, mai degrabă, de
distrugerea acestor bunuri. Iar perioada de după reaprinderea Luminilor, în
1990, chiar daca extrem de agitată, nu constituie, deocamdată, obiectul de
interes al muzeelor, chiar dacă numeroşi masoni, şi chiar nemasoni, colecŃionează deja bunuri simbolice aparŃinând diverselor obedienŃe din România sau
din străinătate.
Fără îndoială, pentru cunoaşterea şi punerea în valoare a acestui
patrimoniu este nevoie, mai întâi, de o documentare solidă, atât în arhive, cât
şi în afara lor, documentare care trebuie să pornească de la un nivel de
cunoştinŃe minim al cercetărilor. Dincolo de „mistere“, istoria masoneriei
presupune o bună cunoaştere a faptelor, care este accesibilă oricărui cercetător
serios. Acest demers va trebui să se desfăşoare în paralel cu reluarea cercetărilor asupra colecŃiilor muzeale, din perspectiva acestei cunoaşteri, cu privire
nu doar la activitatea masoneriei din România, ci şi la apartenenŃa la masonerie a unor personalităŃi care au marcat istoria politică, economică şi culturală a
României, pentru ultimele trei secole. Momentul este unul propice pentru
societatea românească, fiind marcat de un recul al atitudinii bazate pe ignoranŃă şi intoleranŃă, deschise de celebra expoziŃie antimasonică, inaugurată în iulie
1941, şi continuate, până recent, de articole senzaŃionaliste din presa tabloidă.
Ceea ce vom recupera, ca urmare a unui asemenea demers, va fi o parte
importantă a istoriei naŃionale.

7

Masoneria în Transilvania. Însemne, simboluri, repere.
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TUDOR SĂLĂGEAN
PRECURSORII FRANCMASONERIEI.
BRESLE (LOJI) MEŞTEŞUGĂREŞTI, ORDINE CAVALEREŞTI ŞI
INFLUENłE ROZICRUCIENE ÎN TRANSILVANIA
SECOLELOR XIV-XVII

Transilvania este un spaŃiu al întâlnirii şi, uneori, al confruntării diferitor aspecte ale civilizaŃiei europene, al convergenŃei acestora, dar şi al tensiunilor creatoare. În timp, Transilvania a produs, ca rezultantă a celor de mai sus,
un spirit de toleranŃă specific, care îngăduit convieŃuirea relativ paşnică a mai
multor naŃiuni şi a unui mare număr de confesiuni. Acest spirit de toleranŃă nu
trebuie idealizat; este însă în afara oricărei îndoieli faptul că el a fost şi rămâne
unul puternic şi adânc înrădăcinat. Din aceste motive Transilvania este, şi din
punctul de vedere al istoriei francmasoneriei din România, un spaŃiu de
legătură cu lumea europeană, o zonă de contact cu influenŃe dintre cele mai
variate şi diverse.
LOJI (BRESLE) MEŞTEŞUGĂREŞTI ŞI „MASONERIE OPERATIVĂ”. În primul
rând, trebuie subliniat faptul că societatea transilvăneană a dezvoltat secole de-a
rândul forme de organizare care o pregăteau pentru receptarea francmasoneriei în secolul al XVIII-lea. Breslele transilvănene, atestate încă din secolul al
XIV-lea, erau asociaŃii închise, cu o organizare complexă, profund implicate în
viaŃa comunităŃilor din care făceau parte. Dealtfel, unele bresle foloseau încă
din evul mediu o parte a simbolurilor utilizate mai târziu în francmasonerie, şi
se poate afirma fără prea multe ezitări că masonii au preluat, în mare parte, şi
modul de interpretare a acestora. Organizarea breslelor (denumite, dealtfel, şi
loji, în Transilvania până în secolul al XIX-lea) o va inspira pe cea a francmasoneriei, ierarhia acestora fiind constituită din ucenici, calfe şi maeştri. Sistemul de relaŃii din cadrul breslelor a inspirat, cu certitudine, organizarea lojilor
masonice „speculative”. În cadrul lojilor medievale, ucenicii şi companionii
erau obligaŃi să respecte o disciplină strictă, obligaŃiile care le erau impuse şi
drepturile de care beneficiau variind de la o corporaŃie la alta. Existau chiar şi
în Transilvania bresle în cadrul cărora ucenicilor şi companionilor le era, de
exemplu, interzis să participe la sărbătoarea sfântului patron al corporaŃiei,
privilegiu care le era rezervat exclusiv maeştrilor1. Ucenicia era îndelungată, şi
reprezenta o perioadă de ascultare şi de privaŃiuni. Trecerea la statutul de calfă
1 D. I. Rus, Alegerea sfinŃilor patroni ai unor bresle din Transilvania, la http: // www.
reenerlaendchen.ro/documente/istorie/B5_Alegerea_sfintilor_patroni1.doc.
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(companion) era realizată printr-un ceremonial la încheierea căruia candidatul
trebuia să ofere o masă: El trebuia să Ńină o cuvântare, iar apoi să închine trei
pahare de vin: unul pentru Ńară, unul pentru oraş şi unul pentru breaslă.
Calfele erau obligate să călătorească timp de doi până la patru ani, pentru a se
instrui în centre în care meşteşugul pe care încerca să îl deprindă se afla la un
nivel avansat. La încheierea acestei perioade, candidatul prezenta toate
documentele care îi erau solicitate de breaslă, îşi susŃinea examenul de maestru
(capodopera) şi oferea o masă costisitoare. Astfel, el devenea, în general, atât
meşter în cadrul breslei, cât şi cetăŃean al oraşului. Pentru a deveni maestru,
candidatul trebuia să mai îndeplinească, de asemenea, o altă condiŃie obligatorie: să se căsătorească2.
În Transilvania evului mediu, viaŃa meşteşugărească organizată în
bresle era specifică cu precădere marilor oraşe, cu precădere acelora săseşti. În
secolele XVI-XVII se dezvoltă şi se organizează bresle şi în oraşele mai mici.
Astfel, un orăşel ca Aiudul, unde prima breaslă (a croitorilor) este atestată în
1521, ajunge până la sfârşitul secolului al XVI-lea să numere 11 bresle. În a
doua jumătate a secolului al XVI-lea şi-au făcut apariŃia, rând pe rând, uniuni
mai largi ale corporaŃiilor din acelaşi domeniu de activitate. Astfel de asociaŃii
s-au dezvoltat în special în localităŃile săseşti din sudul Transilvaniei, reunind
bresle cum ar fi cele ale aurarilor, dogarilor, pantofarilor, olarilor sau cojocarilor. Breslele aurarilor sunt cele mai bogate din Transilvania, producând
adevărate obiecte artă. Comenzile adresate aurarilor veneau atât dinspre curŃile regale, princiare sau aristocratice din Europa Centrală, dinspre bisericile de
diferite confesiuni, dar şi dinspre gospodăriile orăşeneşti mai înstărite3.
Dezvoltarea urbanistică a Transilvaniei medievale a fost realizată de
corporaŃiile de constructori, de „masonii operativi” care îşi apărau cu stricteŃe
secretele meseriei şi tehnicile de realizare a edificiilor monumentale. Câteva
dintre monumentele importante ale Transilvaniei au fost realizate de maeştri
constructori veniŃi din Europa centrală sau occidentală. Un Jean de Saint Die
(Johannes lapicida de civitate Sancti Adeodati), discipol al faimosului arhitect
francez Villard de Honnecourt, este cel care a condus, după 1287, lucrările de
finalizare a construcŃiei catedralei episcopale romanice din Alba Iulia4.
InfluenŃe venite dinspre centrul Europei au fost identificate de istoricii
de artă în cele mai importante construcŃii gotice din Transilvania. Astfel, în

I. M. łiplic, Breslele producătorilor de arme din Sibiu, Braşov şi Cluj în secolele XIV-XVI,
Sibiu, 2001.
3 Enikı Rüsz Fogarasi, Habitat, alimentaŃie, meserii, în I. A. Pop. Th. Nägler, A. Magyari,
Istoria Transilvaniei, vol. II (de la 1541 până la 1711), Cluj-Napoca, 2005, p. 111-114.
4 G. Oprescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacului, Bucureşti, 1982, p.
138-139.
2
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Clujul celei de-a doua jumătăŃi a secolului al XV-lea a fost înregistrată o
remarcabilă activitate constructivă, materializată prin încheierea construcŃiei
bisericii parohiale Sf. Mihail, prin ridicarea claustrului şi a mănăstirii dominicane din actuala PiaŃă a Muzeului şi prin construirea bisericii şi a conventului
franciscanilor observanŃi de pe strada Lupilor (în prezent M. Kogălniceanu),
aceasta din urmă o ctitorie a marelui rege născut în această localitate, Matia
Corvin. Marca de pietrar însemnată pe scut heraldic la cheia bolŃilor bisericii
Sf. Mihail prezintă analogii în Austria şi Germania. De asemenea, arhitectura
tribunei de vest a bisericii Sf. Mihail se înrudeşte cu cea a tribunei de vest a
catedralei Sf. Ştefan din Viena, realizată între 1446-1450 de către maestrul lojei
vieneze, Hanns Puchsbaum5. Se ştie că, de la mijlocul secolului al XV-lea, lojile
de pietrari din Ńările germanice şi-au constituit o organizaŃie unitară, ierarhizată în patru loji principale, cele din Strasbourg, Köln, Viena şi Berna, conduse
de loja din Strasbourg şi având în supraveghere activitatea lojilor secundare
afiliate. Dintre acestea, loja din Viena îşi exercita autoritatea asupra lojilor din
Austria, Ungaria şi Transilvania. Statutele organizaŃiei ne arată că lojile erau
extrem de selective, ele având dreptul la doar trei ucenici, aceasta cu excepŃia
lojilor mari, care aveau dreptul la cinci. În cazul companionilor (calfelor), se
ştie că perioada de peregrinare era de cel puŃin un an. Maeştrii arhitecŃi medievali se bucurau de un prestigiu deosebit, busturi ale acestora fiind amplasate
în catedrala Sf. Vit din Praga şi în domul Sf. Ştefan din Viena6. Această viguroasă civilizaŃie a goticului european a contribuit şi la dezvoltarea unor ateliere
locale, a căror activitate a continuat în secolele următoare.
În epoca principatului au fost ridicate, de asemenea, construcŃiile
numeroase şi, adeseori, impunătoare. Curiile şi castelele nobililor, locuinŃele
patricienilor au devenit acum mai spaŃioase, mai funcŃionale. Ele erau realizate
cu o atenŃie sporită faŃă de aspectele estetice şi faŃă de detalii, reflectând diversificarea activităŃii constructive, a meseriilor asociate şi a breslelor acestora: zidari,
dulgheri, tâmplari, Ńiglari, tinichigii, lăcătuşi, cioplitori în piatră, zugravi. Zugravii şi cioplitorii de piatră şi-au lăsat amprenta atât pe clădirile laice, cât şi pe
cele bisericeşti, atât pe cele urbane, cât şi pe cele de pe domeniile rurale. Prin
produsele lor, lumânărarii au adus lumină în case, în palate şi în lăcaşurile de
cult, aşa cum cositorarii au îmbogăŃit, prin cănile şi cupele lor, deopotrivă
bisericile şi locuinŃele orăşenilor şi nobililor7.
Nu există, desigur, argumente clare care să susŃină existenŃa unei
tranziŃii directe între corporaŃiile operative medievale şi masonii „speculativi”
Mihaela Sanda Salontai, Şantiere clujene din a doua junătate a secolului al XV-lea, în Sub
zodia Vătăşianu. Studii de istoria artei, coord. M. Porumb, A. Chiriac, Cluj-Napoca, 2002,
p. 45-47.
6 Ibidem, p. 47.
7 Enikı Rüsz Fogarasi, op. cit., p. 114.
5

19

https://biblioteca-digitala.ro

ai Timpurilor Moderne. Este însă foarte important faptul că această prezenŃă a
corporatismului medieval, cu formele sale specifice de organizare, a creat în
oraşele transilvănene o puternică tradiŃie, care a putut fi ulterior asimilată în
cadrul francmasoneriei moderne. Lumea corporaŃiilor medievale era una
puternică şi influentă, unele dintre acestea, cum a fost de exemplu cea a
aurarilor clujeni din secolele XVI-XVII, având un rol extrem de important în
viaŃa economică şi financiară a Principatului Transilvaniei, cu influenŃe puternice asupra vieŃii politice. A existat, de asemenea, o mitologie urbană dezvoltată în jurul aurarilor transilvăneni, dar şi a altor bresle, care are o serie de
puncte comune cu mitologia dezvoltată, secole mai târziu, în jurul francmasoneriei. Este, în orice caz, destul de sigur că francmasoneria transilvăneană nu a
fost ancorată în neant, mai ales din momentul în care ea a reuşit să depăşească
cercul restrâns al aristocraŃiei şi a realizat conexiunea cu burgezia
transilvăneană, aceasta din urmă fiind continuatoarea şi transmiŃătoarea unor
valori specifice, a unui mod de gândire şi de acŃiune, a unor tradiŃii specifice.
ORDINE CAVALEREŞTI. În aceeaşi categorie a precursorilor trebuie
înscrisă, de asemenea, o altă tradiŃie medievală puternic imprimată în mentalitatea aristocraŃiei transilvănene: aceea a ordinelor cavalereşti. ExistenŃa acestor
ordine este atestată de la începutul secolului al XIV-lea, odată cu înfiinŃarea de
către Carol Robert de Anjou a unui ordin al Sfântului Gheorghe, din care au
făcut parte şi demnitari transilvăneni. Un secol mai târziu, în anul 1408,
împăratul-rege Sigismund de Luxemburg a înfiinŃat celebrul Ordin al
Dragonului, în care au fost iniŃiaŃi membri ai unor familii nobiliare deŃinătoare
de proprietăŃi în Transilvania8. În Ordin au fost primiŃi, de asemenea, şi
reprezentanŃi ai familiilor princiare din Serbia (despotul Vuk Brankovici) şi
łara Românească (principele Vlad, în 1431, cunoscut ulterior sub porecla Vlad
„Dracul”). Cunoaştem destul de puŃine lucruri despre activitatea acestui ordin
cavaleresc patronat de cel mai puternic om al vremii sale. Ştim însă foarte bine
că existenŃa sa a marcat puternic simbolistica puterii în tradiŃia politică
transilvăneană, prin faptul că simbolul acestuia, Dragonul Cruciat sau
Dragonul Ouroboros, şarpele care îşi înghite coada, a devenit un simbol al
puterii princiare transilvănene în anii care au urmat prăbuşirii Regatului
Ungariei ca urmare a înfrângerii de la Mohacs. Această neaşteptată şi îndelungată transmitere a tradiŃiei Ordinului Dragonului, până dincolo de mijlocul
secolului al XVII-lea, reprezintă una dintre cele mai puternice dovezi ale
perpetuării tradiŃiei şi simbolisticii unei cavalerii ezoterice, asupra căreia
izvoarele scrise nu ne oferă decât indicii extrem de vagi. Poate fi legată această
tradiŃie cavalerească de înclinaŃia manifestată de cei mai mulŃi dintre principii
8 C. Rezachevici, From the Order of the Dragon to Dracula, în Journal of Dracula studies, nr.
1, 1999.
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Transilvaniei către ezoterism, magie, alchimie şi practici oculte? Sunt întrebări
cărora istoricii nu le-au găsit încă răspunsul. Este însă în afara oricărei îndoieli
faptul că legăturile familiilor princiare ale Transilvaniei cu lumea ocultă au fost
puternice şi consistente.
ROZICRUCIANISMUL ŞI TRANSILVANIA. Încă din a doua jumătate a
secolului al XVI-lea, Transilvania devenise o zonă de interes pentru savanŃii
unei epoci în care cunoaşterea refuza să se mai lase îngrădită de limitările
impuse de religie. Transilvania începe, în această perioadă, să se afirme ca parte
a lanŃului universal al tradiŃiei hermetice şi al transmiterii luminii iniŃiatice.
Este interesant de semnalat faptul că Michael Maier, fostul medic personal al
împăratului Rudolf al II-lea, în lucrarea sa Symbola Aureae Mensae Duodecim
Nationum, tipărită la Frankfurt, în 1617, ne oferă o listă, ordonată cronologic, a
celor 12 mari iniŃiaŃi din istoria lumii, care începe cu Hermes Trismegistus şi se
încheie cu Anonymus Sarmata, acesta din urmă fiind, fără urmă de îndoială,
faimosul alchimist polonez al acelei epoci, Michael Sendivogius (Michał
Sędziwój, 1566-1636). Lista lui Michael Maier este următoarea: 1. Hermes
Aegyptus; 2. Maria Hebraea; 3. Democrit Graecus; 4. Morienus Romanus;
5. Avicenna Arabus; 6. Albertus Magnus Germanus; 7. Arnoldus Villanov.
Gallus; 8. Thomas Aquinas Italus; 9. Raymondus Lullus Hispanus; 10.
Rogherius Bacon Anglus; 11. Melchior Cibiniensis Ungarus; 12. Anonymus
Sarmata. Cei 12 iniŃiaŃi sunt prezentaŃi, în mod evident, în ordine cronologică,
Michael Maier oferindu-ne o viziune proprie asupra direcŃiei pe care s-ar fi
produs transmiterea luminii iniŃiatice dinspre Egiptul antic către Europa
Centrală a epocii sale. Iar dacă Anonimul Sarmat Sendivogius este, potrivit lui
Michael Maier, continuatorul direct şi singurul păstrător în viaŃă din epoca sa a
marii tradiŃii hermetice, el pare să fi preluat această lumină din Transilvania,
de la cel mai apropiat – din punct de vedere cronologic – deŃinător al acesteia,
Melchior Cibiniensis. Melchior Cibiniensis este prin urmare, în viziunea lui
Michael Maier, singurul element de legătură între marele secol al XIII-lea, cu
pleiada sa de savanŃi şi alchimişti, şi epoca contemporană lui, care asista la
reînvierea ştiinŃelor hermetice şi la o nouă utilizare dată acestora, în cadrul
unei reforme care urmăreşte transformarea generală a lumii. Această situare a
Transilvaniei într-o linie a transmisiei iniŃiatice ne oferă o imagine asupra
prestigiului pe care îl dobândise principatul intracarpatic la sfârşitul evului
mediu şi începuturile modernităŃii.
Michael Sendivogius este important, din perspectiva istoriei rozicrucianismului şi a conexiunilor sale cu spaŃiul carpatic, şi dintr-un alt punct de
vedere. Medic ilustru, curtean şi diplomat, el a fost unul dintre protejaŃii lui
Albrecht Laski (1536-1603), magnatul polonez implicat în intrigile politice din
Transilvania şi în răsturnările de domni din łările Române şi, în acelaşi timp,
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adevăratul responsabil pentru chemarea în Polonia a lui John Dee şi a lui
Edward Kelly. Potrivit unei ipoteze a lui Rafal T. Prinkle, Michael Sendivogius
ar putea fi unul dintre marii iniŃiatori secreŃi ai mişcării rozicruciene, biografia
sa prezentând numeroase puncte comune cu cea a eroului imaginar al romanului alegoric NunŃile Chimice ale lui Christian Rosenkreutz9. Este sigur, în orice
caz, faptul că anul 1604, cel al presupusei descoperiri a mormântului secret al
lui Christian Rosenkreutz, este şi anul apariŃiei lucrării fundamentale a lui
Sendivogius, o operă de referinŃă în istoria literaturii alchimice: Tractatus de
Lapide Philosophorum. Rudolf al II-lea a sprijinit apariŃia acesteia la Praga, şi, de
asemenea, a încurajat traducerea cărŃii în limba cehă. Numeroase ediŃii ale
cărŃii au apărut de-a lungul secolului al XVII-lea, faima şi răspândirea acesteia
fiind realizându-se cu sprijinul aceloraşi medii care au sprijinit şi afirmarea
rozacrucianismului. Excelent cunoscător al realităŃilor din łările Române,
Sendivogius a fost cu siguranŃă implicat, printre altele, şi în negocierile diplomatice polono-imperiale din epoca lui Mihai Viteazul, având ca obiect statutul
Transilvaniei şi Moldovei.
RelaŃiile Bathoreştilor cu Polonia şi cu curtea imperială a lui Rudolf al
II-lea duseseră, în această epocă, la sensibilizarea cercurilor conducătoare
transilvănene faŃă de noile curente de idei, la răspândirea în Principat a
cercetărilor şi teoriilor în domeniile magiei, alchimiei şi astrologiei. PracticanŃii
acestor arte, descifratorii arcanelor se adăposteau, mai cu seamă, în anturajul
curŃii princiare, în ambientul curŃilor aristocratice, dar şi în mediile orăşeneşti,
în pofida caracterului în general pragmatic şi mercantil al acestora. Unul dintre
foarte rarele exemplare transilvănene ale celebrei lucrări a lui John Dee, Monas
hieroglyphica a făcut parte, bunăoară, din biblioteca lui Francisc Rhedey,
comandant al cetăŃii Oradea în epoca lui Gabriel Bethlen.
Legăturile principelui transilvănean Gabriel Bethlen cu mişcarea
rozacruciană reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale istoriei
transilvănene în epoca Principatului. Mişcarea rosicruciană a fost inspirată,
potrivit cercetărilor lui Frances Yeates, de proiectele hermetice ale lui John
Dee, care, transferate în mediile reformate din Germania, au dat naştere unei
mişcări politice de amploare, anticatolice, încrezătoare în puterea spiritului
uman. Frances Yates a sesizat, de asemenea, legăturile existente între această
mişcare şi coaliŃia antihabsburgică care a reuşit să-l instaleze pe tronul
Boemiei, în anul 1619, pe Frederic V, „regele de iarnă”10.
Rafal T. Prinkle, Michael Sendivogius and Christian Rosenkreutz. The Unexpected
Possibilities, în The Hermetic Journal, 1990, p. 72-98; Zbigniew Szydlo, Water which does
not wet hands. The alchemy of Michael Sendivogius, London-Warsaw 1994.
10 Frances Yeates, The Rosicrucian Enlightenment, 1972. Ed. rom. Iluminismul rozicrucian,
Bucureşti, 1998 (trad. Petru CreŃia).
9
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Ceea ce a nu a arătat însă Frances Yates este importanŃa de excepŃie pe
care a avut-o în cadrul aspectelor politice şi militare ale mişcării principele
Transilvaniei, Gabriel Bethlen (1613-1629). AcŃiunea antihabsburgică a cehilor
şi transilvănenilor a fost una conjugată. În anul 1619, Viena însăşi s-a aflat sub
ameninŃarea militară directă a celor două armate coalizate, iar în vara anului
1620 Dieta de la Banska Bystrica i-a oferit lui Bethlen coroana Ungariei, la fel
cum Dieta Boemiei îi oferise, cu câteva luni mai devreme, coroana regală
boemă lui Frederic. Spiritul acestei alianŃe este ilustrat de o stampă de epocă
care îl reprezintă pe Bethlen călărind alături de regele Frederic al V-lea; caii se
află pe aceeaşi linie, cei doi suverani au aceeaşi înălŃime. Ambii se îndreaptă,
împreună, către acelaşi Ńel. Această stampă ilustrează o realitate istorică:
Bethlen a fost unul dintre marii aliaŃi ai lui Frederic. Interesant de semnalat
este şi faptul că unul dintre diplomaŃii care asigura legătura lui Bethlen cu
curtea din Praga era Marcu Cercel, nepot al lui Mihai Viteazul şi domn al
Moldovei, timp de câteva săptămâni, în anul 1600. Transilvănenii au fost la un
pas de salvarea situaŃiei şi în noiembrie 1620. Din nefericire, în confruntarea
decisivă de la Muntele Alb (8 noiembrie 1620), armata cehă a cedat într-un
mod atât de neaşteptat încât bătălia s-a încheiat nu printr-o retragere cu
consecinŃe remediabile, ci printr-un dezastru total. Mai mult decât atât,
Frederic a făcut imensa greşeală de a părăsi Praga în fugă, lăsând în urmă
până şi coroana regală, cu toate că o importantă parte a trupelor boemiene
erau încă intacte, iar trupele transilvane ale lui Bethlen se aflau la o distanŃă
rezonabilă. Primind vestea neaşteptatei înfrângeri şi a derutei totale care i-a
urmat, Bethlen şi-a oprit înaintarea, înŃelegând că nu mai era nimic de făcut.
Înfrîngerea militară şi invadarea statelor protestante din Germania de
către trupele Habsburgilor spanioli au declanşat un adevărat exod al literaŃilor
şi savanŃilor din universităŃile în care fermentase mişcarea rozicruciană. O
parte a savanŃilor posibil implicaŃi în începuturile rozacrucianismului s-au
refugiat în Transilvania; adăpostiŃi de Gabriel Bethlen, ei şi-au dus aici
existenŃa în linişte vreme de câteva decenii. Unul dintre cei mai importanŃi a
fost Johann Heinrich Alstedius (1588-1638), născut în martie 1588, la Herborn,
în Nassau. A studiat tot acolo, în colegiul superior fondat, în 1584, de contele
Johann al VI-lea de Nassau-Dilleburg, colegiu al cărui prim rector a fost
Johannes Piscator (1546-1625), primul traducător al versiunii calviniste a Bibliei
în limba germană (1602). În 1608, Alstedius a fost numit profesor la acelaşi
colegiu, printre studenŃii săi numărându-se, între 1611 şi 1613, şi un alt posibil
rozicrucian, Jan Amos Comenius11.

11

Umberto Eco, În căutarea limbii perfecte, Bucureşti, 2002, p. 170-173.
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Redescoperirea recentă a operei lui Alstedius aruncă noi perspective
asupra legăturilor cu mişcarea rozacruciană12. Alstedius a fost unul dintre cei
mai mari enciclopedişti ai epocii sale şi, de asemenea, unul dintre cei mai buni
cunoscători ai Bibliei din lumea europeană a timpului său. Printre operele care
i-au asigurat faima se numără, printre altele, Triumphus bibliorum sacrarum seu
Encyclopaedia biblica, apărută la Frankfurt, în 1625, o carte care colectează
menŃiunile tuturor artelor şi meseriilor menŃionate în Biblie. Este cea dintâi
enciclopedie biblică, studiată în Ńările reformate timp de mai bine de două
secole. Alstedius consideră Biblia sursa moralităŃii, a întregii cunoaşteri, şi
chiar a ştiinŃei medicale. Trebuie să remarcăm aici faptul că, după cum sugerează Fama şi Confessio, cunoaşterea perfectă a Bibliei pare să reprezinte condiŃia de căpătâi a oricărui progres ulterior. Rozacrucienii sunt biblicişti, privesc
Biblia ca pe o enciclopedie a întregii cunoaşteri şi a întregii naturi, la fel cum
făceau şi predecesorii lor paracelsieni13.
În acelaşi orizont de interese se înscrie studentul lui Alstedius la
Academia Nassauensis din Herborn: filosoful, logicianul şi enciclopedistul
Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655). Bisterfeld a fost, asemeni magistrului
său, unul dintre marii specialişti europeni în problema limbajului universal –
insistenta preocupare a rozicrucienilor. Una dintre lucrările sale fundamentale,
Alphabeti philosophici libri tres, retipărită postum la Leiden, în 1661, a exercitat o
influenŃă directă asupra lui Leibnitz, a cărui Dissertatio de Arte Combinatoria a
apărut la Leipzig în 166614.
Din punctul de vedere al conexiunii rozicruciene, unul dintre cei mai
interesanŃi colaboratori ai lui Alstedius a fost Albert Szenci Molnár (1574-1634;
în latină Albertus Molnar Ungarus), primul traducător al Psalmilor în limba
maghiară. Aflat în corespondenŃă cu Alstedius încă din 1609, în legătură cu
proiectul său de traducere a psalmilor, Szenci Molnár a avut o certă influenŃă
asupra acestuia. Este cunoscut faptul că Alstedius, în lucrarea sa Systema
mnemonicum duplex (Frankfurt, 1610) consideră maghiara ca fiind o limbă
foarte veche şi, prin urmare, foarte nobilă, apropiată fiind de ebraică (considerată pe atunci ca fiind cea mai veche dintre toate limbile). În 1608, Alstedius îl
menŃiona deja pe Szenci Molnár în a sa Specimen musicae Ebraicae, tipărită la
Heidelberg, considerându-l unul dintre cei mai importanŃi traducători ai
Howard Hotson, Paradise Postponed: Johann Heinrich Alsted and the Birth of Calvinist
Millenarianism, Dordrecht/Boston, 2000.
13 Márton Szentpéteri, A Central European Example of 17th-Century Calvinist Intellectual
Communication: Johann Heinrich Alsted and Albert Szenci Molnar, la http: // magyarirodalom.elte.hu /contentware/marci/cikk.htm.
14 E. Knobloch, Die Mathematische Studien von G. W. Leibniz zur Kombinatorik, Studia
Leibnitiana Supplementa, Band 11, Franz Steiner, 1973.
12
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psalmilor. Szenci Molnár se afla, de asemenea, în relaŃii apropiate cu Georg
Vechner (1590-1647), teolog, ebraist şi cartograf, profesor la colegiul din Beuthen,
autor al unor hărŃi militare care vor fi foarte bine apreciate de comandanŃii din
Războiul de 30 de Ani. Prin el şi prin apropiatul său Johann Moriaen (15911668) ne apropiem de cercul pansofic creat şi condus de Samuel Hartlib (c.
1600-1662), unul dintre cei care au contribuit la crearea Royal Society. O altă
personalitate a epocii, legătură comună a tuturor acestor intelectuali a fost deja
menŃionatul Jan Amos Comenius, aflat în legături cu Moriaen şi cu Vechner
încă din 1611, anul înmatriculării sale la universitatea din Heidelberg. Acelaşi
Moriaen era un apropiat al lui Isaac Beekman (1588-1637), profesor la universităŃile din Utrecht, Rotterdam şi Dordrecht, apropiat al lui Descartes, care i-a
dedicat unul dintre primele sale tratate, Compendium Musicae (1618), operă care
ilustrează, de asemenea, preocupări comune acelora cultivate de Alstedius.
În 1618 Albert Szenci Molnár era profesor la universitatea din
Strasbourg. Acolo îl găseşte în iulie Márton Szepsi Csombor, autorul unei
celebre cărŃi de călătorie publicate în epocă (Europica Varietas, 1620)15. Revenit
în Transilvania, Albert Szenci Molnár a încetat din viaŃă la Cluj, în 1634, fiind
înmormântat în cimitirul Hajongard. PrezenŃi la funeraliile sale, Alstedius şi
Bisterfeld, profesori la Colegiul academic din Alba Iulia, au scris următoarele
epitafe: „Hungariae cunas, curas calami thalamique / Debeo Teutoniae; Dacia dat
tumulum” (Alstedius); „Szentz me progenuit; Musarum semina prima/Cassovia
insevit, tum Debrecina Schola. / Nutrix prima fuit sed Vittemberga; Secunda /
Argentina, a qua laurea nexa mihi est. / Gallia, quam colui, fida ac Helvetia: tandem
/ Roma meis studiis praebuit hospitium. / Hinc reducem blande me Norica terra
recepit, / Hejdelberga diu mater et alma fuit. / Juvit et Herbornae pia Musa, sed
inclyta prorsus / Mauritii Herois cura favorque cluit. / Istis subsidiis Patriae servire
paratus, / Lexicon instructum, Grammaticamque dedi. / Hungarice per me loqueris
Calvine: secundo / Sancta labore meo Biblia tersa nitent. / Pignora certa dedi, poterit
queis addere prelum / Ingenui studii posthuma plura mei. / Musa mihi favit, sed non
Fortuna; fuitque / Teutonia auxilium; sed Patria exilium. / Quam precor, ut nostrae
soboli det tanta laborum / Praemia, certo ex his commoda quanta capit” (Bisterfeld)16.
Bisterfeld subliniază, în epitaful său, sprijinul şi subsidiile primite de Molnár
din partea principelui Mauricius de Hessen-Kassel, numit aici Mauritii Herois.
Într-adevăr, patronul lui Szenci Molnár a fost Mauriciu cel ÎnŃelept,
Landgraful de Hessen-Kassel (1592-1627). Trecut la reformă în 1605, Mauriciu
era un adevărat expert în ştiinŃele hermetice, pasionat de cunoaşterea secretă
şi, în consecinŃă, unul dintre principalii susŃinători ai rozacrucianismului.
15 Bernard Adams, As Through the Land of England Once He Passed. Márton Szepsi
Csombor and his 1620 Europica Varietas, în Hungarian Quarterly, XVIII, 171, Autumn 2003.
16 magyar-irodalom.elte.hu/contentware/marci/szencifr.htm
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Potrivit lui Szenci Molnár, landgraful vorbea fluent nu mai puŃin de douăsprezece limbi europene, printre acestea numărându-se şi maghiara. Lui Mauriciu
de Hessen-Kassel Szenci Molnár i-a dedicat, dealtfel, opera care l-a făcut
celebru: Psalterium Hungaricum, tipărită la Herborn în 1607. În 1610, aceluiaşi
principe Mauritius îi este dedicată de către Molnár Nova Grammatica Ungarica,
apărută la Hanau.
Atât Alstedius, cât şi Szenci Molnár făceau parte din medii apropiate
acelora pe care le frecventa presupusul întemeietor al mişcării rozicruciene,
Johann Valentin Andreae. Născut în 1586 la Herrenberg, în Württemberg,
acesta a studiat teologia la Tübingen între 1604-1606, fiind obligat să îşi
întrerupă însă studiile din cauza unui scandal universitar. Urmează, până în
1612, una dintre cele mai puŃin cunoscute perioade ale biografiei sale, caracterizată printr-o serie de peregrinări pe la diferite curŃi princiare şi aristocratice
din Germania, Italia, FranŃa, ElveŃia şi Austria. Este posibil ca el să îl fi întâlnit
în cursul peregrinărilor sale pe Alstedius şi pe Szenci Molnár. Alstedius are,
din plin, calităŃi apreciate de Andreae: o cultură extrem de vastă, aprofundată
în mai multe direcŃii, o parte a acestora regăsindu-se în Fama Fraternitatis.
ConsecinŃa cea mai vizibilă şi directă pentru Transilvania a acestor
ample şi încă insuficient clarificate conexiuni rozicruciene paneuropene a fost
apariŃia colegiului academic din Alba Iulia. Această instituŃie de învăŃământ sa afirmat în puŃini ani ca una dintre cele mai prestigioase din epoca Războiului
de 30 de Ani, în care marile universităŃi din spaŃiul central-european treceau
prin momente dintre cele mai dificile. Printre iluştrii profesori ai colegiului din
Alba Iulia, care au lăsat urme memorabile ale prezenŃei lor transilvănene, se
numără Martin Opitz (1597-1639), părinte al poeziei moderne germane,
prezent în capitala Transilvaniei în anii 1622-162317. Conexiunea acestuia cu
nucleul rozacrucian s-a realizat, se pare, prin intermediul lui Daniel Heinsius
(1580-1655), secretar al Statelor Generale în perioada Sinodului de la Dort
(1618-1619), sinod la care a participat, în calitate de reprezentant al ducatului
de Nassau, şi Johann Heinrich Alstedius. Printre participanŃii de marcă la
sinodul încheiat cu condamnarea fermă a arminianismului şi cu exilul lui
Hugo Grotius s-a numărat, de asemenea, Johann Alting, unul dintre consilierii
lui Frederic al V-lea.
Este, în orice caz, cât se poate de evident faptul că principele Bethlen,
creatorul colegiului academic din Alba Iulia şi personajul aproape decisiv al
întreprinderilor militare din anii 1619-1620, a dus şi o politică internă care se
înscria în linia reformatoare promovată de marii oameni de cultură ai epocii
sale. El a promovat în funcŃiile de stat oameni noi, remarcaŃi prin educaŃie şi
prin meritele lor personale; cu sprijinul acestora, a realizat ample reforme
17

Flavia Teoc, Un pionnier du baroque: Martin Opitz, în Transylvanian Review, nr. 2/2007.
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sociale, economice, fiscale şi militare. Politica sa economică a fost una intervenŃionistă, orientată către diminuarea monopolului breslelor şi către aducerea în
Transilvania a unor meşteri din exterior, capabili să realizeze produse mai
ieftine şi de mai bună calitate decât breslele. Reforma sa militară, care viza
constituirea unei armate permanente profesioniste, l-a determinat pe Bethlen
să încurajeze eliberarea şi înnobilarea unui mare număr de iobagi, inclusiv
români, în pofida opoziŃiei Stărilor. Sub aspect confesional, Bethlen a păstrat
echilibrul între religiile recepte şi s-a arătat tolerant faŃă de religia ortodoxă. El
a acordat fiilor de iobagi dreptul de a frecventa şcolile săteşti, luând în acelaşi
timp măsuri împotriva stăpânilor de moşii care se opuneau acestei dispoziŃii
(1624). Toate aceste măsuri i-au asigurat un foarte bun control asupra societăŃii
şi economiei ardelene, făcând de asemenea posibilă afirmarea externă a
Transilvaniei18.
Breslele transilvănene, care au reprezentat un element definitoriu al
vieŃii urbane a acestei provincii până în secolul al XIX-lea, au oferit francmasoneriei, şi în Transilvania, o sursă directă de inspiraŃie pentru organizarea
atelierelor acesteia. În perioada în care şi-au făcut apariŃia primele loji masonice transilvănene, principiile de organizare ale acestora erau cunoscute şi
exersate de secole în societatea transilvăneană. Chiar dacă se aflau la crepusculul existenŃei lor, breslele transilvănene lăsau în urmă o istorie îndelungată,
caracterizată printr-un rol esenŃial în istoria economică a Transilvaniei şi, de
asemenea, printr-o participare consistentă la administrarea oraşelor şi prin
influenŃarea politicii generale a principatului. De asemenea, clasa politică
transilvăneană a receptat, în evul mediu şi în epoca modernă, atât influenŃe şi
forme organizatorice specifice ordinelor cavalereşti europene, cât şi ideologii
derivate din spiritul Reformei religioase europene şi a tradiŃiei ezoterice
occidentale, care i-au facilitat acomodarea cu principiile şi reperele ideologice
ale francmasoneriei, aşa cum se manifestau acestea în secolul al XVIII-lea. Se
poate afirma, prin urmare, că Transilvania oferea, la mijlocul secolului al XVIIIlea, un teren extrem de favorabil pentru începerea activităŃii francmasoneriei.

18

Susana Andea, în Istoria României. Compendiu, Cluj-Napoca, 2004 (2007), p. 321-323.
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EMILIAN M. DOBRESCU
ILUŞTRI FRANCMASONI AI TRANSILVANIEI

Multe personalităŃi care s-au născut şi au făcut carieră profesională,
politică sau culturală în Transilvania, în alte provincii româneşti sau în străinătate au fost fraŃi masoni, demonstrând, în felul acesta, încă o dată puternica lor
conştiinŃă, puternica lor morală, dar şi puternica lor personalitate.
Iată-i pe cei mai importanŃi dintre aceia care fac lumină, glorie şi cinste
Transilvaniei şi în calitatea lor de membri ai Ordinului Masonic (în ordine
alfabetică):
BĂRNUłIU, Simion (1808-1864). Om politic şi gânditor. Profesor de
filosofie la Blaj şi participant activ la RevoluŃia de la 1848 din Transilvania.
Exilat la Viena după înfrângerea RevoluŃiei, îşi termină studiile în drept (1852),
susŃinându-şi doctoratul la Universitatea din Pavia, Italia (1854). Revine în Ńară
ca profesor la Academia Mihăileană şi apoi la Facultatea de Drept din Iaşi,
unde a fost primul profesor de filozofie. A predat cursuri de psihologie, pedagogie şi drept, fiind un adept al dreptului natural. Gândirea sa socială şi
filosofică are ca teme libertatea şi independenŃa naŃională, dreptul tuturor
popoarelor la viaŃă şi propăşire, posibilităŃile omului de a cunoaşte lumea.
Autor al mai multor lucrări: O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă (1842),
Raporturile românilor cu ungurii şi principiile libertăŃii naŃionale (discurs
rostit în Catedrala din Blaj la 2/14 mai 1848), Dreptul public al românilor
(postum, 1867), Dreptul natural public (postum, 1870), Pedagogia (postum,
1870), Psihologia empirică şi logica (postum, 1871), Estetica (postum, 1972),
precum şi al mai multor cursuri universitare de metafizică, etică şi istoria
filosofiei. În 1856 participă la lucrările unui atelier din Iaşi.
BRUKENTHAL, Samuel, baron ~ (1721-1803). Om politic sas din
Transilvania. Consilier al împărătesei Maria Tereza. A condus Transilvania (pe
atunci provincie a Imperiului Austro-Ungar) ca preşedinte al guvernului şi ca
guvernator, între 1774-1787, contribuind la înfrângerea Răscoalei lui Horea din
1784. Palatul său din Sibiu a devenit (din 1817) Muzeul Brukenthal. IniŃiat în
Loja Zu den Drei Adler din Viena.
GOGA, Octavian (1881-1938). Poet, publicist şi om politic. Studii
superioare la Budapesta şi Berlin. Secretar al SocietăŃii Astra din Sibiu şi
membru al Partidului NaŃional Român din Transilvania. Din cauza concepŃiilor sale ce favorizau unitatea politică a românilor, autorităŃile austro-ungare
îl închid la Seghedin. În 1914 demisionează din Partidul NaŃional Român, iar la
20 ianuarie 1917 semnează DeclaraŃia de război împotriva monarhiei austro28
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ungare. Membru fondator al Comitetului NaŃional al UnităŃii Române,
constituit la Paris în 1918. După unirea Transilvaniei cu patria mamă a fost
ministru fără portofoliu şi ministru al InstrucŃiunii Publice şi Cultelor în
Consiliul Dirigent (Guvernul) al Transilvaniei (1919), ministru de Stat (1920), al
Cultelor şi Artelor (1920-1921), de Interne (1926) şi prim-ministru (28
decembrie 1937–10 februarie 1938) în guvernarea Goga-Cuza, care a precedat
dictatura regală a lui Carol al II-lea. Fondator al Partidului NaŃional Agrar
(1932), preşedinte al Partidului NaŃional Creştin (1935). Poezia sa evocă satul
ardelean într-o lumină dramatică şi simbolică în volumele: “Poezii”, “Ne
cheamă pământul”, “Din umbra zidurilor”, “Cântece fără Ńară”, “Din larg”.
Membru corespondent (1914), membru titular (1919) şi vicepreşedinte (1929) al
Academiei Române. Laureat al Premiului NaŃional pentru Poezie (1924).
În aprilie 1929 avea gradul 30 şi milita pentru fondarea Blocului
Creştin Franc Masonic. Iată două opinii din presa vremii: „StudenŃimea
universitară la care a apelat Goga prin câŃiva fruntaşi studenŃi nu este dispusă
să-l urmeze“ (Mihai Negru, 1929). „D-l Octavian Goga care, deşi este mason,
habar n-are de rostul Franc Masoneriei, căci şi-a permis să vorbească în lojă
despre Creştinism – greşeală ce masonii nu-i vor ierta niciodată. D-l Goga a
mers aşa de departe cu naivitatea sa, încât a propus ca Loja NaŃională să se
numească Loja Creştin-NaŃională“ (V. Trifu, 1932).
HAHNEMANN, Christian Friedrich Samuel (1755-1843). Medic român de
origine germană. Bibliotecar al Baronului Brukenthal (şi el mason). În 1789 a
pus bazele homeopatiei. La 16 octombrie 1777 a fost iniŃiat în Loja St. Andreas
din Sibiu.
MURGU, Eftimie (1805-1870). Profesor, filolog şi jurist. Audiază cursuri
de filosofie şi drept la Pesta (1827-1834). Profesor la Academia Mihăileană din
Iaşi, unde Ńine primul curs de filosofie în limba română (1834). Profesor de
logică şi drept la Bucureşti, unde a participat la comploturile revoluŃionare din
perioada premergătoare şi postmergătoare lui 1848, fiind închis de două ori
(1845–1848 şi 1849-1852). A condus RevoluŃia de la 1848 din Banat, militând
pentru recunoaşterea drepturilor naŃionale ale românilor. Deputat în Parlamentul de la Pesta şi preşedinte al Adunării Populare a Românilor de la Lugoj.
IniŃiat în tainele Franc Masoneriei încă de când se afla la Iaşi; în 1834
era Venerabilul unei loji din capitala Moldovei.
PÉTERFI, Ştefan (1906-1978). Botanist român de naŃionalitate maghiară.
A efectuat cercetări asupra algelor marine şi asupra inhibitorilor de creştere a
plantelor. Principalele sale lucrări sunt “Creşterea şi dezvoltarea plantelor” şi
“NutriŃia plantelor”. Membru corespondent (1955) şi titular (1963) al Academiei Române. Vicepreşedinte al acesteia (1974). Nu se cunosc locul şi data
iniŃierii sale. În 1932 era Venerabilul Lojii Bethlen Gabor din Târgu Mureş.
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PIUARIU-MOLNAR, Ioan (1749-1815). Om de ştiinŃă şi cărturar iluminist. Primul medic titrat român (1774). Chirurg al UniversităŃii din Viena,
medic la Sibiu şi profesor de oftalmologie la Şcoala medico-chirurgicală din
Cluj. Autor al celei dintâi gramatici româno-germane, al unei istorii universale
şi al unui dicŃionar român-german. A iniŃiat prima publicaŃie ştiinŃifică medicală, „Sfătuire către studenŃii în chirurgie“ (1793) şi a colaborat la redactarea lui
Supplex Libellus Valachorum. IniŃiat în loja sibiană St. Andreas, la 16
septembrie 1781. Gradele de Companion şi Maestru le-a primit în aceeaşi lojă,
la 17 aprilie 1783 şi, respectiv, 13 octombrie 1784.
VAIDA-VOEVOD, Alexandru (1872-1950). Medic şi om politic. În
timpul studiilor de medicină efectuate la Viena, salută delegaŃia română care a
adus aici Memorandumul (1892) şi participă la organizarea unui congres care
critica stăpânirea maghiară în Transilvania (1896). Conducător al Partidului
NaŃional Român din Transilvania şi al Partidului NaŃional-łărănesc, reprezentant al românilor din Transilvania în Parlamentul de la Budapesta, citeşte în
1918 în acest Parlament, DeclaraŃia de valorificare a dreptului de autodeterminare al NaŃiunii Române. A fost ales de Marea Adunare NaŃională de la Alba
Iulia (1 Decembrie 1918), membru în Consiliul Dirigent al Transilvaniei (19181920) şi membru al delegaŃiei care a prezentat regelui Ferdinand I, Actul
Unirii. Dan Amedeo Lăzărescu îi prezintă astfel activitatea: „Între decembrie
1919 şi martie 1920 s-a aflat în fruntea Guvernului României, calitate în care,
după întoarcerea lui Ionel Brătianu, a condus delegaŃia Ńării noastre la ConferinŃa de Pace de la Paris. A fost ministru de Interne (de trei ori – n.n.) în
guvernele formate de Partidul NaŃional-łărănesc (10 noiembrie 1928–6 iunie
1930 şi 13 iunie–9 octombrie 1930) şi apoi din nou prim-ministru (6 iunie–10
august 1932 şi 4 ianuarie–13 noiembrie 1933). În martie 1945 a fost arestat, iar
apoi deŃinut cu domiciliu forŃat până la sfârşitul vieŃii“.
După Dan Amedeo Lăzărescu, Vaida-Voevod a solicitat primirea în
Loja intelectuală Ernest Renan, în primele luni ale anului 1919: „După ce
Brătianu a semnat în numele României, la 28 iunie 1919, Tratatul de Pace cu
Germania, în Galeria oglinzilor din Castelul de la Versailles, el a părăsit Parisul
şi a revenit în Ńară...“.
În acest context, Vaida-Voevod a fost audiat la 7 iulie 1919, în vederea
iniŃierii care a avut loc abia la 4 august, fiind primit ucenic în loja în care a
solicitat acest lucru. La 20 septembrie 1919 a participat la Paris, ca invitat special, la şedinŃa de închidere a Conventului anual al Marelui Orient de FranŃa.
În calitatea lui, recunoscută, de membru al Marelui Orient, Vaida a avut
prilejul să trateze cu Clemenceau şi cu George Lloyd, ei înşişi membri ai
acestei societăŃi secrete, în cu totul alte condiŃii decât Ionel Brătianu. Pe bună
dreptate, V. V. Tilea aprecia în lucrarea sa „AcŃiunea diplomatică a României”,
publicată în 1925, că Alexandru Vaida-Voevod a ştiut „să construiască
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pretenŃiilor noastre o bază armonizată cu interesele AliaŃilor, izbutind să
câştige României, în scurt timp, locul şi rolul cel mai important între toate
statele Europei Centrale şi Orientale“. După Horia Nestorescu-Bălceşti, la 21
iunie 1923, Vaida-Voevod a fost ales Membru Emerit al Suveranului Sanctuar
al României (deci primise deja gradul 33), iar în 1928 a fost ales Mare Orator
Adjunct.
VUIA, Traian (1872-1950). Inginer şi inventator, pionier al aviaŃiei
mondiale, constructorul primului avion din lume, brevetat în FranŃa în 1903. A
mai inventat un generator original de abur cu randament termic mare,
brevetat în mai multe Ńări. Membru al delegaŃiei române la ConferinŃa de Pace
de la Paris (1919); a participat în mişcarea de rezistenŃă în cel de-Al Doilea
Război Mondial, fiind preşedintele Frontului NaŃional Român din FranŃa.
A fost iniŃiat la 4 august 1919, în Loja pariziană Ernest Renan, împreună cu Al. Vaida-Voevod şi cu ceilalŃi membri ai delegaŃiei române la
ConferinŃa de Pace de la Paris.
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THOMAS ŞINDILARIU
O ÎNCERCARE DE A DEPĂŞI SEGREGAREA PE STĂRI A SOCIETĂłII
ŞI UN IMPULS PENTRU ISTORIOGRAFIA CRITICĂ
A TRANSILVANIEI:
LOJA FRANCMASONICĂ ST. ANDREAS ZU DEN DREI SEEBLÄTTERN1
DIN SIBIU2

Ca o introducere neortodoxă oferim lămurirea unei neclarităŃi: Samuel
von Brukenthal nu a fost o prezenŃă activă în cadrul lojei francmasonice din
Sibiu, sau, cel puŃin, documentele arhivistice nu permit această interpretare3.
Lucrările care pornesc de la premisa implicării active a lui Brukenthal în viaŃa
francmasonică sibiană sunt lipsite de sprijinul documentelor4. Contrar protocolului final al lojei din 1790, care prevedea predarea imediată a bunurilor şi
documentelor francmasonice lui Brukenthal, acestea au fost încadrate mult
mai târziu în colecŃiile Muzeului Brukenthal, în parte abia în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea5. Mai mult, ascensiunea lui Brukenthal a avut loc într-o
1

Sfântul Andrei la cele trei foi de nufăr.
Variantă prelucrată, adnotată şi tradusă a prezentării de la ConferinŃa Gesichter von
Vernunft und Glück. Facetten der Aufklärung in Siebenbürgen und die Chancen kultureller
Vielfalt, Hermannstadt/Sibiu 5-7 Mai 2005 – Evangelische Akademie Siebenbürgen.
Traducerea a fost elaborată de Liviu Cîmpeanu, Thomas Şindilariu şi Maria Trappen.
Vezi: Şindilariu, Thomas, Ein Ansatz zur Überwindung ständischer Segregation und ein
Impuls für die Historiographie Siebenbürgens: Die Freimaurerloge „St. Andreas zu den drei
Seeblättern” in Hermannstadt, în Zeitschrift für internationale Freimaurer-Forschung, 8
(2006), p. 32-44.
3 Vezi: Şindilariu, Thomas Karrierestart und Freimaurerei bei Samuel von Brukenthal. Eine
offene Frage der Brukenthalforschung, în Transilvania (2004), Tom 1, p. 44-47. Idem, Rolul
francmasoneriei în inceputurile carierei lui Samuel von Brukenthal. O necunoscută în biografia
sa, în Daniel Nazare, Ruxandra Nazare, Bogdan Florin Popovici (ed.), In honorem
Gernot Nussbächer, Braşov 2005, p. 309-313.
4 Krivanec, Ernest Freimaurerei in Siebenbürgen im 18. Jahrhundert, Wien 1978, mai ales p.
33-40. Recent însă, cu exagerare evidentă, a ponderii momentului francmason: Fischer,
Lisa, Eden hinter den Wäldern. Samuel von Brukenthal. Politiker, Sammler, Freimaurer, Sibiu
2007.
5 O parte importantă a fondului Masonica din colecŃia Muzeului Bruckenthal, păstrat la
Arhivele de Stat Sibiu, este format din actele lojei cumpărate în anul 1868 pentru
muzeu, moştenite de la Karl Sigerus, ginerele lui Martin von Hochmeister (cel Tânăr).
Vezi: Abafi, Lajos Beiträge zur Freimaurerei in Siebenbürgen, în Hajnal 7 (1880), p. 109-116,
137-142, mai ales p. 115-116, 139.
2
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perioadă în care Casa Imperială s-a distanŃat considerabil de francmasonerie.
Maria Tereza chiar a interzis francmasoneria în 17646, astfel că ar fi fost politic
inoportun pentru Brukenthal să apară la Sibiu ca francmason. Un ultim punct,
şi poate cel mai important, a fost decizia de căsătorie a lui Brukenthal din 1745,
care a fost totodată un refuz la adresa unei posibile mirese din familia
Baußnern7. Iar loja sibiană era condusă în prima ei fază de activitate de Simon
von Baußnern.
O abordare amănunŃită a istoriei instituŃionale a lojei sibiene ar aduce
puŃine rezultate în privinŃa tematicii propuse8. MenŃionăm doar că nu am
putut observa devieri în ceea ce priveşte orientarea ideologică a lojei sibiene
faŃă de mainstream-ul francmasonic din Imperiul Habsburgic.
Dacă cineva ar citi o istorie tradiŃională a Transilvaniei într-o versiune
românească, maghiară sau germană ar rămâne cu impresia că are de-a face cu
trei Ńări diferite. Atât de covârşitor este elanul istoriei naŃionale, atât de
părtinitor s-a scris pentru propriul popor, în sensul unei ideologii comunitare
naŃionale9. ConsecinŃa, discutată cu ceva timp în urmă în revista Provincia, este
lipsa, până în prezent, a unei istorii a Transilvaniei10, căreia să i se ateste la
6 Reinalter, Helmut, Die Freimaurerei zwischen Josephinismus und frühfranziszäischer
Reaktion. Zur gesellschaftlichen Rolle und indirekten Macht der Geheimbünde im 18.
Jahrhundert, în idem (coord.), Freimaurer und Geheimbünde im 18. Jahrhundert in
Mitteleuropa, Frankfurt a. M. 1983, p. 35-84, p. 39.
7 Schuller, Georg Adolph, Samuel von Brukenthal, 2 vol., München 1967, 1969, vol. 1, p. 40.
8 Cercetarea cea ma amănunŃită de până acuma îi aparŃine lui Zieglauer, Ferdinand
von, Geschichte der Freimaurerloge „St. Andreas zu den drei Seeblättern“ in Hermannstadt
(1767-1790). Nach den Quellen des Archivs der bestandenen Loge dargestellt, în: Archiv des
Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge 12, 13 (1874/1875, 1876), Tom. 3 şi 1,
p. 447-592, 1-92. Şindilariu, Thomas, Die Freimaurerloge „St. Andreas zu den drei
Seeblättern im Orient zu Hermannstadt“ (1767-1790). Ihre Rolle in Gesellschaft, Kultur und
Politik Siebenbürgens – lucrare de masterat (Magister) în cadrul Abteilung für Geschichte
Ost- und Südosteuropas der Ludwig-Maximilians-Universität München, 2001.
9 Vezi de exemplu isroria scrisă de episcopii evanghelici-saşi Teutsch (tatăl şi fiul):
Teutsch, Friedrich; Teutsch, Georg Daniel, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das
sächsische Volk, 4 vol., Hermannstadt 1907-1926. De remarcat este faptul că istoria lor
este scrisă pentru (für) poporul săsesc, ce nu poate fi altfel înŃeles decât în interesul
formării sale identitare. Vezi mai departe şi BariŃ, George, PărŃi alese din istoria
Transilvaniei. Pe doua sute de ani în urmă, Sibiu 1889, Braşov 1993-1995, ş.a. Referitor la
problemă: Roth, Harald, Über die Utopie einer modernen Geschichtsschreibung über
Siebenbürgen. Oder: ein Plädoyer gegen die Erste Person Singular und Plural, în: Zeitschrift
für Siebenbürgische Landeskunde 23 (2000), p. 265-268.
10 Vezi contribuŃiile lui Daniel Barbu, Franҫois Bocholier, Lucian Boia, Elek Cserti, Lajos
Demény, Ioan Drăgan, Ákos Egyed, Ovidiu Ghitta, Mihaela Grancea, Klára Jakó,
Zsigmond Jakó, Béla Köpeczi, Gyula Kristó, Zsolt K. Lengyel, Radu Mârza, Camil
Mureşanu, Sorin Mitu, Lucian Nastasă, Toader Nicoară, Judit Pál, Ovidiu Pecican,
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scară largă echidistanŃă şi obiectivitate în abordarea tematicii11. În acelaşi timp
nu trebuie neglijate lucrările de calitate care tratează subiectul din unghiul de
privire al uneia sau al alteia dintre naŃionalităŃi. Chiar mai mult, unele dintre
aspectele trecutului Transilvaniei necesită abordarea unui unghi de privire
etnocentric, atâta timp cât acest lucru nu trage după sine intenŃii politice şi nu
depăşeşte capacitatea portantă factică a temei. Totuşi, istoriografia tradiŃionalistă etnocentrică exclude prin definiŃie mai ales acele domenii tematice ce se
află dincolo de interesele naŃionale, înŃelese ca fiind politice, din trecutul
Ardealului. Domenii esenŃiale precum istoria juridică, instituŃională sau
administrativă a Transilvaniei precum şi interetnicitatea rămân în mare măsură neabordate sau în cel mai bun caz abordate marginal12. La această constatare am ajuns încă în vremea studenŃiei. Drept urmare, lucrurile aflate dincolo
de paradigma perceperii istorice raportată la naŃiune au stârnit interesul
nostru. Întrebarea când, unde şi mai ales în ce grad de intensitate au fost
posibile idei şi acŃiuni la scara întregii Transilvaniei, s-a aflat şi la începuturile
prezentului studiu.
Acesta nu este locul potrivit pentru a scoate în evidenŃă numărul mare
de realităŃi transilvane comune, adesea de caracter cotidian, care pot servi la
descrierea unei culturi transilvane transetnice. S-ar putea da nenumărate
exemple pornind de la obiceiurile culinare şi până la autoperceperea de
Transylvanus, pe care şi-o asumau studenŃii transilvăneni indiferent de apartenenŃa etnică în matricolele UniversităŃilor europene de-a lungul timpului13.
Însă în ceea ce priveşte acŃiuni comune transilvane sau desfăşurate pe un
fundal comun a tuturor locuitorilor, situaŃia devine mai dificilă şi trebuie
analizată cu mare atenŃie.
Doru Radosav, Harald Roth, Cosmin Rusu, Zoltán Szász, Sándor Tonk, Agnes R.
Várkonyi, Alexandru Zub, în Elek Szokoly (coord.), Provincia 2001. O antologie a
articolelor anului 2001, Târgu-Mureş, 2003 (vezi şi ediŃia paralelă în limba maghiară).
11 Nu trebuie să fi profet pentru a intui recepŃia critică a lucrării The History of
Transylvania. Vol. I (until 1541), coord. Ioan-Aurel Pop şi Thomas Nägler, ClujNapoca 2005.
12 Astfel, de exemplu, la Teutsch loja sibiană este pomenită doar marginal. Vezi
Teutsch, Friedrich, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische Volk, vol. II,
1700-1815. Von den Kuruzzenkriegen bis zur Zeit der Regulationen, Hermannstadt, 1907, p.
448 şi urm.
13 Astfel este databil încă în anul 1386 un Petrus de septem castrensis la universitatea din
Viena sau la 1495 un Vicentio Magistri Transilvano la universitatea din Bologna. Vezi:
Teutsch, Georg Daniel, Siebenbürger Studierende auf der Hochschule in Wien im 14., 15. und
16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte Siebenbürgens, în Archiv des Vereins für
siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge 10 (1872), p. 164-181; idem, Ungarländer und
Siebenbürger auf der Universität in Bologna, în Korrespondenzblatt des Vereins für
siebenbürgische Landeskunde 13 (1890), p. 25-29.
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La finalul introducerii doresc să aşez o trimitere la rezultatele istoriografiei sociale din Germania Federală. Încă în 1959 Reinhart Koselleck a
rezumat coerent funcŃia de modernizare socială a francmasoneriei: idealul
frăŃesc egalizant al francmasoneriei nu putea funcŃiona decât în Arcanum-ul
lojei. Idealul frăŃiei, aflat în contradicŃie cu segregarea pe stări a societăŃii de
dinafară, necesita crearea unei contra-ierarhii francmasonice interne. Dacă
încercăm să aplicăm acest punct de vedere la sfera multietnică a membrilor
lojei sibiene (ca. 250 de persoane) apare ca de la sine următoarea întrebare: este
francmasoneria transilvană a secolului al XVIII-lea o societate în cadrul căreia
supraetnicitatea avea rang programatic?
Prima perioadă a istoriei lojei din Sibiu ne ghidează înspre o cu totul
altă direcŃie: se dovedeşte a fi o încercare de legare ideatică de Universitatea
NaŃiunii Săseşti. IniŃiativa întemeierii lojei la Sibiu i-a aparŃinut lui Simon
Friedrich Edler von Baußnern (preceptor şi senator sibian). La 15 mai 1767 a
fost întemeiată loja din Sibiu. În primii nouă ani de funcŃionare a acŃionat tacit.
Asta înseamnă că în afara celor nouă membri fondatori, care au devenit
francmasoni încă din tipul studiilor efectuate în Germania, nu s-au mai
efectuat noi primiri în lojă.
Cele două componente ale numelui lojei: St. Andreas şi drei Seeblätter
(sfântul Andrei şi cele trei frunze de nufăr) caută să aşeze loja într-o anumită
tradiŃie: denumirea de Andreas face trimitere la regele medieval al Ungariei
Andrei al II-lea (1205-1235) şi la Andreanum-ul emis de acesta, baza privilegiilor funcŃionale în epocă sau mai bine zis a orânduirii juridice a NaŃiunii
Săseşti din Transilvania ca stare. Adăugarea unui al treilea rege, sfânt pentru
saşi, Andrei, pe lângă cei doi regi sfinŃi oficiali ai Ungariei, Ştefan (ca întemeietor al regatului) şi Ladislau, arată un comportament tipic lojelor francmasonice
din sec. al XVIII-lea. Se manifestă aici înclinaŃia francmasoneriei spre fantastic,
ce pare să domine uneori asupra aproprierii ei de raŃiune şi iluminism
(Aufklärung)14. În acelaşi timp, botezarea lojei se încadrează în rândul încercărilor de întărire a rezistenŃei interne a saşilor în faŃa concepŃiei de dominaŃie
absolutistă a Casei Imperiale, ce se folosea nu în rare rânduri de metodele
contrareformei religioase15. Background-ul politic-ideologic schiŃat se găseşte
reprezentat şi pe cel mai vechi sigiliu al lojei, care reprezintă, printre altele, o
coroană şi cele trei frunze de nufăr, elemente comune cu cele ale sigiliului
UniversităŃii Săseşti16.
Reinalter, Helmut, Die Freimaurer, München, 2000, p. 46-49.
Vezi Gündisch, Konrad G., Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen, München 1998,
p. 115 şi urm.
16 DirecŃia JudeŃeană a Arhivelor NaŃionale (DJAN) Sibiu, Fond Brukenthal, A (6-8), nr.
220. Pentru stema Provinciei Sibiu, respectiv a UniversităŃii Saxone vezi Arz von
14

15
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În anul în care loja sibiană a intrat în sfera publică francmasonică (1776)
au fost admişi 31 de membri. Majoritatea acestora erau catolici, membri ai
administraŃiei civile şi militare, adesea italieni. Printre aceştia sunt de găsit şi
primii nobili maghiari, ca de exemplu viitorul guvernator al Transilvaniei,
contele György Bánffy, sau primii (dintre puŃinii) membri ortodocşi cum ar fi
Alexander Marusi principe de Maurokordato, membru al unei familii fanariote,
domnitoare în Moldova şi în łara Românescă. Mavrocordat avea să se
remarce în cele ce au urmat prin dificultăŃile financiare personale cu care se
confrunta17.
Intrarea lojei sibiene în sfera publică a francmasoneriei a însemnat
necesitatea obŃinerii unei Patente de ConjuncŃiune din partea lojei directorale
vieneze Zum Palmenbaum (La Palmierul), adică a unei CărŃi de Legi şi a dreptului de a folosi sigiliul. Pe acesta din urmă apare pentru prima dată Andrei ca şi
apostol, cu atributul său caracteristic, crucea Sf. Andrei. Triunghiul format de
frunzele de nufăr s-a păstrat, dar frunzele seamănă mai degrabă cu frunze de
stejar decât cu frunze de nufăr. Din documentele consultate nu reiese dacă
prin interpretarea strict biblică a numelui lojei la Viena s-a căutat o contracarare conştientă a aluziei sibienilor saşi la „sfântul” lor rege Andrei, sau a fost
un lucru întâmplător18.
Cel mai puternic argument în favoarea depăşirii segregării pe stări a
Transilvaniei în interiorul lojei este de găsit în însăşi componenŃa acesteia:
până la încetarea activităŃii ei, în 1790, loja sibiană a numărat 279 de membri,
având următoarea structură etnico-religioasă:
Din punct de vedere confesional: romano-catolici 149; evanghelici 73;
reformaŃi 37; ortodocşi 7; unitarieni 2; greco-catolici (uniaŃi) 1. La 10 persoane
lipsesc datele despre confesiune. Plecând de la componenŃa confesională nu se
poate stabili cu certitudine finală apartenenŃa etnică a fiecărui membru în
parte. În plus, orientarea cosmopolită a francmasoneriei exercita o atracŃie
sporită asupra persoanelor cu pluriapartenenŃă etnică. Astfel, sunt de constatat
circa 10 persoane unde apartenenŃa etnică nu se poate stabili cu ajutorul
numelui şi a confesiunii. Mai ales apartenenŃa sau probabila apartenenŃă a
unor comercianŃi armeni, greci sau aromâni ridică această problemă19.
Straußenburg, Albert, Beiträge zur siebenbürgischen Wappenkunde, Köln, Wien 1981, p.
28-43.
17 Cu ajutorul bibliografiei pe care am avut-o la îndemână nu am reuşit să stabilim
exact legătura de rudenie a francmasonului născut la 1744 la Istanbul cu familiile
domnitoare Mavrocordat şi Moruzi.
18 Pentru reproduceri ale acestui ultim sigiliu, vezi Abafi, Lajos, Geschichte der
Freimaurerei in Österreich-Ungarn, 5 vol., Budapest 1890-1899, vol. 3, p. 230.
19 Din motive ideologice, Carol Göllner caută să crească artificial ponderea românilor în
totalul membrilor lojei. Lipsit de sprijin documentar, el îl transformă pe interpretul
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Ziegelauer a încercat totuşi, în ciuda dificultăŃilor referitoare la claritatea
apartenenŃei etnice, să determine etnia membrilor lojei:
„Din Transilvania:
Germani
76
Unguri şi secui
65
Greci
3
[=144 de Transilvăneni]
Din Ungaria şi CroaŃia:
23
Din partea de vest
a Imperiului:
Germani
45
Slavi
2
Italieni
4
Belgieni
4
Din străinătate:
Germani
21
Italieni
6
Francezi
5
Greci
3
[=116 netransilvăneni]
În cazul altor 16 membri nu este cunoscut locul naşterii”20.
Mai trebuie specificat că medicul oftalmolog român, important
reprezentant al Şcolii Ardelene, Ioan Piuariu-Molnar, nu a fost identificat ca
român de Ziegelauer pentru că în actele lojei apare ca Johann Molnar.
Anii în care au fost consemnate cele mai multe admiteri în rândurile
lojei au fost cei de la începutul domniei lui Iosif al II-lea. Ele sunt legate în
primul rând de emiterea Patentei de ToleranŃă în 1781, care a fost interpretată
la scară largă ca susŃinere a tuturor orientărilor iluministe. Creşterea numărului de membri a înregistrat un regres la mijlocul anilor 1780, din varii motive.
Cea mai importantă piedică a fost Patenta Francmasonică a împăratului Iosif
din 1785. Această intervenŃie a regimului iosefinist a avut cel mai profund
impact asupra dezvoltării francmasoneriei. Din acest moment, ea nu a mai fost
permisă decât în oraşele de reşedinŃă a administraŃiilor provinciale; legăturile
lojelor la scară europeană au fost limitate. În timp ce aceste intervenŃii au
provocat în provinciile vestice ale imperiului, mai ales în cele din Italia şi łările
de Jos, o anumită nemulŃumire, în Transilvania restrângerile prevăzute de
Demeter Marco în Dimitrie Marcu, deşi fratele lui Marco era membru al Companiei
comerciale greceşti; din slujbaşul cancelariei Johann Bulia a făcut Ioan Boilă, deşi era
romano-catolic; din medicul Ladislaus Burutz a făcut Ladislau BuruŃ, deşi era de confesiune reformată. Göllner, Carl, Aspekte der Aufklärung in Siebenbürgen im 18. Jahrhundert,
în Balázs, Éva H. (coord.), Beförderer der Aufklärung in Mitte- und Osteuropa. Freimaurer,
Gesellschaften, Clubs, Berlin, 1979, p. 153-160, p. 154.
20 Zieglauer, Geschichte der Freimaurerloge St. Andreas, în loc. cit. 12 (1874/1875), p. 508.
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această patentă au fost aparent acceptate fără nici un semn de opoziŃie. Totuşi,
există unele mărturii despre continuarea activităŃii, în secret, a lojelor care
funcŃionaseră oficial până în 1785, ca subunităŃi ale Lojei Provinciale din
Transilvania ca cea din Braşov, cea din Miercurea Ciuc, cea de la St. Philippen
din Bucovina şi, mai ales, cea din Cluj21.
În ceea ce priveşte ocuparea funcŃiilor de conducere din cadrul lojei se
constată o fluctuaŃie continuă, fără a se Ńine cont de apartenenŃa la o anumită
stare sau de origine etnică. În acelaşi timp se poate totuşi observa o constantă,
exemplificată cel mai bine de cazul lui György Bánffy, care în 1787 l-a urmat în
funcŃia de guvernator al Transilvaniei pe Brukenthal22: conducerea lojei trecea
din ce în ce mai mult în mâinile demnitarilor Ńării, mai ales în cele ale membrilor Guberniului. De exemplu, Bánffy, în vârstă de doar 30 de ani, l-a înlocuit
deja în 1778 pe întemeietorul lojei, Baußnern, în funcŃia de Maestru de scaun.
În 1780 preia funcŃia de sub-prior al Transilvaniei de la decedatul Baron Karl
Friedrich von Schmiedburg, fost comandant al cetăŃii Făgăraş, care introdusese
gradele înalte după sistemul Strictei ObservanŃe, ce făcea în acel interval
cronologic aluzii la Ordinul Templierilor din evul mediu. După desfiinŃarea în
1782 a gradelor înalte sau interne, cum au mai fost numite, la scara întregului
Imperiu Habsburgic, Bánffy a ocupat până în 1790 funcŃia de Mare Maestru
Provincial al Transilvaniei.
În ceea ce priveşte aspectele pecuniare ale activităŃii lojei se poate
constata o evoluŃie spre exclusivism. La aceasta a contribuit nu atât taxa
anuală, de aproximativ 5 guldeni, cât mai ales taxele de admitere şi promovare
din interiorul lojei, care atingeau până la 50 de guldeni. Cu excepŃia celor cu
venituri mari (spre exemplu, consilierii Guberniului), taxa de 50 de guldeni
depăşea în multe cazuri veniturile lunare ale membrilor de rând ai lojei23.
Referitor la problema depăşirii segregării societăŃii externe pe stări la
nivel intern al lojei se impune o evaluare a biografiilor francmasonilor ardeleCea mai indubitabilă mărturie ce a putut fi găsită cu referire la existenŃa lojei clujene
este atestarea singulară, în mod surprinzător, în anul 1786, în lista generală a
membrilor lojei din Transilvania (Sibiu) a lui Joseph Pakei, profesor de filosofie la
Colegiul Unitarian din Cluj şi primul adept al lui Kant din Transilvania. Vezi
Zieglauer, Geschichte der Freimaurerloge St. Andreas, în loc. cit., 13 (1876), p. 86.
22 Despre biografia lui Bánffy vezi Kutschera, Rolf, Landtag und Gubernium in
Siebenbürgen. 1688-1869, Köln, Wien 1985, p. 273-279.
23 Potrivit unui stat de plată din anul 1786 un consilier al Guberniului câştiga lunar
între 392,5 fl. şi 142,5 fl. (guldeni renani), un secretar al Guberniului între 112,5 fl. şi 95,8
fl., un registrator între 91,6 fl. şi 37,9 fl., iar un cancelist al Guberniului avea un venit de
16 fl. lunar. Vezi în Herrmann, Georg Michael Gottlieb von, Das Alte und das Neue
Kronstadt. Ein Beitrag zur Geschichte Siebenbürgens im 18. Jahrhundert. Bearbeitet von Oscar
von Meltzl, 2 vol., Hermannstadt 1883, 1887, vol. 2, p. 134 şi urm.
21
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ni. Aceasta relevă că membrii lojei aparŃin generaŃiei născute către mijlocul
secolului al XVIII-lea. Doar generaŃia părinŃilor lor este cea care a trăit profundele schimbări legate de integrarea Principatului Transilvaniei, autonom până
în acel moment, în Imperiul Habsburgic. Perspectiva unei suveranităŃi statale a
Transilvaniei, întreŃinută de ultimii pretendenŃi antihabsburgi la scaunul
princiar al Transilvaniei, Imreh Thököly şi Francisc Rákóczy al II-lea, era
pentru generaŃia francmasonilor sibieni deja istorie. Formarea profesională a
acestei generaŃii se desfăşurase în paralel cu ascensiunea principiului birocratic
al dominaŃiei Habsburgice, fapt ce se regăseşte şi în itinerarul lor şcolar, ce
adesea nu părăsea cadrul statului habsburgic. Drept exemplu evocăm cariera
lui Martin von Hochmeister cel Tânăr. Pe de altă parte, stagiile la universităŃile
din nordul şi estul Germaniei rămâneau sursa principală de formare intelectuală, mai ales pentru protestanŃii transilvăneni. Stagiile lor erau de cele mai
multe ori legate de apartenenŃa la lojele francmasonice din oraşele universitare. Trebuie subliniat faptul că la nivelul central al statului habsburgic
frecventarea universităŃilor protestante nu reprezenta un deficit, din contră!24
În ciuda mediului protestant din Sibiu, convertirea la catolicism nu atrăgea
după sine în mod automat scăderea prestigiului social al familiei, cum este de
constatat în cazul sasului Hochmeister25. Încă din timpul copilăriei acestei
generaŃii sistemul stărilor din Ardeal se afla deja, spre deosebire de primele
decenii ale dominaŃiei habsburgice, într-o fază de declin: din 1761 nu se mai
convocaseră Diete regulare. Drept urmare, în decursul Dietei de la Cluj din
1790/91 se constată o paralelitate contradictorie între vechile forme ale stărilor
şi conŃinuturile promovate, ce erau inspirate deja de ideea naŃiunii moderne.
Semnificativă pentru această situaŃie este o întâmplare cu caracter anecdotic: la
începutul Dietei, sigiliul stării-naŃiune a ungurilor ardeleni nu era de găsit,
fiind necesare căutări îndelungate pentru recuperarea lui26.

Scott, H.M., Reform in the Habsburg Monarchy, 1740-1790, în eadem (coord.),
Enlightened Absolutism. Reform and Reformers in Later Eighteenth-Century Europe,
Michigan, 1990, p. 145-187, p. 164. Scott arată la nivel central importanŃa birocraŃilor
proveniŃi din mediul portestant pentru funcŃionarea statului habsburgic.
25 Pentru biografia acestui convertit şi viitor primar al Sibiului vezi Hochmeister, Adolf
von, Martin von Hochmeister. Lebensbild und Zeitskizzen aus der 2. Hälfte des 18.
Jahrhunderts und der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts (1767-1837), Hermannstadt, 1873. Vezi
şi Forrest, Robert, Martin Hochmeister’s Hermannstadt in 1790., în Cook, Bernard A. ş.a.
(coord.), The Consortium on Revolutionary Europe. 1750-1850. Selected Papars, 1995,
Florida State University, p. 26-33.
26 Kutschera, Landtag und Gubernium, p. 95. Amănunte la Zieglauer, Ferdinand von, Die
politische Reformbewegung in Siebenbürgen zur Zeit Josephs II. und Leopolds II, Wien, 1881,
p. 181-186.
24
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Structura membrilor, precum şi expunerea condiŃiilor cadru care au
format generaŃia francmasonilor sibieni, ilustrează faptul că această lojă este o
organizaŃie mai puŃin marcată de gândirea din categoriile stărilor-naŃiune. Ea
poate fi privită mai degrabă ca reprezentantă a noii elite a absolutismului
birocratic la nivelul Transilvaniei, cu înclinaŃii spre prestigiu social şi
exclusivitate.
Această caracteristică a lojei este confirmată şi de analiza listelor de
prezenŃă ataşate fiecărui proces verbal de şedinŃă în parte. ReprezentanŃii
birocraŃiei centrale a Transilvaniei predomină alături de cei ai elitei săseşti şi ai
armatei. Totuşi, raportul între reprezentanŃii naŃionalităŃilor transilvane şi cel
indigen-alogen referitor la participarea activă la şedinŃele lojei este unul destul
de echilibrat27.
Coeziunea unei astfel de societăŃi cu trăsături transetnice şi tendinŃe de
independenŃă sau chiar indiferenŃă faŃă de structura corporativă a Transilvaniei se poate evidenŃia doar prin analiza iniŃiativelor ce tindeau să părăsească
cadrul strict francmason. Acestea au luat naştere la mijlocul anilor 1780. Faptul
că pentru asemenea iniŃiative a fost menŃinut cadrul francmasonic şi nu au fost
necesare forme de organizare proprii, după cum se obişnuia deja în alte părŃi
ale Europei, poate fi atribuit după părerea noastră pragmatismului caracteristic periferiei, care se poate observa încă din fazele mai timpurii ale istoriei lojei
sibiene.
Dar despre ce fel de iniŃiative este vorba? Pentru început, trebuie amintită amenajarea în 1784 a unui cabinet de lectură în cadrul lojei, pe care îl
observăm în plină activitate în 1787. La baza iniŃiativei se afla cerinŃa şi setea
francmasonilor sibieni de cultură şi lectură28.
În opinia noastră, preocuparea lojei faŃă de ştinŃele naturii, geografia,
istoria şi cultura Transilvaniei se naşte din întâlnirea cărturarilor indigeni cu
străinii interesaŃi de aceste subiecte în cadrul lojei. În 1784 este vorba mai întâi
de o iniŃiativă de colectare de minerale şi plante din Transilvania29. Mineralele
Vezi Şindilariu, Thomas, Die Freimaurerloge St. Andreas zu den drei Seeblättern in
Hermannstadt (1767-1790), în Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 25 (2002), p. 218227, p. 226.
28 Ilustrativ în acest sens, chiar dacă percepŃia şi analiza este marcată pe alocuri de
filosofia istoriei marxiste, este studiul lui Stănescu, Heinz, Deutschsprachige
wissenschaftliche und Lesegesellschaften der achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts in
Siebenbürgen und im Banat, în Amburger, Erik (coord.), Wissenschaftspolitik in Mittel- und
Osteuropa. Wissenschaftliche Gesellschaften, Akademien und Hochschulen im 18. und
beginnenden 19 Jahrhundert, Essen, 1987, p. 187-194.
29 Circulara adresată în acest sens tuturor membrilor Lojei este publicată în Göllner,
Carl, Heinz Stănescu (coord.), Aufklärung. Schrifttum der Siebenbürger Sachsen und
Banater Schwaben, Bucureşti, 1974, p.321 şi urm.
27
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au devenit preocuparea preferată a membrilor lojei. Era prevăzut ca fiecare să
contribuie prin colectări proprii, plan ce s-a realizat în parte în privinŃa
mineralelor. Colectarea de plante a rămas în schimb în stare de proiect.
La începutul anului 1787 s-a petrecut, tot în cadrul lojei, o lărgire a
sferei de activităŃi ştiinŃifice. Motivarea acesteia este de luat în seamă în măsura
în care ea reflectă autopercepŃia iluministă a membrilor lojei sibiene: „Deoarece,
incontestabil, scopul principal şi prioritar al uniunii noastre frăŃeşti constă în
promovarea îmbunătăŃirii, înnobilării şi iluminării fiecărui membru în parte, cât şi a
tuturor adunărilor frăŃeşti şi chiar şi în lumea profană.” După o astfel de introducere, au fost dezvoltate următoarele proiecte: „O “Geografie” a Patriei noastre care
să îl mulŃumească pe cunoscător nu avem, iar o “Istorie a Transilvaniei” corectă din
punct de vedere diplomatic, fizic, politic, statistic şi economic, care să poate fi utilizată
de toată lumea nu este şi nu poate fi niciodată opera unui singur individ”. În continuare se prevedea ca ambele proiecte să fie realizate drept “dovadă a adevăratei
munci masonice”, în cursul mai multor ani, ca un “tot unitar”30.
Proiectele nu au fost realizate conform planificării. Cel puŃin acte ce ar
dovedi acest lucru nu fac parte din fondul arhivistic al lojei. Trebuie însă să
recunoaştem că nici până azi nu s-a reuşit acest lucru. Datorită concepŃiei
monumentale a monografiei, care tindea în plus şi spre recunoaşterea generală
a obiectivităŃii sale, dar mai ales din cauza spinosului subiect transilvan, azi
poate încă mai controversat ca în secolul al XVIII-lea, considerăm puŃin
probabil că un asemenea proiect se va putea realiza în viitorul apropriat.
Nu este de exclus ca numărul mare, de peste 200 de persoane31, care
căutau în ultimii ani ai lojei să fie primite de aceasta, să se fi datorat şi atracŃiei
faŃă de programa ştinŃifică a lojei, semn clar al atitudinii iluministe a acesteia.
Încercări de continuare a proiectului dezvoltat în cadrul lojei sunt de
găsit abia după 1790, însă cu importanta diferenŃă că acest lucru s-a petrecut
mai ales în cadrul fiecărei etnii în parte, fapt care atrăgea totodată după sine
redefinire parŃială a conŃinutului acestuia. Astfel, începând cu sfârşitul anului
Citatul original: „Da unstreitig einer der vorzüglichsten Hauptzwecke unserer
brüderlichen Verbindungen darinnen besteth, daß wir Verbesserung, Veredelung,
Aufklärung aller Art bei einem jeden insbesondere, aber auch bei der gantzen
Versammlung der Brüder und sogar in der profanen Welt möglichst zu befördern
haben (…).“; „eine Geographie von unserem Vaterland, die den Kenner befriedigt,
haben wir nicht, und eine diplomatisch, physisch, politisch, statistisch und
ökonomisch richtige und allgemein brauchbare Geschichte von Siebenbürgen ist nie und
kann nie das Werk eines einzelnen werden.“, apud Zieglauer, Geschichte der
Freimaurerloge St. Andreas, în loc.cit., 12 (1874/1875), p. 520 şi urm. Zieglauer
menŃionează că „Nota“ citată se afla la 1874 în proprietatea familei Bedeus. În fondul
Masonica a colecŃiei Brukenthal de la DJAN Sibiu nu este de regăsit.
31 Vezi de exemplu DJAN Sibiu, Fond Brukenthal, A (6-8), Nr. 138.
30
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1790, s-a întrunit în palatul Brukenthal din Sibiu Societatea săsească transilvăneană a ŞtiinŃelor (Siebenbürgische sächsische Societät der Wissenschaften) care a
editat prima revistă ştiinŃifică modernă a Transilvaniei: Siebenbürgische
Quartalsschrift. Din această societate făceau parte şi câŃiva francmasoni, dar nu
în exclusivitate32. În mod asemănător decurge, în perioada 1791-1793, înfiinŃarea SocietăŃii Maghiare pentru îngrijirea Limbii (Magyar Nyelvmívelı Társaság) cu
sediul în Târgu-Mureş, care s-a format la iniŃiativa lui György Aranka, care a
fost primit în loja sibiană încă din 1780. La fel ca Societatea Săsească a
ŞtiinŃelor, şi aceasta a contribuit la apariŃia primelor lucrări cu metodologie
critică referitoare la istoria Transilvaniei33. Doar Ioan Piuariu-Molnar a eşuat,
în 1795, cu iniŃiativa sa de a întemeia Societatea Filosofică a poporului român din
Transilvania34.
Ca un semn al desprinderii identitare din sistemul vechilor stări-naŃiune poate fi considerată posibilitatea de a fi membru în acelaşi timp în mai multe
din aceste societăŃi. La francmasonii György Bánffy, Joseph Karl Eder, Martin
von Hochmeister şi Ioan Piuariu-Molnar poate fi dovedit acest lucru, deşi
pentru întregirea acestei scurte liste ar fi nevoie de aprofundarea cercetării35.
Orientarea etnocentrică a celor trei istoriografii principale ale
Transilvaniei, expusă la începutul acestu studiu, a avut drept urmare faptul că
singura organizaŃie care a încercat şi după 1790 să realizeze programul
ştiinŃific dezvoltat în cadrul lojei a fost cvasi ignorată de literatura de specialitate. Doar la Hochmeister sunt der găsit unele detalii legate de activitatea
Societas Philohistorum Transilvaniae (Societatea filo-istorică a Transilvaniei), care
se dedicase editării celor mai importante manuscrise istorice ale Ńării36. ColecŃia
de manuscrise a lui Joseph Franz Trausch, care se păstrează în Arhiva Bisericii
Negre din Braşov, conŃine o listă de 78 de abonaŃi la lucrările ce urmau să fie
Schuller, Samuel von Brukenthal, vol. 2, p. 303-305; Sienerth, Stefan, 200 Jahre
„Siebenbürger Quartalschrift“, în Forschungen zur Volks- und Landeskunde 34 (1991), p. 18-25.
33 Jancsó, Elemér, Aranka György, în idem (coord.), Studii literare, Bucureşti, 1983, p. 220257; idem, Az erdély magyar nyelvmívelı társaság íratai, Bucureşti, 1995.
34 În izvoare societatea este numită Societatea filosofésca a Némului Rumânescu in mare
Principatulu Ardélului. Pentru aceasta a fost prevăzută şi o publicaŃie periodică,
intitulată Vestiri Filozofesci şi Moralicesci – apud Turczynski, Emanuel, Konfession und
Nation. Zur Frühgeschichte der serbischen und rumänischen Nationsbildung, Düsseldorf,
1976, p. 218, nota 138.
35 Trócsányi, Zsolt, Felvilágodás és ferenci reakció (1771-1830), în Köpeczi, Béla (coord.),
Erdély törtenete, 3 vol., Budapesta, 1986, vol. 2, p. 1039-1193, aici p. 1135. Makkai, László,
Histoire de Transylvanie, Paris, 1946, p. 296.
36 Hochmeister, Martin von Hochmeister, loc. cit., p. 61 şi urm; sau Ittu, Constantin, În
Biblioteca Brukenthal, „curmala dulce-i pildă pentru carte”, în Transilvania 2008, Nr. 2, p. 6467, aici p. 65.
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editate de Societatea filo-istorică. O mare parte dintre membrii acesteia ocupaseră în trecut funcŃii de conducere în loja sibiană. În listă predominau nume
ungureşti37. În fruntea SocietăŃii era acelaşi György Bánffy, care a prezidat loja,
în timp ce Joseph Karl Eder realiza proiectele de editare. Această structură a
înlesnit apariŃia, în 1797 şi 1800, a primelor două volume din Scriptores rerum
Transylvanicarum38.
AbsenŃa interesului ştiinŃific faŃă de subiectul SocietăŃii filo-istorice ne
lasă să sperăm că se va putea găsi pe viitor, în alte locuri, material arhivistic
referitor la istoria acesteia. Perspectiva multiplă care se contura aici referitor la
obiectul de studiu transilvan, pe de o parte prelucrarea temelor relevante
pentru stări şi naŃiuni, pe de altă parte stimularea contribuŃiilor ştiinŃifice
privitoare la întreaga Transilvanie, o socotim a fi un deziderat ştiinŃific provocator. Referitor la identitatea etnică a membrilor SocietăŃii filo-istorice este de
remarcat, mai ales, paralelitatea conştiinŃei regionale transilvane şi a conştiinŃei
definite de apartenenŃa la una din stările-naŃiune sau etnii – subiect ce merită o
abordare mai profundă, în mod special în ceea ce priveşte perpetuarea concepŃiilor şi felului de a gândi ale căror rădăcini sunt de căutat in vechea lojă.
Simpla existenŃă a SocietăŃii filo-istorice relevă că tranziŃia de la revenirea în
1790 a vechilor stări pe scena politică a Transilvaniei la disensiunile naŃionalităŃilor din Transilvania şi Ungaria din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
nu a fost una atât de liniară cum caută să ne înveŃe istoriografia tradiŃională
etnocentrică.
Tocmai exemplul iradiaŃiei lojei sibiene relevă, prin diferitele pluriapartenenŃe la societăŃile cultural-ştiinŃifice, ambivalenŃa etnică şi, în acelaşi
timp, supraetnică în Ńesutul identitar al protagoniştilor lor, care nu poate fi
înŃeles decât ca un rezultat al eliminării timp de decenii a stărilor ca factor
politic de pe scena publică a Transilvaniei. Procesul depolitizării ei, care şi-a
avut începutul cel târziu în anul 1761, ridică întrebarea în ce măsură de fapt
mai era nevoie de arcanul oferit de lojă pentru depăşirea segregării stărilor în
Transilvania. Însă nu se poate trece cu vederea faptul că, în ciuda birocartizării,
politica în Transilvania în epoca luminilor era încă determinată, în mare parte,
de interese de etnie sau etnia-stare. În această situaŃie loja a putut, prin structura elitistă a membrilor ei şi arcana oferită de ea, să accentueze în interiorul ei în
mod simŃitor transformările societăŃii externe. Expresia programatică împotriArhiva Bisericii Negre (Archiv der Honterusgemeinde, AHG), IV F 1/Tq 166/9.
Eder, Joseph Karl, Scriptores rerum Transsilvanicarum cura et opera Societatis
Philohistoricum Transilv[aniae]. Editi et illustrati, Tomi I. vol. I. Complexum Cristiani
Schesaei ruinas pannonicas. Cibinii typis sumtibusque Martini Hochmeister, 1797. Idem
Scriptores rerum Transsilvanicarum Tomi II. vol. I. complexum Ambrosii Simigiani
Historiam rerum Ungaricarum et Transsilvanicarum. Cibinii typis Mart. Hochmeister 1800.
37
38
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va stărilor a împăratului Iosif al II-lea, potrivit căreia „dificultăŃile între naŃiuni
[în sens de stări] nu vor înceta niciodată dacă nu devin cu toŃii transilvăneni”39, pare
să-şi fi găsit o reflectare nemodificată în programul de cercetare iluministă a
lojei. În faza aplicării ei în perioada de după încetarea activităŃii lojei, în 1790,
se face însă simŃită o reacŃie de corectare, ce îşi avea punctele de plecare în cele
trei naŃiuni etnice, al căror profil începea să prindă trăsăturile naŃiunilor
moderne. Înainte ca acestea să domine, din motive politice, şi scena ştiinŃifică,
fapt ce a devenit o regulă nescrisă începând cel târziu cu a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, putem constata în preajma anului 1800 valabilitatea
ambelor perspective: concepŃia asupra Transilvaniei ca un întreg şi cealaltă, de
caracter etnic-naŃional.
După două secole de dominare a celei din urmă, dezbaterea conştientprovocatoare a temei unei istorii a Transilvaniei „ideale” în revista Provincia a
arătat că trăim, din nou, o fază în care gândirea independentă de sfera politică
găseşte condiŃii de manifestare, fapt prin care ne aflăm cvasi reîntorşi la anul
1787. PuŃin surprinzătoare este, în acest context, constatarea unanimă a
participanŃilor la ancheta Provinciei, potrivit căreia istoria orientată spre etnic şi
naŃiune poate fi scrisă în mod echidistant şi echilibrat doar dacă este înŃeleasă
ca parte a unei gândiri istoriografice ce percepe Transilvania ca un întreg, unde
condiŃiile impuse de geografie, de istoria politică şi administrativă formează
cadrul pentru evoluŃia fiecărei istorii culturale şi etnic-naŃionale în parte.
Pentru cazul transilvan, dezvoltarea unei astfel de ierarhii a problemelor
istoriografice, combinată cu perspectiva lucrării istorice cuprinzătoare sau
„totale”40 a Transilvaniei, reprezintă deja o schimbare de paradigmă remarcabilă, ce ne stârneşte curiozitatea în legătură cu posibilităŃile sale de realizare.
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MIHAELA COSMA
ILUMINISM ŞI MASONERIE LA SAŞI.
PROIECTUL PRIMULUI CABINET DE LECTURĂ DIN TRANSILVANIA*

În Ardeal francmasoneria este o zămislire a iluminismului, dar şi cea
mai bună unealtă de propagare a ideilor sale. Promotorii francmasoneriei
transilvănene au fost saşii.
LOJA „SF. ANDREI LA CELE TREI FRUNZE DE NUFĂR”DIN SIBIU1. La 15 mai
1767 opt bărbaŃi din rândul naŃiunii săseşti, în frunte cu Simon Friedrich von
Baußnern (viitorul comite al saşilor!)2, toŃi tineri reîntorşi de la studii
universitare din Germania – unde au luat contact cu francmasoneria
sistemului templier, împreună cu un al nouălea mason iniŃiat de ei au
întemeiat în taină loja „Sf. Andrei la cele trei frunze de nufăr” (St. Andreas zu
den drei Seeblättern)3 .
* Text publicat anterior în Anuarul Institutului de Istorie „George BariŃ" din Cluj-Napoca,
XL, 2001, p. 63-69.
1 Începuturile francmasoneriei europene şi istoricul lojei „Sf. Andrei la cele trei frunze
de nufăr” sunt tratate exhaustiv de către Friedrich Zieglauer, Geschichte de
Freimauererloge St. Andreas zu den drei Seeblättern in Hermannstadt (1767-1790), în Archiv
des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge, vol. 12, Sibiu 1874, p. 446-592.
2 Aufklärung. Schrifttum der Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben, ed. Carl Göllner,
Heinz Stănescu, Bucureşti, Editura Kriterion, 1974, p. 13.
3 Aceştia erau:
1. Simon Friedrich Edler von Baußnern (născut în 1741 la Sibiu), recipit la Dresda în
cele 4 grade masonice, ajungând la gradul de maestru scoŃian;
2. Johann Georg Eckhardt, născut în 1740, la Sebeş;
3. Thomas Filtsch, născut în 1740, la Sibiu;
4. Johann Hammer, născut în 1740, la Sibiu;
5. Dr. medicus Johann Christian Schmidt, născut în 1739, la Sighişoara – ultimii patru
obŃinând la Jena acelaşi grad 4 de maestru scoŃian;
6. Lukas, baron von Hermannsfeld, născut în 1741, la Cristian / Sibiu.
7. Michael Gottlieb Neustädter, viitorul protomedicus, iniŃiaŃi în primele trei grade în
loja din Erlangen;
8. Johann Michael Linzing, născut în 1740, la Sibiu, tipograf, recipit la Tübingen în
gradul de maestru. Cei opt tineri bărbaŃi, având vârsta sub 30 de ani, sub conducerea
lui Simon von Baußnern, l-au iniŃiat pe registratorul Johann Michael von Ahlefeld,
născut în 1736, la Sibiu, în primele trei grade masonice. Numărul sfânt pentru
francmasoni, 9, fiind atins, cei nouă masoni – maeştri au purces la întemeierea lojei
(Zieglauer, op. cit., p. 455-456).
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După 9 ani de lucrare în tăcere, fără a mai iniŃia pe nimeni, în baza
patentei de constituire obŃinută de Baußnern de la marele maestru al ordinului
francmason, baronul von Hund, masonii sibieni au fondat oficial loja „Sf.
Andrei” în luna martie a anului 1776.
Loja şi-a desfăşurat activitatea cu amploare din ce în ce mai mare în
anii următori. Între 1 ianuarie 1781 şi solstiŃiul4 anului (1784) au avut loc 54 de
recepŃii de noi membri, între care tipograful Martin Hochmeister cel Bătrân
(der Ältere), viitorul episcop al saşilor, Müller, Carl Brukenthal, BedeusScharberg ş.a.5 Prin biletul de mână, emis de împăratul Iosif al II-lea la 11
decembrie 1785, se permitea activitatea lojelor francmasonice în cuprinsul
imperiului, dar acestea erau supuse unei supravegheri din partea organelor
statului. Totuşi, câteva zile mai târziu (la 30 decembrie 1785), loja „Sf. Andrei la
cele trei frunze de nufăr” şi-a sistat activitatea pe o perioadă de 5 luni.
După reluarea activităŃii, între 1786 şi 1790 s-a înregistrat epoca de
maximă înflorire a lojei, cu 106 recepŃii şi 85 de avansări.
Moartea lui Iosif al II-lea şi urcarea pe tron a împăratului Leopold al IIlea au însemnat sistarea şi sfârşitul lucrărilor lojilor. Finalul lojei „Sf. Andrei la
cele trei frunze de nufăr” din Sibiu se consemnează prin decizia „temporarei
acoperiri” (închideri), până la aprobarea sa de către noul monarh, adoptată de
loja însăşi la 22 martie 1790. Decizia de aprobare din partea împăratului nu a
mai venit, iar loja nu s-a redeschis.
PROTOCOALELE LOJEI „SF. ANDREI LA CELE TREI FRUNZE DE NUFĂR” DIN
Activitatea lojei a fost consemnată în protocoalele şedinŃelor. Dacă în
primii ani ai existenŃei sale consemnarea protocoalelor a fost defectuoasă (din
anii 1767-1778 nu s-a păstrat nici un act al lojei din Sibiu; primul protocol
păstrat datează din 22 iunie 1778; între 1778-1779 există 7 protocoale; în
perioada 1779 - 27 iulie 1784 apar iar întreruperi în acte), în schimb, această
lipsă este compensată pe deplin între 27 iulie 1784 şi 22 martie 1790 de cele 212
protocoale, cuprinse în 3 volume şi aflate la Muzeul Brukenthal.
Protocoalele şedinŃelor lojei au valoarea inestimabilă a unor veritabile
documente de epocă, ele oferind o imagine a dezvoltării edificiului masonic la
Sibiu. Mai mult decât atât, ele reprezintă şi o sursă istorică de primă mână
SIBIU6.

Sărbătoarea solstiŃiului era considerată un moment marcant, ce consemna încheierea
anului masonic. Zieglauer, op. cit., p. 492-502, pentru perioada 1781-1790.
5 V. şi Ilarie Chendi, Inceputurile ziaristicei noastre (1789-1795), Minerva - Institut
Tipografic, Orăştie, 1900, p. 13 sq.
6 Despre protocoalele lojei, v. Zieglauer, op. cit., vol. 13, p. 504-507, iar în vol. 13, p. 6292, „Indicele fraŃilor recipiŃi”.
4
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pentru cercetarea unor fenomene izvorâte din sau asociate cu iniŃiativele lojei
„Sf. Andrei”.
CONTRIBUłIILE LOJEI „SF. ANDREI LA CELE TREI FRUNZE DE NUFĂR” LA
TRANSILVANIA. Fenomenele despre care
vorbim, determinate de francmasoneria săsească, sunt:
• începuturile presei în Transilvania;
• începuturile unei mişcări teatrale organizate în Transilvania;
• şi, în fine, începuturile mişcării asociaŃioniste în Transilvania, prin
crearea unei „societăŃi de literaŃi”, respectiv iniŃierea cercurilor şi societăŃilor de lectură, a cercurilor de ştiinŃele naturii, de istorie, filosofie.
Loja „Sf. Andrei la cele trei frunze de nufăr” din Sibiu, organizaŃie
elitistă, a cuprins spuma intelectualităŃii ardelene. În rândurile ei s-a regăsit o
majoritate săsească – grupată în jurul a două puncte de atracŃie, reprezentate
de Samuel von Brukenthal, pe de o parte, şi tipograful Martin Hochmeister cel
Bătrân, pe de altă parte. Loja a primit în sânul ei şi unguri şi români, citându-se
în mod ilustrativ baronul Gheorghe (Györgyi) Bánffy, viitorul guvernator al
Transilvaniei, şi doctorul oculist Ioan Piuariu Molnar. Transgresând barierele
etnice şi confesionale, idealurile masonice umaniste şi umanitare, chiar dacă
bazate pe un eşafodaj himeric (reînvierea ordinii templiere), i-au unificat şi
solidarizat pentru o scurtă perioadă de timp pe purtătorii lor în opera de
înfăptuire a unei cauze comune.
Istoricii au preferat să analizeze fenomenele enunŃate mai sus în mod
independent şi individual. În mod fatal, în toate aceste domenii saşilor,
respectiv celor sibieni prin Martin Hochmeister, le-a revenit întâietatea.
Editorul sibian Martin Hochmeister cel Bătrân (mort la 1789) a publicat în 1778
primul ziar din Transilvania, „Theatralisches Wochenblatt”, urmat de
„Siebenbürger Zeitung” (1784-1787); a deschis prima bibliotecă de împrumut
(1782); preluând teatrul orăşenesc în 1787 - 1788 a ridicat prima clădire de
teatru din Transilvania; şi-a pus casa la dispoziŃie pentru organizarea cercului
de lectură (1789). Martin Hochmeister însă nu a acŃionat singur, ci însufleŃit de
ideologia şi susŃinut de membrii societăŃii masonice în care a intrat în anii
1781-1784. El a promovat şi primele încercări neizbutite de editare a unor ziare
româneşti, iar fiul său, Martin Hochmeister cel Tânăr, a adus de sub lumina
tiparului primul ziar unguresc ardelean.7
PROMOVAREA IDEILOR ILUMINISTE ÎN

Prima biografie a lui Martin Hochmeister cel Bătrân a întocmit-o Adolf von
Hochmeister, Martin von Hochmeister, Lebensbild und Zeitskizzen, Sibiu, 1873. Referirile
bibliografice la personalitatea editorului sunt extrem de numeroase, vezi în Ela Cosma,
Der Siebenbürger Bote in den Jahren 1848/1849, în Siebenbürgische Semesterblätter, Heft 2,
München 1995, p. 121-139.
7
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STUDIU DE CAZ. PRIMUL CABINET DE LECTURĂ DIN TRANSILVANIA (1789).
Prezentarea noastră nu se va opri acum asupra începuturilor presei ori asupra
debutului mişcării asociaŃioniste în Transilvania.
Vom exemplifica însă cazul primului cabinet de lectură, al cărui proiect
de constituire se cunoaşte graŃie unuia dintre protocoalele lojei Sf. Andrei.
Pentru savoarea epocii şi a momentului am păstrat elementele de limbaj şi
structură specifice felului în care se desfăşura o şedinŃă masonică. Într-un
amestec de idealism şi spirit organizatoric cât se poate de eficient, loja a
îmbrăŃişat cu entuziasm un scop cultural cert progresiv şi a deschis în
Transilvania calea viitoarelor asociaŃii de cultură şi ştiinŃe.
În şedinŃa lojei din 16 martie 17898 fratele Günther, al doilea preşedinte
al lojei „Sf. Andrei la cele trei frunze de nufăr”,9 şi-a prezentat operatul cu
privire la constituirea şi organizarea cabinetului de lectură. Propunerea sa,
compusă din 7 părŃi, a fost imediat supusă dezbaterii.
Prima parte se referea la zilele şi orele destinate prelegerilor de ştiinŃele
naturii; partea a doua la zilele şi orele destinate lecturii jurnalelor şi cărŃilor;
părŃile a treia şi a patra argumentau propunerile de achiziŃionare a unor cărŃi;
partea a cincea trata alegerea şi achiziŃionarea de opere; partea a şasea se
ocupa de amenajarea sălii de lectură; în fine, partea a şaptea conŃinea un
draconic regulament de ordine interioară.
În urma dezbaterilor, în amintita şedinŃă s-au adoptat următoarele
hotărâri:
1. În ziua de duminică, ora de la 11 la 12 amiaza, urmau să se Ńină
prelegerile de mineralogie, fratele Eder10 arătându-se dispus „să dea dovadă
de adevărată dragoste frăŃească”, preluând organizarea prelegerilor de
mineralogie şi achiziŃionarea de cărŃi.
2. MarŃea şi joia între orele 5 şi 8 seara au fost programate orele de
lectură în sala de lectură, în intervalul de la 6,30 la 7,30 seara urmând a fi făcute
lecturi cu voce tare.
Cabinetului de lectură i-au fost atribuite două încăperi în cartierul lojei,
respectiv în Casa Hochmeister: aşa-numita „cameră verde de preparaŃiune” şi
spaŃiul anexat ei, conŃinând dulapurile cu minerale. S-a dispus spargerea
Protocolul şedinŃei este comentat de Zieglauer, op. cit., vol. 12, p. 522-526.
Johann Valentin Günther, fost secretar de cabinet al împăratului, aparŃinea cercului
de apropiaŃi ai lui Hochmeister. Aufklärung, p. 16.
10 Johann Karl Eder, directorul şcolii normale romano-catolice din Sibiu, a condus
ca redactor-şef ziarul lui Martin Hochmeister cel Bătrân, Siebenbürger Zeitung (17841787). Eder este mai bine cunoscut ca istoric, numele său fiind asociat cu cel al lui
Sulzer. Michael Kroner, Ein Kind der Aufklärung. Die Anfänge der siebenbürgischen
Cluj, Editura Dacia, 1977, p. 31.
8

9
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zidului între cele două încăperi şi unificarea lor printr-o uşă, cu acoperirea
costurilor aferente din fondul lojei. Fratele Bedeus era însărcinat cu realizarea
acestor modificări, pe care trebuia să le vadă cât mai grabnic şi mai economicos
înfăptuite.
3. S-a decis achiziŃionarea următoarelor cărŃi şi scrieri pentru ucenici şi
calfe:
a) câteva exemplare din „catehismul lojei”;
b) „3 ori 3”, cuvântări de Rammler;
c) Steaua scânteietoare;
d) disertaŃia „Spre întreŃinerea şi meditaŃia masonilor”;
e) două părŃi din ConstituŃia engleză a lui Anderson;
f) scrierea „Eseu despre N.N. sau despre necunoscuŃi”.
4. Pentru fraŃii maeştri urmau să se comande următoarele cărŃi:
a) Biblioteca masoneriei;
b) Masonul strivit (Frankfurt a.M. Leipzig, 1747),
c) La maconnerie écossaise;
d) jurnalele Lojei „La concordia deplină” din Viena.
Desigur, principiul tăcerii şi al misterului funcŃiona şi aici, menŃionându-se în mod expres că: Aceste cărŃi, destinate numai fraŃilor maeştri,
trebuie Ńinute de Bibliothecario încuiate sub cheie şi înmânate personal acelui
maestru care le cere, dar după fiecare utilizare să fie luate în primire şi să se
insiste cu orice chip ca ele să nu cadă cumva în mâinile ucenicilor şi calfelor.
5. Dintre ziarele şi jurnalele propuse de fratele Günther11 au fost
destinate cabinetului de lectură următoarele:
a) „Wiener Diarium”;
b) „Leidner Zeitung”;
c) „Erlanger Zeitung”;
d) „Das historische Portefeuille”;
e) „Literatur und Völkerkunde”;
f) „Scrisorile hiperboreice” ale lui Wekerlin;
g) „Journal aller Journale” din Hamburg.
Aceste titluri sunt sugestive pentru că indică faptul că „societatea de
literaŃi” avea cunoştinŃă de existenŃa marilor ziare ale epocii, austriece,
germane şi a unui ziar englez, şi dorea să-şi asigure accesul regulat la
Propunerile lui Günther, care, cum se vede, nu au fost adoptate fără modificări, erau:
a) jurnalul englez Chronicle radus în franceză; b) Erlanger Zeitung; c) Das Wiener
Diarium; d) Die Göttinger gelehrten Anzeigen; e) Die Berliner Monatschrift; f) Hamburger
politisches Journal; g) Der deutsche Merkur; h) Das historische Portefeuille; i) Journal aller
Journale din Hamburg; j) Literatur und Völkerkunde; k) Scrisorile hiperboreice de Wekerlin.
11
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informaŃie. În cercul de lectură urmau a fi nu doar citite aceste ziare, ci şi
dezbătute în plen.
În afară de acestea, se recomandau a fi utilizate de către toŃi fraŃii de
orice grad încă două scrieri: Lexiconul enciclopedic al lui Krünetz şi operele lui
Friedrich al II-lea al Prusiei, ambele în original şi nu în reproducere.
6. In ceea ce privea amenajarea interioară şi dotarea sălii de lectură, s-a
decis efectuarea unei fişe a costurilor, care trebuia supusă apoi aprobării lojei.
În această parte se descria cu minuŃiozitate şi exactitate întreaga amenajare: de
la dulapurile cu cărŃi şi mesele de citit până la veioze şi la cele două căni cu
apă, înşirându-se şi hărŃile care urmau să împodobească pereŃii: harta
Transilvaniei, harta tuturor statelor din Imperiul Habsburgic, harta războiului
din Rusia, harta Bosniei, harta Banatului şi harta Munteniei.
7. Regulamentul de ordine interioară, adoptat în aceeaşi şedinŃă,
consta din 19 paragrafe, atât de draconice, încât astăzi nici un club nu şi-ar
asuma o asemenea rigoare. Iată câteva prevederi:
„De îndată ce fratele care supraveghează sala de lectură va cere ordine
şi linişte printr-o lovitură de ciocănel, fratele care vorbeşte prea zgomotos
trebuie să înceteze pe dată...” (§ 1).
„Nici un ziar, nici o carte nu au voie sub nici un chip să fie scoase din
sala de lectură şi să fie duse acasă; cel care procedează altminteri va plăti
bibliotecii o amendă de 1 gulden şi va înapoia imediat publicaŃia scoasă. (§ 3)”.
Cu aceeaşi amendă de 1 gulden urmau a fi sancŃionaŃi fraŃii care se
lansau în „controverse animate, batjocoritoare sau satirice(§ 7)”. (Propunerea
mai blândă a lui Günther, care prevăzuse o amendă de doar 2 florini, căzuse.)
Alte paragrafe consemnau:
evitarea oricăror saluturi sau complimentări şi deci evitarea deranjării
liniştii publice, prin simpla efectuare a semnului lojei, fără scoaterea de pe cap
a pălăriei;
discuŃiile particulare între fraŃi trebuiau să fie purtate în surdină sau în
afara sălii de lectură (§ 6);
trebuiau să fie evitate manifestările zgomotoase ori expresiile care
provoacă râsul (§ 9).
Ultimul paragraf (§ 19) le întrecea în severitate pe toate celelalte, prin
faptul că, în incintă, „Băutul vinului sau al berii, chefurile, jocul de cărŃi sau
alte jocuri sunt interzise”.
Deciziile şedinŃei lojei au fost adoptate în unanimitate şi considerate ca
directive. În ultima parte a şedinŃei a luat cuvântul fratele Floch, dând expresie
recunoştinŃei sale faŃă de fratele Günther şi faŃă de fratele Buccow, maestrul
deputat al scaunului, pentru această iniŃiativă a lor. Apoi fratele Günther a
rostit câteva cuvinte, încheind în limba franceză.
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Deşi protocoalele şedinŃelor ulterioare nu menŃionează desfăşurarea
efectivă a lucrărilor de constituire a cabinetului de lectură, pentru Zieglauer
este neîndoielnic faptul că propunerile fratelui Günther au fost transpuse în
practică.
Acelaşi autor concluzionează referitor la ansamblul manifestărilor lojei
„Sf. Andrei la cele trei frunze de nufăr”: „Rezumând întreaga operă a
confreriei frăŃeşti democratice, vedem că aceasta a înŃeles să recunoască, să
onoreze şi după puterile ei să valorifice toate avantajele sistemului asociaŃionist. Nu avem voie să aplicăm grila de măsură a timpului nostru la realizările
şi intenŃiile sale, dar... întemeierile şi formele create de lojă vădesc micile şi
modestele începuturi ale activităŃii unei asociaŃii de comitet, de sprijinire şi de
ştiinŃele naturii, aici mijind zorile viitoarei AsociaŃii pentru Cultura Transilvană (Verein für Siebenbürgische Landeskunde)”12.
Rolul exclusiv pozitiv, precursor jucat de loja „Sf. Andrei la cele trei
frunze de nufăr” pe parcursul fiinŃării sale, până în 1790, trebuie subliniat.
Indiferent de evoluŃia mişcării masonice în Transilvania, de aprecierile
contradictorii şi discuŃiile iscate în jurul masoneriei, cultura transilvană nu a
avut decât de câştigat de pe urma ei în perioada iluministă.
În afara lojei din Sibiu, pe care am prezentat-o aici, pe la 1780 mai erau
încadrate provinciei Transilvania şi lojele din Braşov, Miercurea Ciuc, precum
şi loja Philippi din Bucovina13.

Aduc mulŃumirile mele colegului dr. Gelu NeamŃu, pentru ideile valoroase pe care mi
le-a oferit şi care mi-au direcŃionat căutările ştiinŃifice. Prima dintre ele, referitoare la
cercetarea presei paşoptiste săseşti, se va concretiza curând într-o carte; a doua idee –
saşii şi masoneria – are drept primă formă articolul de mai sus.

12
13

Zieglauer, op. cit., vol. 12, p. 526.
Ibidem, vol. 12, p. 491.
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OVIDIU DAN
MISTERUL UNEI INIMI

Dumbrăveni este un oraş din România. A fost construit de armeni, pe
malul drept al râului Târnava Mare, începând cu anul 1541-1546, când aceştia
au sosit din Moldova în Transilvania. Catedrala Armeano-Catolică de acolo a
fost ridicată între 1766-1790. Asemeni fiecărui turist, am privit-o şi eu, într-o
frumoasă zi de primavară. Având un oarecare bagaj de cunoştinŃe în domeniul
francmasoneriei, trei dintre statuile de pe frontonul ei mi-au atras atenŃia în
mod evident:

Prima dintre ele îl reprezintă pe Apostolul Petru. Atributele de
recunoaştere ale acestuia sunt Cheia, Cocoşul, Crucea Latină întoarsă, Cartea.
A doua este o reprezentare a Sf. Elisabetha cu Coroana şi Cornul AbundenŃei.
La vrerea expresă a împaratesei Maria Therezia, aceasta sfântă a devenit
patroana Catedralei, dar şi a oraşului. Ultima statuie îl reprezintă pe Apostolul
Pavel, al cărui atribut este, mereu, Spada. Le-am privit mai îndeaproape, şi
prin prisma simbolisticii masonice:

Dupa cum se vede, expresia de mai sus se încheie printr-un semn de
întrebare. Parându-mi-se ca sunt întrebat dacă înŃeleg toate acestea, mi-am zis
că cele două chei fac referinŃă la nişte grade. Prima dintre ele conduce la
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gradul al patrulea, „Maestru Secret”, iar a doua la cel de al şaptelea, intitulat
„Conducător şi Judecător”1. Cum primul dintre acestea are nevoie neaparată
de litera Z, am înŃeles că realizatorii statuilor au forŃat redarea veşmântului
sfintei de aşa manieră, încât privitorul să poată găsi, în pliurile ei, litera necesară. Lecturasem ritualurile acestor două grade, aşa cum se practicau la data
construirii2 Catedralei. Mi-am adus în faŃa ochilor tablourile explicative ale
acestora:

Interesant este că în arhitectura catedralei şi în interiorul ei se află toate
reprezentările care se văd pe tabloul celui de al patrulea grad, mai puŃin pentagrama şi literele, cu excepŃia lui Z. Mai mult, altarele catedralei sunt exact cât
numărul Bateriei gradului. Dar cel mai frapant aspect decurge din următoarele
întrebări şi răspunsuri ale ritualulului Francken: „- Cum se ajunge sus, în
galeria templului? – Printr-o scară în spirală, gândită în zidul de nord. De aici
se coboară prin Scoică (...) treptele spre subsol. – Câte uşi sunt spre Sfânta
Sfintelor? –Una, aşezată spre răsărit.” S-a văzut că Scoica e sugerată de locul în
care sunt statuile. Mai departe, cei care vor ajunge la Dumbrăveni vor vedea
că, exact în zidul de nord, există o scară în spirală. Iar ca să cobori în încăperea
subterană a Catedralei, unde sunt îngropaŃi în cripte cei care au contribuit la

Dr. P.H. Pot, Andere maçonnieke werkwijzen, Thoth, 1963, II, Musternummer, p. 36-57.
Domnul Dirik Knol mi-a împrumutat cândva textele sistemului de 25 de grade,
elaborat de H. A. Franken „în Kingston, Jamaica, Anul Luminii 7783”. Acestea cuprind
şi unele tablouri ale gradelor, schiŃate de W. Gamble în jurul anului 1790. Îi mulŃumesc
şi pe această cale pentru amabilitatea de a-mi fi pus lucrarea la dispoziŃie.
1

2
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ridicarea construcŃiei, trebuie, ca şi în ritual, sa urci întâi scara şi, abia apoi, să
cobori nişte trepte secrete, spre singura uşă care duce în încăperea secretă.
Elementele I. H. S. ale gradului de „Conducător şi Judecător” este
firesc să le găsim într-o biserică catolică, interpretate ca prescurtare a expresiei
„Isus Homnium Salvator”, chiar daca adepŃii conspiraŃiilor zic că e vorba de
Isis, Horus şi Seth. Manuscrisul Francken conŃine însă următorul dialog cu
privire la acest grad: „- La ce foloseşte Cheia? – Ne este permis a afla secretul
locului unde este păstrata inima maestrului nostru Hiram Abi3.” Acest fapt ma pus pe gânduri. Mi-am amintit că o altă referire la inimă, în acelaşi grad, e
următoarea: „- Unde se păstrează inima? – Într-o urnă de aur, desupra unui
obelisc”. Cu acestea, am întrebat pe domnul Ioan Călinescu4, însoŃitorul meu,
dacă nu există o inimă prin biserică? Spre surprinderea mea, mi-a spus că
există. Mi-a şi arătat-o:

La o cafea, am aflat de la domnul Călinescu că inima aparŃinea parohului Avedik Lukacs (1847-1909), un armean maghiarizat, lingvist şi istoric,
autorul primei monografii a oraşului, publicată în 1896, în limba maghiară.
Inima era mumificată. Fusese găsită, cu o lună în urmă, de un grup de studenŃi
de la o catedră de armenologie, în timp ce studiau biblioteca Catedralei. Era
într-o lădiŃă de lemn. Au găsit şi un testament, prin care preotul cerea ca inima
să-i rămâna în biserica unde a păstorit, vreme de patruzeci de ani.

În loc de Abi sau Abiv, care desemnează corect în ebraică pe tatǎl natural sau adoptiv
al cuiva („ab”, de unde „abi”, care însemna „tatǎl meu”) s-a scris atât de des Abif sau
Abiff, încât această formă a început să domine. E o greşeală care trebuie îndreptată.
4 Preşedintele FundaŃiei Armene din Dumbraveni.
3
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Au aparut fel de fel de discuŃii. Unii erau de părere că omul a fost
obligat sa îşi scrie testamentul şi apoi omorât. Se bazau pe faptul că, în acel an
1909, necropsiile feŃelor bisericeşti erau interzise, în afară doar de cazurile
morŃilor suspecte. L-am întrebat dacă Avedik Lukacs a fost Templier şi am
arătat spre o inscripŃie a acestora de pe frontispiciul unei clădiri din apropiere5:

- Nu ştiu, a zis.
- Francmason?
- Nici asta nu ştiu. Dar de ce întrebi?
I-am spus ca una dintre teoriile care afirmă că masonii sunt legaŃi de
organizaŃia Rex Deus se bazează pe faptul că unele elemente ale jurămintelor
masonice se regăsesc în jurămintele acestui nucleu al templierilor. I-am dat ca
exemplu partea a doua a jurământului Rex Deus: „...sa-mi fie smulsă inima din
piept”. Acesta echivalează cu cuvintele „...să-mi fie partea stângă a pieptului
despicată, inima smulsă (...)”, pe care le-am decupat din zisa unor masoni.
A căzut pe gânduri. Şi eu. Am socotit că la data existenŃei lui Avedik
Lukacs, funcŃiona în Transilvania o formă a Ritului ScoŃian Antic şi Acceptat în
care ritualurile gradelor de „Maestru Secret” şi „Conducător şi Judecător” erau
asemănătoare cu cele de azi. Astfel, în ambele apar referiri concrete la inima lui
Hiram Abi şi la locul unde ea se află în templu. Ne-am zis că, poate, aceste
ritualuri îi erau cunoscute omului de cultură armean şi l-au influenŃat în
decizia de a i se depune inima în templu. Nu era exclusă nici posibilitatea ca
parohul să fi depus jurăminte de templier sau de francmason, şi cine stie care
scelerat să îl fi pedepsit pentru fapte necunoscute nouă.
Am ramas la Dumbrăveni câteva zile şi, în căutarea rezolvării misterului, am strâns material simbolistic. A iesit o broşură din toate acestea. Va fi
publicată, curând, în România. Face dovada existenŃei unei puternice Egregore6
Cei interesaŃi în acest Ordin pot accesa, pe internet, articolul Pe urmele Templierilor, din
ziarul “Monitorul de Sibiu”, 21 mai, 2009.
6 Egregora vine din grecescul „egregorein”, care însemna „veghetor/păzitor”.
Desemna mulŃimea de îngeri care au jurat să vegheze muntele Hermon, aşa cum scrie
în „Cartea lui Enoch”. Ne-am raliat de mult părerii lui Jules Boucher, pentru care
egregora e o fiinŃă colectivă, o entitate. Fiecare lojă poate fi un suflet comun. Iar
reuniunea acestora dă marea egregoră masonică, după cum fiecare grupare, în parte,
poate face acelaşi lucru.
5
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în oraşul de pe Târnava Mare, începând cu Templierii, apoi cu Ordinul Crucii
cu Trandafir şi, în final, a Francmasoneriei care şi-a lăsat şi ea dovezi incontestabile de existenŃă în oraş. Dar secretul cu privire la inima lui Avedik Lukacs
nu l-am putut încă rezolva, din lipsa materialelor de arhivă cu privire la acest
cărturar şi, evident, din lipsă de timp.
La plecare, mi-am amintit că în seria ritualurilor Francken, singurul
cuvânt neexplicat al celor două grade la care trimite simbolistica de pe
frontonul Catedralei, este Ivah. I-am spus asta însoŃitorului meu.
- Ce însemna? m-a întrebat.
- Dragoste.
- În ce limbă?
- În ebraică, am zis. Dacă citeşti cartea „Ezra”, vei găsi cuvintele: „I-am
strâns la râul care curge spre Ivah şi am tăbărât acolo (...)”. Evident că, în unele
traduceri, s-a folosit în loc de Ivah, denumirea de Ahava. O anagramă
imperfectă, dar care, în ebraică, tot Dragoste înseamnă.
- Concluzia? m-a întrebat el.
- V-a iubit, mǎi Ioane. De-aia şi-a lăsat inima în Catedrală. E adevărat
că toată simbolistica descoperită poate să-l includă şi pe Lukacs, în pomenitele
ordine. Poate ieşi chiar şi un roman poliŃist din toate acestea. Sau un thriller
masonic. Dar ceva mă face să cred că omul a făcut din dragoste acest gest.
- Spune.
- Dacă tot era hotărât sa-şi lase inima în templu, ca mason, înseamnă că
şi-a închipuit că este Hiram Abi. Atunci şi corpul trebuia să-i fi fost găsit în
Catedrală, iar inima în cu totul alt loc decât biblioteca. Ar mai rămâne varianta
cu asasinarea şi dorinŃa asasinului ca organele de anchetă să fie puse pe urme
greşite şi să caute făptaşul printre masoni. Dar, în 1909, mai toată
protipendada Transilvaniei era în francmasonerie. ToŃi şi-ar fi dat seama că e o
înscenare, din moment ce inima nu era aşezată în templu, conform ritualului.
Astfel, rămâne varianta ca parohul să fi tocmit pe cineva ca, după deces, să îi
aşeze inima printre cărŃile pe care le iubea şi, implicit, printre armeni.
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IOAN CHINDRIŞ
HOREA ŞI MASONERIA? *

Ecoul Răscoalei lui Horea în rândul contemporanilor a fost şi rămâne
un subiect de uimire şi interes pentru istoricii evenimentului şi ai epocii în
general. Mecanismele acestei mişcări de anvergură europeană, culisele aparente şi adânci care au instrumentat-o, eventuala implicare a unor forŃe şi persoane de din afara cadrului românesc în desfăşurarea evenimentelor, continuă să
rămână obscure, suscitând cu atât mai mult curiozitatea. ReducŃionismul
simplist al istoricului D. Prodan, care defineşte „revoluŃiunea lui Horea” cum
o numea Nicolae Densuşianu „drept o mişcare spontană şi viscerală a
iobagilor din MunŃii Apuseni, fără antecedente în afara strictului spaŃiu mental
popular, fără vreo ideologie dincolo de „cuŃitul la os”1 şi – mai ales! – fără vreo
implicare străină”, nu a reuşit nicidecum să diminueze acest interes.
Cea mai tulburătoare întrebare care s-a pus şi continuă să persiste este
aceea legată de înrâurirea ideologiei masonice asupra mişcărilor din
Transilvania de la 1784. Cum s-a născut această întrebare şi care este originea
ei? Fundamental, credem că raportarea a apărut spontan şi direct, în toiul
răscoalei, gândindu-ne la faptul că tocmai atunci se consuma în Imperiul
Austriac cea mai fertilă perioadă de activitate masonică şi că imaginarul oamenilor vremii trimitea spre zona masonică aproximativ tot ceea ce nu se putea
înŃelege şi exprima prin raŃiunea de obşte. Iată însă că la foarte scurt timp după
înăbuşirea revoltei, în 1786, activitatea de tip masonic este implicată public în
povestea lui Horea. Concret, revista vieneză „Provinzialnachrichten aus den k.
k. Staaten” nr. 5 din august 1786 publică articolul intitulat Fratres de cruce, în
care se dezvăluie un substrat politic de esenŃă masonică pentru ceea ce s-a
petrecut în Ardeal cu doi ani înainte. Relatarea a fost resuscitată târziu, peste
un secol, de istoriografia pozitivistă ungară, printr-o reeditare a ei la Budapesta,
de către Gusztáv Brabbée.2 Abia în 1908 apare şi o ediŃie pe teritoriu românesc

* Text publicat anterior în Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, XXXVIII, 1998, p.
291-301 şi în Francmasoneria magazin, Bucureşti, I, 1999, nr.1, p. 3-6.
1 D. Prodan, Răscoala lui Horea, II, Bucureşti, 1984, p. 709: „Răscoala în iureşul ei” e o
dies irae a maselor Ńărăneşti pornite să-şi răzbune suferinŃele acumulate, să se descătuşeze, să dărâme o lume nedreaptă.
2 În revista Hazánk. Történelmi közlöny, VIII, 1887, p. 391-393, cu o scurtă introducere
personală, păstrând titlul original: Fratres de cruce.
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a insolitei relatări, la Braşov, în limba germană.3 Dintre istoricii români, Ştefan
Meteş a acordat documentului o atenŃie aparte, publicându-l cu un scurt
comentariu şi cu traducere românească.4 Până astăzi, nici un alt document
pozitiv nu a venit în sprijinul ideii de implicare francmasonică în Răscoala lui
Horea. Pe de altă parte, articolul de la 1786 vorbeşte despre o organizaŃie de tip
masonic românească, o lojă a negustorilor români din capitala Imperiului. Aici,
în capiştea pe care o adăpostea casa unui negustor de vite foarte bogat – zice
relatarea – ar fi găsit poliŃia busturile sculptate în mărime naturală ale lui
Horea, Cloşca şi Crişan, „Sfânta Treime românească”, după exprimarea nu
lipsită de maliŃie a relatării. Istoricii masoneriei nu cunosc o asemenea lojă şi
nici listele lojilor, foarte minuŃioase întocmite de poliŃia austriacă spre sfârşitul
secolului al XVIII-lea, care ne sunt la îndemână, nu o consemnează. Pare un
drum care se înfundă, cel puŃin deocamdată. În marea sa lucrare închinată
masoneriei din Austro-Ungaria,5 Ludwig Abafi va vorbi despre o implicare a
rozacrucienilor în viaŃa bisericească a românilor ortodocşi din spaŃiul illiric,
enumerând câteva nume de episcopi membri ai acestui ordin.6 Legătura lui
Horea continua să rămână misterioasă.
O cercetare recentă în arhivele masonice de la Viena ne-a pus în faŃa
unui document excepŃional, a cărui existenŃă este în măsură să sugereze
redeschiderea discuŃiei despre Horea şi mişcarea masonică. Este legat de
activitatea lojii de orientare franceză din Viena, cu numele „De la Vraie
Concorde” sau în germană „Zur Wahren Eintracht”. Puternica lojă, care avea
peste 150 de membri, era condusă la 1784, în calitate de „maitre en chaire”, de
către Ignatius Born, „conseiller aulique actuel de S.M.I. & R. Ap. au
Departement de Mines et Monnayes”. Loja avea membri aproape exclusiv
catolici şi – interesant, credem, pentru cazul nostru – era aproape lipsită de
unguri (pe cât de tixite sunt alte loji vieneze de aceştia). Printre membrii
marcanŃi îi enumerăm pe contele de Thun, Leopold Kollowrath, reformatorul
luminist Sonnenfels, Nicolaus Pállfy (printre puŃinii unguri, şi acesta doar ca
origine, cavaler de Malta şi ofiŃer superior de husari), ambasadorul raguzan
Francisco Ayala şi mulŃi alŃii. Consemnarea lor o face un Tableau des freres et
membres de la trés juste, et trés parfaite de St. Jean sous le titre distinctif De la Vraie
Concorde a l'Orient de Vienne en Autriche. Le 13 du 3eme mois. L'an de la Lumiere
5784, aflat în acelaşi fond. Numele lui Ignatius Born în lojă şi în fruntea ei este
În revista săsească Die Karpaten, I, 1908, p. 667-668, cu titlul Die Siebenbürger
Kreuzbruderschaft, sub forma unei corespondenŃe jurnalistice trimise de la Viena de
trimisă de la Viena de Anton de Mailly.
4 În lucrarea sa Lămuriri nouă privitoare la RevoluŃia lui Horia, Sibiu, 1933, p. 59-62.
5 Geschichte der Freimaurerei in Oesterreich-Ungarn, I-V, 1890-1899.
6 Vezi şi articolul aceluiaşi, A rózsa-rend, în Hazánk, V, 1886, p. 12-30.
3
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un indiciu valoros. În calitate de consilier minier şi montanistic, acesta avea
desigur relaŃii punctuale cu Apusenii transilvani şi cu minele lor, cea mai
importantă resursă auriferă din Imperiu. De altminteri, Ignatius Born era
originar din Alba Iulia, deci bun cunoscător al situaŃiei din Ardeal. Figura
printre savanŃii de renume ai vremii (geolog şi mineralog) şi era un om de
societate foarte căutat. În casa lui din Viena activa un cenaclu al artiştilor şi
savanŃilor masoni sau filomasoni,7 printre care şi gravorul Jakob Adam,
autorul unor portrete heroizante ale lui Horea şi Cloşca.8 Nu este deloc lipsită
de temei supoziŃia din 1940 a lui Constantin Stoicănescu,9 ca aceste portrete
atât de aparte în marea galerie fisiognomică a Răscoalei lui Horea să fi fost
făcute nu la Alba Iulia, în timpul detenŃiei, cum se credea, ci la Viena, înaintea
tumultului. Or, după această opinie, la care ne raliem, Horea a fost în casa lui
Ignatius Born, unde l-a putut cunoaşte pe Jakob Adam. În alt registru, Born
avea relaŃii speciale cu împăratul Iosif II, imortalizate de pildă de Mozart în
opera Flautul fermecat, unde Iosif II e simbolizat de personajul Tamino, iar Born
de Sarastro. Astfel stând lucrurile, renumitul mineralog putea fi, logic, omul
firesc de legătură dintre Horea şi Iosif II. Excludem posibilitatea micilor
funcŃionari români de la Viena, de a-l fi putut introduce de patru ori pe Ńăranul
Horea în audienŃă la unul dintre cei mai mari monarhi ai lumii. Perfect
explicabil este însă acest lucru prin intermediul lui Ignatius Born, omul care
făcea legătura între aurul din Ardeal şi cămara veşnic avidă de bani de la
Viena. În plus, sunt notorii înclinaŃiile filomasonice ale împăratului, pe care
consilierul şi confidentul său i le va fi stimulat şi alimentat, în calitate de mare
maestru al prestigioasei loji „Zur Wahren Eintracht”.
La o şedinŃă din 23 februarie 1783 a acestei loji s-a rostit o cuvântare în
limba română, în grai popular ardelenesc, în onoarea împăratului Iosif II.
După datele furnizate de toŃi istoricii, Horea se afla atunci la Viena. Iată textul
acestei cuvântări, literă cu literă, aşa cum a fost ea consemnată de notarul
german al şedinŃei:
„Dregatz Fratzi mnyei!
Ka Szorell˙e kárje yęszęręstyę téty Zilelye, si tretse in szusz g˙e noj, pin Cser,
karje luminestye Márja Pedurellye si Dumbráva, Tsétátye, si Száturj. Ase grizestye
grizsa mare Josivoloj intuntyip, Márj si Mnyts, Bógátz si Szeráts. Si ˙ grizitor bun, ká
Izvora karje, immoje Holdyelye, si Mosiillye nosztye, si fatse bin˙e la noj totz˙.
Zeszatzin˙e dregatz Fratzi mnyei! Sze ˙ Ptyintyeim tarje, si sze szunem Tunurellye
Vezi Fraknói Vilmos, Martinovics és társainak összeesküvése, Budapesta, 1884, p. 200).
Eugen Lennhoff, Die Freimaurer, Viena, 1932, p. 14.
9 RevoluŃia lui Horia, ediŃie nouă, Timişoara, 1995, p. 62-63.
7
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hestye, pentra binyele lui. Vint dultse sze szuflye, Vestra luj, pesztye muntz˙ hej maj
naltz, la Reszerit si Szvintzit, kumsze kunoske luma noroku noszt.
Lovatz szama gye vorbell˙e mell˙e
Muna in szusz pe armellije
Fok! Maj tarje Fok! Si helmaj tarje Fok!
Una, Doj, Trij.”
„Traducând” acest bizar limbaj în graiul nostru de astăzi şi eliminând
parŃial particularităŃile dialectale din text, obŃinem următoarea versiune mai
mult decât plauzibilă:
„DrăguŃi fraŃii mei!
Ca soarele care răsăreşte toate zilele şi trece în sus de noi, prin cer, care
lumineşte marea, pădurile şi dumbrava, cetate şi saturi, aşa grijeşte grija mare (a)
Iosifului într-un chip, mari şi mici, bogaŃi şi săraci. Şi îi grijitor bun, ca izvoara care
înmoaie holdele şi moşiile noastre şi face bine la noi toŃi. Zo să Ńâie (Dumnezeu să-l
Ńină), drăguŃi fraŃii mei! Să îi cântăm tare şi să sunăm tunurile estea, pentru binele lui.
Vânt dulce să sufle vestea lui peste munŃii ăi mai nalŃi, la răsărit şi asfinŃit, cum
(formă veche pentru ca să) cunoască lumea norocu nost.
LuaŃi sama de vorbele mele.
Mâna în sus pe armele.
Foc! Mai tare foc! Şi ăl mai tare foc!
Una, doi, trei!”
Întrebarea care se pune numaidecât este: cine e autorul acestei
cuvântări, sau mai degrabă al acestui toast în cinstea împăratului? Cu aceeaşi
ocazie s-au mai rostit toasturi similare, dar cu alt conŃinut, şi în limbile latină,
greacă, spaniolă. Cel mai asemănător cu textul nostru este cel spaniol. Singurul
care are un autor cert este cel în neogreacă: este al profesorului de limbă greacă
de la universitatea vieneză Johann Baptist Bolla, membru de gradul 3, adică
maxim, al lojii. Este scris de el şi are data redactării 22 februarie 1783. Şi cel
spaniol este scris de autorul lui şi are pompoasa formă de adresare:
„Reverendissimo Gran-Maestro! Reverendo Gran-Maestro deputádo! Muy acatádos y
venerables Hermanos!” Cel latinesc nu are o formulă de adresare. Cine este
românul care se adresează sofisticaŃilor masoni de la „Adevărata înŃelegere”
cu: „DrăguŃi fraŃii mei!”? Loja are un singur membru cu siguranŃă român, de
religie „Graeci ritus non unitus”, adică ortodox, scris în tabel cu numele
„Balitsch Basile”, „Boyar, & Concipiste aulique de S.M.I. & R. Ap.”. Acest boier
concipist de curte nu era altul decât bucovineanul Vasile Balş,10 viitor
10 InformaŃii despre Vasile Balş ca mason la Erich Prokopowitsch, Die Wiener „Geheime
Assoziation” und der Bukowiner Bojar Basilius von Balsch, în Sudost-Forschungen, München,
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guvernator al provinciei probabil propulsat de masonerie, scris în Tableau cu
numele slavizat. În nici un caz însă el nu putea să se exprime în buna limbă din
Apusenii Transilvaniei, care se resimte puternic de sub haina grafiei germanizante în care a fost notat toastul.
Ipotezele sunt în egală măsură prietenii şi duşmanii istoricului, până la
proba pozitivă sau contrarie, când devin una din două. Până la această probă,
opinăm pentru paternitatea lui Horea asupra scurtei şi percutantei alocuŃiuni.
Este greu de imaginat alt autor, în condiŃiile când viitoarea căpetenie a răsculaŃilor din munŃi se afla la Viena. Nu figurează, desigur, între membri masoni ai
lojii. Excludem de altfel ideea că el putea fi mason, în condiŃiile când loja „De
la Vraie Concorde” înmănunchea cele mai înalte personalităŃi aristocratice şi
intelectuale ale Imperiului. Dar putea fi în acea zi invitat al masonilor din Loja
„De la Vraie Concorde”, unde a găsit de cuviinŃă să-l omagieze pe Iosif II,
cezarul providenŃial al românilor ardeleni. Tonul belicos în care se încheie
toastul este încă un argument, în plus sugerează ideea că autorul, să-i zicem
Horea, a fost încurajat de atmosfera din lojă. Acest ton şi această atmosferă
contrazic afirmaŃia complet nefondată a lui D. Prodan din monografia dedicată
Răscoalei lui Horea, cum că francmasoneria „era umanitaristă, luministă,
reformistă, nu revoluŃionară, nu mergea mai departe de o demofilie”. Am văzut
cu ochii proprii, între actele masonice din arhivele Vienei, o broşură masonică
tipărită, conŃinând metodologia de a educa şi pregăti pentru acŃiune un tânăr
regicid/tiranicid. Zeci de alte tipărituri, unele de dimensiuni considerabile,
articole manuscrise şi piese de corespondenŃă, dezvoltă tema concretă a
răsunării în mod sediŃios a ordinii sociale existente şi a instaurării în forŃă a
uneia noi. Vom reproduce pe viitor câteva mostre de acest fel.
Rolul elementului ocult în declanşarea şi desfăşurarea marilor evenimente istorice este azi nu doar admis, ci dovedit de fapte care s-au petrecut şi
se petrec sub ochii noştri. Fiecare epocă şi-au avut forŃele sale din umbră, care
i-au influenŃat ideologia şi sensurile. Secolul al XVIII-lea este saturat de activitate masonică, apogeul marcându-l chiar deceniul de dinaintea RevoluŃiei
Franceze. În cazul Răscoalei lui Horea, este plauzibilă imixtiunea masoneriei
cel puŃin la nivelul instrumentării conducătorului ei, prin loja amintită şi prin
marele ei maestru. Dacă lucrurile stau astfel, va trebui adâncită pe viitor
cercetarea în direcŃia biografiei şi documentelor despre acest important
personaj, Ignatius Born, care a fost consilierul departamentului minier din
guvern şi superiorul lojii în cauză.
Istoricii români care au postulat până acum o relaŃie între momentul
Horea şi mişcarea masonică s-au gândit la puŃinii şi mărunŃii funcŃionari
II, 1961, p. 276 şi monografie la Mihai-Ştefan Ceauşu, Vasile Balş un iosefinist bucovinean, în
vol. D. Prodan. Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 132-142.
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români ardeleni de la Viena din acea vreme, ca Iosif Meheşi sau Aron Pop. Ei
nu însemnau, practic, nimic la scara capitalei habsburgice şi nu s-a dovedit nici
o legătură a lor cu masoneria, fie şi cu fantomatica „FrăŃie de cruce”. Mult mai
plauzibilă este o eventuală relaŃie între Horea şi adevărata masonerie de la
Viena, pe care puternica lojă „La Vraie Concorde” şi consilierul cunoscător al
Apusenilor, Ignatius Born, o reprezentau prin excelenŃă. Căci din arhivele
francmasonice de la Viena, al căror conŃinut îl cunoaştem în bună măsură, iar
repertoriul lojilor din întregul Imperiu cu exactitate, nu rezultă nicidecum
existenŃa vreunei loji româneşti cu numele „FrăŃia de Cruce”, din care, după
părerea lui Ştefan Meteş de exemplu, ar fi făcut parte şi Horea.
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IOAN LUMPERDEAN
IOAN PIUARIU MOLNAR:
TRASEE, RESORTURI ŞI SIMBOLURI MASONICE

1. Repere biografice. Ioan Molnar Piuariu, cum şi-a spus în timpul vieŃii,
cum a fost cunoscut în epocă şi cum a semnat pe foaia de titlu al lucrărilor sale
sau Ioan Piuariu Molnar cum s-a statornicit în literatura ştiinŃifică de mai târziu
datorită lui Ioan Lupaş1, a fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanŃi ai
iluminismului românesc şi central european. S-a născut în anul 1749, în
localitatea Sadu, lângă Sibiu, ca fiu al legendarului preot Ioan Piuariu zis popa
Tunsul şi al preotesei Patrasia2. Carierea şi biografia sa intelectuală au fost
puternic înrâurite de realităŃile economice, sociale, politice şi ecleziastice din
spaŃiul transilvan, dar şi de avatariile prin care a trecut familia sa. Şi-a însuşit
cititul şi scrisul în limba română în casa părintească, cu ajutorul tatălui său,
pentru ca apoi să înveŃe carte, în limbile română şi greacă, la şcoala din colonia
negustorilor greci şi aromâni din Sibiu. A urmat apoi liceul săsesc din Sibiu, pe
care l-a absolvit în 1767 sau 1768. Din mediile intelectuale ale celor două şcoli
sibiene a acumulat cunoştinŃe şi deprinderi care l-au ajutat în activităŃile sale
viitoare. Colonia negustorilor greci şi aromâni era recunoscută pentru iniŃiativele şi performanŃele economice, pentru multiplele legături dintre lumea
orientală şi cea occidentală, prin deschiderile pentru lingvistică şi literatura
clasică şi neogreacă, pentru istorie, etnografie şi folclor, pentru morală şi
pedagogie, dar şi pentru ştiinŃe exacte şi economie. AbsolvenŃii şcolilor greceşti
deveneau profesori, medici, traducători, jurişti, negustori. La liceul german se
milita, în spiritul pietismului, pentru educaŃie şi rigoare intelectuală, pentru
valorile sociale şi comunitare. Se pare că în timpul studiilor sibiene sau imediat
după acestea şi-a însuşit „ştiinŃa tămăduirii ochilor” de la un doctor grec3, ceea
ce i-a permis să funcŃioneze, din 1768 sau 1769 ca medic oculist al Regimentului românesc 1 de graniŃă din Banat şi ca dascăl în localitatea Jupalnic.

Ioan Lupaş, PărinŃii şi bunicii scriitorului ardelean Ioan Piuariu Molnar, în Omagiu lui Ioan
Bianu , Bucureşti, 1927, p. 241-250. Pentru opŃiunea patronimului de Piuariu şi numele de
autor Molnar vezi: Mircea Popa, Ioan Molnar Piuariu, Cluj - Napoca, Ed. Dacia, 1976, p. 9.
2 Pentru viaŃa şi activitatea lui Piauriu Molnar rămâne actuală lucrarea lui Pavel
Berariu, Ioan Piuariu Molnar. Studiu economic 1749-1815, Cluj, 1939. De referinŃă
monografia semnată de Mircea Popa, cu excelenta bibliografie de la p. 211-222.
3 V.L. Bologa, J.Spielmann, Z. Szökefalvi Nagy, ContribuŃii la viaŃa şi activitatea lui Ioan
Piuariu Molnar, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj, 15, 1971, p. 55.
1
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Rigorile curŃii din Viena în calificarea personalului medical l-au obligat să-şi
continue studiile la vestita Facultate de medicină din Viena, unde obŃine, la 24
octombrie 1774, diploma de medic oculist. Revine în Transilvania şi lucrează,
la cererea sa, ca „medic al săracilor”, dând dovadă de dăruire şi dexteritate în
tratarea pacienŃilor. În practica medicală se întâlneşte cu o cazuistică complexă,
căreia înŃelege să-i facă faŃă prin specializarea în chirurgie, tot la Viena. Pentru
continuarea studiilor obŃine din partea curŃii vieneze, în urma recomandării lui
Samuel Brukenthal, guvernatorul Transilvaniei, un stipendiu de 250 florini pe
an. În anul 1777 este numit „medic oculist al Marelui Principat al Transilvaniei”, dar preocuparea pentru aprofundarea anatomiei şi chirurgiei la Academia
vieneză l-a obligat să-şi ocupe postul abia în septembrie sau octombrie 1778.
Cu toate acestea, în 1777 i se acordă titlul de protomedicus al Ardealului, ca o
recunoaştere al rezultatelor sale pe tărâm profesional. De pe această poziŃie
acŃionează pentru extinderea reŃelei medicale în Transilvania, prin înfiinŃarea
de aşezăminte medicale, prin dotarea acestora cu instrumentar medical şi
pentru creşterea numărului de paturi, îndeosebi pentru categoriile sociale
defavorizate. Este preocupat de transmiterea cunoştinŃelor practicilor operatorii studenŃilor. În 1791 obŃine o catedră la Liceul medico-chirurgical din Cluj,
fiind primul român devenit profesor la o instituŃie de rang universitar din
Transilvania. Lui i se datorează munca de editare a unor lucrări cu caracter
didactic şi ştiinŃific în limbile română, germană, latină, cu scopul difuzării unor
cunoştinŃe teoretice şi practice, precum şi tentativa de editare, în 1789, cu
sprijinul guvernatorului Transilvaniei, Gh. Bánffy, a primului periodic cu
tematică economică în limba română: Foaie română pentru econom (în sensul de
agricultor). A fost printre iniŃiatorii SocietăŃii filosofice a Neamului Românesc din
Mare PrinŃipatul Ardealului, redactând, la începutul anului 1795, ÎnştiinŃarea
acesteia, prin care se anunŃa publicaŃia Vestiri filosofice şi moraliceşti, care urma
să cuprindă în paginile sale, alături de alte subiecte, teme de istorie, morală,
politică, geografie „ştiinŃe spre folosul economiei, cum sunt manufacturile
negustoreşti”, matematică, dar şi probleme de limbă şi subiecte de teologie4. În
vara anului 1783 a fost printre locuitorii Transilvaniei care l-au însoŃit pe
împăratul Iosif al II-lea în vizita sa în zona Sibiului5, pentru ca în toamna
anului 1784 să-l găsim în poziŃia de a negocia şi încheia un armistiŃiu, la Valea
Bradului, cu Crişan, unul din conducătorii răscoalei lui Horea. În 1791 este
Şcoala Ardeleană, vol. I, ediŃie critică, note, bibliografie şi glosar de Florea Fugariu,
introducere de Dumitru Ghişe şi Pompiliu Teodor, Bucureşti, Ed. Minerva, 1983,
p.199-202.
5 Împăratul a vizitat şi Sadul, satul natal a lui Molnar, fiind găzduit în casa cu numărul
241. Săteni i-au prezentat cu această ocazie doleanŃele lor privind delimitarea noilor
hotare ale localităŃii. Cf. Mircea Popa, op.cit., p. 53.
4
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printre participanŃii la mişcarea politică românească, fiind implicat în tipărirea
cunoscutului memoriu Supplex Libellus Valachorum. După 1800 începe acŃiunile
pentru înfiinŃarea unei manufacturi de postav sau a unei „fabrici de lână” în
localitatea natală, Sadu, cu scopul valorificării resurselor naturale şi umane din
zona Sibiului, dar şi pentru dislocarea sistemului medieval al breslelor. S-a
implicat energic în activităŃile editorial-tipografice şi în comerŃul cu cărŃi din
întreg spaŃiul românesc. A acŃionat, prin intervenŃii şi memorii, prin exemplul
personal şi prin lucrările publicate, pentru extinderea reŃelei şcolare româneşti
din Transilvania şi Banat. Pe unii dintre intelectualii de marcă ai iluminismului
transilvan i-a sprijinit în activităŃile lor. Petru Maior îşi datorează funcŃia de
revizor al cărŃilor româneşti de la Crăiasca tipografie din Buda, şi, implicit,
posibilitatea dea-şi tipări cea mai mare parte a operei sale, lui Ioan Piuariu
Molnar.
Se impune, astfel, tot mai mult în lumea medicală şi intelectuală a
Transilvaniei, a Imperiului habsburgic şi a Principatelor Moldova şi łara
Românească. Profesiunea de medic şi preocupările sale multiple l-au obligat să
călătorească mult, în Transilvania şi Banat, la Viena şi în provinciile vestice al
Imperiului austriac, dar şi în Principatele Române. A cunoscut îndeaproape
realităŃile sociale, economice şi instituŃionale ale timpului, a stabilit contacte şi
parteneriate cu categorii sociale diverse, a avut prieteni şi colaboratori din
rândurile nobilimii, a autorităŃilor transilvane şi imperiale, a Ńăranilor şi
meşteşugarilor, a deŃinătorilor de capital şi negustorilor. Prin căsătoria, în 1783,
cu Ana Regina, văduva Arsani, de origine săsească, stabileşte legături puternice cu comunitatea săsească din Transilvania. Naşul său, Constantin Hagi Pop,
a fost unul dintre cei mai de seamă negustori din Sibiu. La 21 martie 1792 a fost
înnobilat, cu predicatul de Müllersheim, pentru serviciile sale în slujba autorităŃilor guberniale şi imperiale, dar şi pentru implicarea asiduă în activităŃile
civice, sociale, culturale şi economice. A redactat, tradus şi tipărit lucrări de
economie, medicină şi chirurgie oftamologică, dar şi de istorie, limbă şi
literatură română, de retorică şi practică liturgică. A tradus şi adaptat în limba
română circulare şi ordonanŃe cu tematică cultural-medicală şi sanitară publiccate sub patronajul autorităŃilor imperiale şi guberniale, cum a fost Cuvânt pre
scurt despre ultuirea vârsatului de vacă spre întărirea inimii pentru toŃi părinŃii din
Ardeal aşezat de Mihail Naişteter protomedicul în Marele Principat al Ardealului
(Sibiu, 1804, 63p), circulară difuzată într-un număr de 5000 exemplare6. Singur
Comunicarea în societate şi cu societatea era realizată în epocă şi prin intermediul
actelor oficiale (circulare, foi volante, instrucŃiuni şi ordonanŃe) tipărite în limbile
popoarelor din monarhia habsburgică. Astfel de acte au fost imprimate şi în limba
română. Tirajul lor era în funcŃie de tematica abordată şi interesul autorităŃilor.
OrdonanŃa din 1804 s-a bucurat de un tiraj semnificativ în comparaŃie cu altele. Numai
6
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sau împreună cu alŃi reprezentanŃi ai Şcolii Ardelene a întocmit dicŃionare şi
gramatici pentru studiul limbilor română, germană, maghiară şi latină. O
activitatea intensă, care l-a legitimat definitiv ca un adevărat „Aufklärer” de
cea mai bună tradiŃie ardeleană în peisajul culturii româneşti şi central sud-est
europene. Nu greşim dacă afirmăm că Ioan Piuariu Molnar a fost implicat în
aproape toate proiectele şi acŃiunile de transformare şi modernizare a economiei şi societăŃii transilvane în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea. Numai moartea prematură, survenită la 16
martie 1815, când avea 66 de ani, l-a oprit din tumultoasa sa activitate. A
rămas însă definitiv în memoria contemporanilor şi posterităŃii cu imaginea
dăruirii pentru binele şi luminarea semenilor săi.
2. Către Lumină. Cariera sa spectaculoasă şi oarecum nefirească, după
tiparele şi normele timpului, s-a datorat, indubitabil, energiei şi calităŃilor sale
umane, intelectuale şi manageriale. Incursiunea în biografia sa intelectuală ne
dezvăluie şi alte resorturi care l-au călăuzit în proiectele şi activităŃile sale.
Aceste resorturi le găsim în descoperirea Luminilor şi apartenenŃa doctorului,
cărturarului, negustorului şi întreprinzătorului Ioan Piuariu Molnar la Loja
„Sfântul Andrei la trei frunze de nufăr” din Sibiu. OpŃiunea şi mai apoi apartenenŃa lui Molnar la ideile masonice nu este întâmplătoare. Dacă rememorăm,
cu atenŃie, mediul social-geografic în care s-a născut şi format, preocupările
sale profesionale, ştiinŃifice, cărturăreşti şi intelectuale, precum şi legăturile pe
care le-a statornicit de-a lungul vieŃii cu oameni din cele mai diverse straturi
ale societăŃii, găsim perfect justificate faptele şi acŃiunile sale. În acelaşi timp,
nu putem să facem abstracŃie de realităŃile generale din spaŃiul românesc,
unde asistăm, o dată cu instaurarea regimului austriac în Transilvania şi a
celui fanariot în Principatele Române, la o reconfigurare a structurilor politice,
economice, sociale, culturale şi mentale odată cu înaintarea frontierei iluminismului european spre centrul şi estul Europei7. Pătruns în spaŃiul românesc
într-o vreme de criză a conştiinŃei europene8, iluminismul cu întregul său cortegiu de idei şi principii s-a manifestat ca un curent novator prin preocuparea
ordonanŃa pentru cultivarea cartofului a fost tipărită în 1815 în 4000 sau 4.700
exemplare. Ioan Lumperdean, Literatura economică românească din Transilvania la
începutul epocii moderne, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1999, p.105.
7 Despre iluminismul european şi impactul asupra spaŃiului central sud-est european
vezi: Romul Munteanu, Literatura europenă în epoca luminilor, Bucureşti, Ed. Enciclopedică,
1971; Idem, Cultura europeană în epoca luminilor, vol. I-II, Bucureşti, Ed.Minerva, 1981;
Franco Venturi, Ľ Europe des Lumières sur 18e siècle, Paris, 1971; Pompiliu Teodor,
InterferenŃe iluministe europene, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1974.
8 Paul Hazard, Criza conştiinŃei europene 1680-1715, traducere de Sanda Şora, prefaŃă de
Romul Munteanu, Bucureşti, Ed. Univers, 1973; Idem, Gândirea europeană în secolul al
XVIII-lea, în româneşte de Viorel Grecu, Bucureşti, Ed. Univers, 1981.
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pentru renovarea structurilor mentale şi educaŃionale medievale, vetuste şi
imobile, pentru eliminarea obscurantismului şi ieşirea omului din ignoranŃă şi
anonimat. A surprins, în 1784, aceste comandamente Immanuel Kant, într-o
plastică şi sintetică definiŃie: „Iluminismul este ieşirea omului din starea de
minorat de care el însuşi s-a făcut vinovat. Minoratul însemnă neputinŃa de a
se servi de propriul său intelect fără a fi condus de altcineva. Acest minorat
provine din vina noastră, dacă motivul său nu este o deficienŃă a intelectualului, ci lipsa de hotărâre şi curaj în a face uz de el fără conducerea altuia.
Sapere aude! să ai curaj în folosirea propriului intelect! este deci deviza iluminismului”9 Inserarea şi argumentarea sintetică a textului cu celebrul aforism
horaŃian Sapere aude, adică „Îndrăzneşte să fi înŃelept” conferă iluminismului şi
celor care l-au îmbrăŃişat, dezvoltat şi vehiculat forŃa îndrăznelii şi curajului în
abordarea activă şi directă a multiplelor şi complicatelor probleme şi dileme
ale tranziŃiei de la medieval la modern, de la feudalism la capitalism. Pe acest
fundal pătrund şi în spaŃiul românesc primii purtători ai ideilor masonice, iar
pe acest fundal se stabilesc punŃi de legătură între iluminism şi masonerie10 şi
apar primele loji ale masoneriei speculative moderne. Este semnificativ că
luminile acestora sunt aprinse, în spaŃiul românesc, la relativ puŃină vreme de
la constituirea la Londra în 1717, a Lojii United Grand Lodge of England11, în 1733
în Principatele Române, prin grija fostului secretar al lui Constantin
Brâncoveanu, Anton Maria del Chiaro, venit pentru a doua oară în łările
Române la curtea domnitorului fanariot Constantint Mavrocordat. În
Transilvania şi Banat, în oraşele garnizoană, cu deosebire la Sibiu (capitala
Guberniului şi a comandamentului militar) ofiŃeri austrieci aduc cu ei, pe la
mijlocul secolului al XVIII-lea, idei, experienŃe şi învăŃături despre iubirea
Ce este iluminismul? în Iluminismul, vol. II, Antologie, studiu introductiv şi note
bibliografice de Romul Munteanu, Bucureşti, 1971, p. 425-426.
10 Mihaela Cosma, Iluminism şi masonerie la saşi. Proiectul primului cabinet de lectură din
Transilvania în vol. Tudor Sălăgean, Marius Eppel (coord.), Masoneria în Transilvania.
Repere istorice, EdiŃia a II-a amplificată şi revizuită, Cluj-Napoca, Argonaut, 2009, p. 4753; Mihai Ardelanu, Despre iluminism şi francmasonerie în Transilvania, în Echerul şi
Compasul, Anul II, nr. 4, p. 24-30; George Bichicean, Iluminism în secolul consacrării
masonice speculative, în Echerul şi Compasul, Anul II, nr. 5, p. 23-29.
11 Horia Nestorescu-Bălceşti, Ordinul masonic român. Mai puŃină legendă şi mai mult
adevăr, Bucureşti, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., 1993, p. 41, Cf. Olimpian
Ungherea, Misterele Templului Masonic, , Bucureşti, Ed. Phoebes, 2004, p. 70-82; Ştefan
Mâşu, De la ucenic la calfă în masonerie, Bucureşti, Ed. Rao, 2010. Aceste lucrări sunt
însoŃite de o ilustrativă bibliografie referitoare la istoria, simbolistica şi ritualistica
masonică. Mai recomandăm consultarea bibliografiei din revista Trivium. Revistă de
cultură simbolică, editată de Institutul de Studii şi Cercetări Simbolice Iaşi, nr. 1,
octombrie-decembrie 2009, p. 164-167.
9
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fraternă, fidelitatea şi comportamentul masonic. Desigur, au mai existat şi alte
filoane care au alimentat structurile masonice din spaŃiul românesc. Ne referim
la ideile venite prin via Fanar-Constatinopole, prin intelighenŃia şi negustorimea greacă şi aromânească, dar şi prin soldaŃii şi ofiŃerii ruşi şi austrieci care
staŃionează sau participă, în teritoriile române, la cele cinci războaie austroturce şi ruso-austro-turce dintre anii 1716-181212. Lor li se adaugă oficiali şi
diplomaŃii care încercau să rezolve, în urma conflictelor militare, aşa-numita
chestiune orientală, încheind tratate de pace la Passarowitz, Belgrad, Focşani,
Kuciuk-Kianargi, Iaşi, Bucureşti. Iată deci un spaŃiu geografic destul de
cuprinzător care a favorizat mişcarea masonică şi care a asigurat aprinderea
Luminilor în mai multe localităŃi din Principatele Române, Transilvania şi
Banat. În 1743, la un deceniu şi jumătate de la constituirea lojei londoneze şi la
20 de ani de la ConstituŃia lui James Anderson, câŃiva nobili transilvăneni
(baronii Ladislau şi Ioan Kemény, contele Gabriel Bethlen, baronul Samuel
Brukenthal, Alexandru Báróczy şi baronul Iosif Naláczy) aflaŃi la Viena făceau
parte din loja Zu den drei Adler (Cele trei acvile)13. Unii din aceşti iniŃiaŃi la
revenirea în Transilvania promovează ideile majore ale masoneriei şi participă
sau încurajează constituirea de ateliere masonice. Lor li se adaugă înalŃi
funcŃionari şi militari imperiali. În acest context în 1753, la Braşov şi Sibiu şi în
garnizoanele militare din Sf. Gheorghe şi Miercurea Ciuc se constituie noi loji.
Este posibil ca în rândurile ofiŃerilor şi oficialilor din regimentele româneşti şi
secuieşti de graniŃă, înfiinŃate din iniŃiativa generalului Buccow în 1762 pentru
a apăra frontiera Transilvaniei din Banat până în Bucovina, să fi existat o
preocuparea şi pentru ideile masonice. Dar, momentul hotărâtor în istoria
masoneriei transilvane l-a constituit înfiinŃarea şi existenŃa între 1767-1790 a
Lojii St.Andreas zu den drei Seeblättern din Sibiu14.
Iată câteva canale de penetraŃie şi răspândire a ideilor masonice în
Transilvania şi Banat. Este posibil ca până la iniŃierea lui Piuariu Molnar, în
anul 1781, el să fi fost familiarizat din şi prin aceste canale cu universul şi
simbolismul masonic. Nu ştim exact cum, unde şi în ce context a avut loc
aceasta. Este însă limpede că era un cunoscător al sistemelor esoterice, că a
Răzvan Theodorescu, Paradigma Hiram, în Triunghiul, Nr. 1, 2009, p. 8.
Horia Nestorescu-Bălceşti, op.cit., p. 42.
14 Despre istoria lojii sibiene vezi: Mircea Popa, op.cit.,p, 58-61; Horia NestorescuBălceşti, op.cit.,, p. 43; Idem, Enciclopedia ilustrată a francmasoneriei din România, vol.III,
Bucureşti, Ed. Phobes, 2005, p.166-169; Angelika Schaser, Reformele iosefine în
Transilvania şi urmările lor în viaŃa socială, Sibiu, Hora, 2000, p.191-197; Thomas
Şindilariu, O încercare de a depăşi segregarea pe stări a societăŃii şi un impuls pentru
istoriografia critică a Transilvaniei: Loja francmasonică „St. Andreas zu den drei Seeblättern”
din Sibiu, în Tudor Sălăgean, Marius Eppel (coord.), op.cit., p.32-46; Mihaela Cosma,
op.cit.,p. 47-53. Ultimele două studii cu o bogată bibliografie şi surse arhivistice.
12

13
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contribuit, atât înainte cât şi după intrarea sa în masonerie, la promovarea
marilor valori şi simboluri ale masonerie universale, iar unele din acŃiunile şi
realizările sale din viaŃa profană au stat sub auspiciile benefice ale spiritului
masonic Este posibil ca la începuturile activităŃii şcolare, la Sibiu, în colonia
negustorilor greci şi aromâni sau la liceul săsesc din acelaşi oraş să se fi
întâlnit, pentru prima dată cu adepŃi sau iniŃiaŃi în masonerie. Curentul economic şi spiritual novator din companiile negustoreşti din Transilvania şi conexiunile cu spaŃiul european sunt de netăgăduit, iar prezenŃa, mai târziu, a unor
reprezentanŃi de seamă ai negustorimii sud-transilvănene în masoneria spaŃiului central sud-est european pot să fie argumente în această ordine de idei. La
fel putem privi şi contactul cu mediul intelectual de la gimnaziului german,
mai ales că unii dintre dascălii săi au făcut parte din loja înfiinŃată în 1767. Este
cazul lui Johannes Aurellius Müller, fiul unui aurar din Sibiu, devenit profesor
la gimnaziul amintit şi iniŃiat în loja St.Andreas zu den drei Seeblättern chiar în
anii când Molnar era cursant la prestigioasa şcoală sibiană15. Nu este de
neglijat nici ipoteza întâlnirii lui Molnar cu militarii care au îmbrăŃişat idealurile masonice, atât la Sibiu cât şi pe teritoriul Regimentului românesc de
graniŃă nr. 1 din Banat. Desigur, cercetări viitoare vor lămuri aceste probleme.
Dacă cele prezentate stau încă sub semnul întrebărilor şi al ipotezelor,
rămâne certă întâlnirea lui Ioan Piuariu Molnar cu mediile masonice vieneze
în perioada studiilor din capitala imperiului. Ştim că, în acea perioadă, mediul
academic vienez era puternic influenŃat de reformele din domeniul învăŃământului promovate de jurnalistul, economistul, profesorul de ştiinŃe administrative şi consilierul imperial Joseph von Sonnenfels, mason şi el într-o lojă
vieneză16. Îndemnat de Kaunitz să promoveze o politică şcolară în deplin
acord cu principiile iluministe ale epocii şi cu necesităŃile practice, economice,
ale Imperiului habsburgic, Sonnenfels afirma: „O conducere echitabilă şi
luminată nu se teme de judecata supuşilor. Aceştia trebuie să fie luminaŃi…”17.
Scopul final al învăŃământului era, după el, în aceiaşi termeni de sorginte
masonică, luminarea cugetului şi înfrumuseŃarea acestuia. Nu e de mirare că tinerii
alumni, printre care s-a numărat şi Ioan Piuariu Molnar, au subscris la ideile
sale, le-au preluat, difuzat şi aplicat în activităŃile lor ulterioare. Tot la Viena, la
celebra Facultate de Medicină unde a studiat oculistul transilvan, reforma
învăŃământului medical a fost realizată, în spiritul aceloraşi idei sonnefelsiene,
de ilustrul medic şi francmason olandez Gerhard van Swieten (1700-1772)18. La
Horia Nestorescu-Bălceşti, Enciclopedia ilustrată a francmasoneriei din România, vol.II, p. 382.
Jean Bérenger, Istoria Imperiului Habsburgilor, Bucureşti, 2000, p. 342.
17Apud: Lucia Protopopescu, ContribuŃii la istoria învăŃământului din Transilvania 1774 1805, Bucureşti, Ed. didactică şi pedagogică, 1966, p. 19.
18 Mihai Ardelean, Ioan Piuariu Molnar, în Echerul şi Compasul, Anul II, nr. 5, p. 17.
Gerhard van Swieten, discipol al cunoscutului medic olandez Hermann Boerhave, a
15

16
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terminarea studiilor, pe diploma emisă la 24 octombrie 1774, obŃinută de
Molnar, se poate citi o cunoscută formulă masonică: „de aceea îl recunoaştem,
îl confirmăm şi-l enunŃăm magistru versat în ştiinŃele oculistice…”19. Similitudinea este absolut evidentă între acest text şi cuvintele rostite cu prilejul
iniŃierii sau a creşterilor de salariu20, de fapt a trecerii de la un grad masonic la
altul. În esenŃă, este o recompensă a muncii, pe măsura rezultatelor şi a
perfecŃionării gradual atinse21. Şi astăzi, în Ritualul ucenicului, care stabileşte
desfăşurarea Ńinutelor (întrunirile-n.n.) şi ceremonia de iniŃiere a profanilor,
maestrul venerabil rosteşte cuvintele: „Întru Gloria Marelui Arhitect al
Universului, în numele Francmasonerie Universale şi sub auspiciile Marii Loji
NaŃionale din România, prin puterile conferite mie: TE PRIMESC, TE
CONSTITUI şi TE CONSACRU francmason regular în gradul de Ucenic al
Respectabilei Loji…nr… din Orientul…”22 Formulări asemănătoare întâlnim şi
în Ritualul calfei23 sau în Ritualul maestrului24.
După obŃinerea diplomei de medic oculist, înarmat cu solide cunoştinŃe profesionale şi familiarizat cu ideile masonice, Ioan Piuariu Molnar începe
să se comporte tot mai mult ca un mason, deşi încă nu fusese iniŃiat. Cererea sa
de a lucra ca „medic al săracilor” se plasează în logica masonică a VIRTUłII de
a face bine în orice împrejurare, în cea a CARITĂłII care binecuvântează,
deopotrivă, pe cel care dă precum şi pe cel care primeşte. Salariul fix şi modest
pe care îl primeşte şi îl acceptă este pentru că „majoritatea bolnavilor nu sunt
în situaŃia de a-mi plăti oboselile şi cheltuielile”25. Mai mult, pentru că
deplasarea acestora spre aşezămintele medicale le este anevoioasă îl determină
să se angajeze „ca din când în când, trecând prin toată Ńara, să caut şi să vindec
acasă pe acei bolnavi săraci, care din cauza depărtării nu pot veni la mine
fost chemat la Viena de împărăteasa Maria Tereza în 1745 cu scopul reorganizării
sistemului medical. A militat pentru seriozitate în actul medical prin observaŃii
aprofundate a patologiei şi atenŃie sporită faŃă de pacienŃi. A condamnat şarlatanismul
şi practicile medievale ale luării sângelui. William M. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie
intelectuală şi socială 1848-1938, Iaşi, 2000, p.245.
19 Apud Mircea Popa, Ioan Molnar Piuariu, p. 29.
20 Creşterea sau sporul de salariu este ridicarea la un grad superior al masonului.
„Expresia simbolizează faptul că Fratele Mason, ridicat în grad, va avea de îndeplinit
alte sarcini şi va lucra cu unelte noi”. Olimpian Ungherea, Dex Masonic, vol.2,
Bucureşti, Ed. Phobos, 2007, p. 329.
21 Emilian M. Dobrescu, Victor Simionescu, Simboluri masonice, Bucureşti, Ed. Cartea
de buzunar, 2000, p. 105-106.
22 MLNR, Ritualul ucenicului, 6004, p.60.
23 MLNR, Ritualul calfei, 6004, p. 33.
24MLNR, Ritualul maestrului, 6004, p.39.
25 V.L. Bologa, I. Spielmann, Z. Szökefalvi Nagy, ContribuŃii la viaŃa şi activitatea lui Ioan
Piuariu Molnar, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj, 15, 1971, p. 56.
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acasă”26. Este perfect consonantă această optică cu filosofia luminilor Europene, de promovare a actului medical şi educaŃional spre fiecare om pentru a
deveni cât mai util societăŃii şi a contribui prin munca sa la prosperitate şi
progres general27. În fapt, avem de-a face cu o conştientizare a ceea ce Gary S.
Becker, laureatul premiului Nobel pentru economie (1992) a numit, în zilele
noastre, a fi capitalul uman28. În acelaşi timp, atitudinea lui Molnar vine tot
dinspre vechile principii masonice ale importanŃei şi misiunii muncii pentru
realizarea planurilor Marelui Arhitect al Universului. Iar pentru această
lucrare nu este neapărat necesară o recompensă anume.
3. IniŃierea. Înarmat cu reale şi solide cunoştinŃe medicale, consolidate,
aşa cum am văzut, prin practica medicală şi o nouă perfecŃionare la Viena,
Ioan Piuariu Molnar se impune în lumea intelectuală şi medicală din
Transilvania, Imperiul habsburgic şi teritoriile extracarpatice. Seriozitatea şi
rezultatele sale îl impun în faŃa contemporanilor săi. Renumele său este de
necontestat. PacienŃii săi sunt tot mai numeroşi şi din cele mai diverse straturi
sociale: Ńărani, mineri, negustori, militari, clerici, înalŃi funcŃionari imperiali,
nobili din Transilvania şi imperiu, boieri şi dregători din Muntenia, Moldova
şi Bucovina. Îi caută prietenia, intervin sau solicită susŃinerea unor activităŃilor
medicale guvernatorul Transilvaniei, baronul Samuil Brukental (care-l solicita
adesea pentru tratamente şi sfaturi medicale), viitorul guvernator şi maestru
venerabil al lojii Sf. Andreas, Gheorghe Bánffy, episcopul romano-catolic de
Alba Iulia, Ignatie Bátthyany, contele Gavril Korniş, contele mareşal Petru de
Gourcy (pentru care se deplasează la Viena), contele Pálffy, cancelarul curŃii
imperiale, boierul Czigarga din łara Românească, principele Alexandru
Callimach din Moldova şi mulŃi alŃii. Unii din aceştia erau masoni. Devine tot
mai cunoscut, mai apreciat şi mai solicitat29. ÎntreŃine relaŃii cu confraŃii de
breaslă şi aplică în practica medicală unele din tratamentele lor: Michael
Neustädter, numit protomedicus al Ardealului în acelaşi an cu Molnar şi adept al
tratamentelor cu ajutorul plantelor medicinale şi apelor medicale30 şi Samuel
Hahnemann, părintele medicinei homeopatice31, aflat la Sibiu ca secretar şi
organizator al bibliotecii lui Samuel Brukhental32. Ambii erau francmasoni în
loja Sf. Andrei din Sibiu. Treptat, iluministul transilvan devine tot mai pregătit
Ibidem, p. 56-59.
Romul Munteaun, Cultura europeană în epoca luminilor, vol.I, p. 201.
28 Gary S. Becker, Capitalul uman. O analiză teoretică şi empirică cu referire specială la
educaŃie, , Bucureşti, Ed. ALL, 1997.
29 Vezi pe larg Mircea Popa, op.cit., p. 35-39.
30 Spiielmann Józseff, Restituiri medicale. Studii de istoria ştiinŃei şi culturii, Bucureşti, Ed.
Kriterion, 1980, p. 350.
31 http://ro.wikipedia.org/wiki/Samuel_Hahnemann
32 Helmut Klima, Guvernatorii Transilvaniei 1774-1867, Cluj-Sibiu, 1943, p. 18.
26

27
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să primească Lumina şi cere primirea în francmasonerie. Cine i-a făcut
propunerea este greu de stabilit, fiind cunoscută discreŃia masonică. După
ConstituŃia lui James Anderson, Molnar trebuie să fi bătut la Poarta Templului
din propria şi libera sa iniŃiativă şi să fi fost bine pregătit pentru a fi primit în
francmasonerie. Trebuie să fi avut un naş care l-a recomandat fraŃilor din loja
sibiană, a garantat pentru el şi l-a familiarizat cu misterele Masonerie
Universale. După ce a primit aprobarea viitorilor fraŃi, a urmat ritualul
iniŃiatic, petrecut la 16 septembrie 178133, în apropierea echinoxului de toamnă,
când începe anul masonic34. Ioan Piuariu Molnar era la acea vreme în vârsta de
32 de ani, fiind un om liber şi de bune moravuri cu o bogată experienŃă în lumea
profană. Primirea oculistului în ordinul masonic a avut loc într-o perioadă
extrem de favorabilă pentru lojile masonice, datorită politicii reformismului
luminat a lui Iosif al II-lea35. Este perioada marilor reforme iosefine, pornite
dinspre ideile dreptului natural ale lui Hugo Grotius, Christian Wolff şi
Samuel Pufendorf, dar şi dinspre cele ale enciclopediştilor francezi: Voltaire,
Montesquieu şi Rousseau. Activitatea reformatoare demarează cu ordonanŃa
asupra presei din iulie 1781, când activităŃile de cenzură şi control al tipăriturilor nu mai sunt exercitate de clerul superior, ci de o comisie aflată sub autoritatea lui Van Swieten junior, iluminist şi mason convins, la fel ca tatăl său.
Urmează desfiinŃarea unor ordine călugăreşti şi secularizarea averilor acestora,
pentru a triumfa, tot în 1781, cu celebrul Edict de toleranŃă religioasă, care, deşi
menŃinea primatul religiei catolice, acorda libertatea deplină pentru toate
religiile din imperiu. O răsturnare radicală a sistemelor medievale, o deschidere spre activităŃi economice, politice, administrative şi juridice a tuturor
oamenilor, indiferent de confesiune şi, indirect, de etnie. Chiar dacă efectele nu
sunt imediate, ele favorizează descătuşarea spiritului uman şi climatul de
Horia Nestorescu-Bălceşti, Enciclopedia ilustrată a francmasoneriei din România,, vol. III,
p. 61; Cf. Mircea Popa, op.cit., p. 46.
34 Olimpian Ungherea, Dex Masonic, vol. I, p. 58 şi 186.
35 D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum: Din istoria formării naŃiunii române, ediŃie nouă
cu adăugiri şi precizări, Bucureşti, Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 1984, p. 227-244; Leo
Gershoy, L'Europe des principes éclaires 1763-1789, Paris, 1966; Dumitru Almaş,
Despotismul luminat, in Studii şi Articole de Istorie, XIX, 1972, p. 41-48; Eduard Winter,
Der Josfinismus: Die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus 1740-1848, Berlin,
1962; Andrei Magyari, Unele consideraŃii privind absolutismul luminat, în Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, 1983, p. 8-23; H. M. Scott, Reform in the Habsburg
Monarchy, 1740-90, în Enlightened Absolutism: Reform and Reformers in Later EighteenthCentury Europe, ed. H. M. Scott, The University of Michigan Press, 1993, p. 145-187;
Dumitru Almaş şi Angela Banciu, Voltaire istoric, Bucureşti, Ed. ŞtiinŃifică, 1994, p. 184190 (cap. Teoria şi practica „despotismului luminat“); Erich Zöllner, Istoria Austriei,
traducere de Adolf Armbruster, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997, p. 385-388 şi 395402; Angelika Schaser, op.cit.,, p. 191-197.
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efervescenŃă creatoare a Luminilor. Toate acestea se repercutează şi asupra
masoneriei. Apar noi loji, iar cele existente aduc sânge proaspăt, se extind şi se
dezvoltă, sunt mai prezente în spaŃiul public şi acŃionează mai vehement
pentru promovarea Luminilor şi sprijinirea reformismului luminat. Promovând toleranŃa şi cultura, progresul şi armonia socială, ajutorul frăŃesc şi
respectul faŃă de muncă, la care se adaugă lupta împotriva ignoranŃei,
minciunii, obscurantismului şi superstiŃiilor, loja sibiană a coagulat energiile
creatoare ale Transilvaniei şi a deschis PorŃile Templului pentru nobili, funcŃionari, ofiŃeri, proprietari, medici, farmacişti, preoŃi, tipografi, meseriaşi, slujitori.
Între 1767, anul înfiinŃării, şi 1790, anul trecerii în adormire, după 33 de ani de
existenŃă, 270 de fraŃi se regăsesc în marele lanŃ al uniunii fraterne. Diversitatea
socială era consonantă cu cea etnică şi confesională, crezul întemeietorului loji,
Simon Friedrich Edler von Baussnern, fiind obŃinerea „unirii purificatoare a
mai multor naŃiuni aflate în duşmănie”36. Saşi, unguri şi secui, români, aromâni, greci, italieni, croaŃi, francezi, belgieni etc., de confesiune romano-catolică,
greco-catolică, ortodoxă, luterană, reformată şi unitariană, încearcă prin
apartenenŃa la marile idealuri ale masoneriei universale să depăşească segregarea pe stări, naŃiuni şi confesiuni a Transilvaniei. În perioada când Piuariu
Molnar a activat în loja Sf. Andreas, conducerea lojei a fost asigurată de
Gheorghe Bánffy, în calitate de Maestru Venerabil, dar şi de Mare Maestru al
Capitulului Provincial al Transilvaniei, în 1782 şi între 1789-1790 Mare Maestru
provincial37. În acelaşi timp, loja sibiană s-a bucurat de simpatia guvernatorului Transilvaniei Samuel Brukenthal, care, deşi intrase în adormire, probabil
datorită poziŃiei sale oficiale, fusese iniŃiat în timpul studiilor la Viena şi era
recunoscut de fraŃii săi din Transilvania ca francmasonul din umbră38. Aceşti
înalŃi demnitari au influenŃat decisiv carierea profesională şi masonică a lui
Ioan Piuariu Molnar
4. Munca unui francmason nu se opreşte niciodată. Ce trăire interioară a
avut Piuariu Molnar odată cu iniŃierea sa nu vom şti niciodată. Faptul că a
rămas în loja sa până la intrarea în adormire din 1790, sub cele Trei Mari
Lumini ale Francmasoneriei Universale: Cartea Legii Sacre, Compasul şi
Echerul ne dovedeşte că opŃiunea sa pentru ideile şi idealurile masonice nu a
fost întâmplătoarea şi fără urmări. Mai mult, după momentul iniŃiatic din 16
septembrie 1781 a răspuns solicitărilor din partea Maestrului Venerabil şi a
fraŃilor săi. A înŃeles că munca unui francmason nu se opreşte niciodată, atât în
atelierul din care face parte cât şi în lumea profană. Pentru aceasta şi-a
canalizat eforturile ulterioare pentru şi spre împărtăşirea Luminii şi FrăŃiei în
Apud Horia Nestorescu-Bălceşti, Enciclopedia ilustrată a francmasoneriei din România,
vol. III, p. 167.
37 Ibidem, vol. I, p. 96.
38 Mihai Ardelean, Ioan Piuariu Molnar, p. 19.
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inimile fraŃilor, dar şi în căminele profanilor. ViaŃa şi activitatea sa în anii care
au urmat, până la trecerea, în 1815, la Orientul Etern, ne dovedeşte pe deplin
acest lucru. Seriozitatea şi interesul pentru atelier şi pentru fraŃii săi au
contribuit la obŃinerea sporului de salariu, sau la trecerea de la ucenic la calfă, în
17 aprilie 1783, iar peste un an, la 13 octombrie 1784, la demnitatea de
maestru39. Este absolut sigur că în această perioadă a participat la Ńinutele lojei
sale, şi-a plătit metalele40 şi a aprofundat toate simbolurile gradului de calfă şi
apoi ale celui de maestru41. Primirea gradelor 2 şi 3, sau a treptelor perfecŃionării
proprii, nu se putea realiza fără efectuarea lucrărilor masonice, fără însuşirea –
cum spunea Paul Mann în Additional Light – a „învăŃăturilor despre iubirea
fraternă, fidelitate, bunătate, dăruire, comportament corect între oameni”42. În
acelaşi timp, aşa cum aflăm din ConstituŃia lui James Anderson: „Nici un maestru
nu este ales pentru vechimea sa, ci pentru meritele sale”43.
Documentele păstrate ne indică o activitate intensă în aplicarea cu
asiduitate a principiilor francmasoneriei: dragoste frăŃească, întrajutorare,
căutarea adevărului. Îndatoririle fundamentale ale membrilor ordinului erau
iluminarea, eliminarea obscurantismului şi ajutorarea semenilor. De-a lungul
timpului, inclusiv în ultimul deceniu al existenŃei sale, atelierul sibian a fost
preocupat de transpunerea în viaŃa masonică, dar şi în lumea profană a acestor
principii şi îndatoriri. Sunt lansate proiecte pentru studierea istoriei, geografiei
şi culturii transilvane, a ştiinŃelor naturii, pentru colectarea de minerale şi
plante, pentru editarea de cărŃi şi publicaŃii, pentru înfiinŃarea de societăŃi şi
asociaŃii culturale. Se înfiinŃează un cabinet de lectură, cu publicaŃii şi cărŃi, se
organizează prelegeri şi seri de lectură, reprezentaŃii teatrale, mai ales după
înfiinŃarea, tot din iniŃiativă masonică, a primului teatru sibian. Samuel
Brukenthal, datorită legăturilor cu „persoane influente şi cu medii culturale şi
masonice care i-au deschis noi orizonturi şi i-au cultivat gustul pentru colecŃionare”44 pune bazele unei impresionate colecŃii, organizată şi cu ajutorul
medicului homeopat, dar şi mason, Samuel Hahnemann, aflat la Sibiu în
calitate de secretar şi bibliotecar al baronului, deschizându-se, astfel, calea
39 Apud Horia Nestorescu-Bălceşti, Enciclopedia ilustrată a francmasoneriei din România,
vol. III, p. 61.
40 În această situaŃie plata metalelor înseamnă obligaŃiile pecuniare ale membrilor lojei,
care erau destul de ridicate: 5 guldeni taxa anuală, iar cele de admitere şi creşteri de
salariu ajungeau până la 50 de guldeni. Vezi: Thomas Şindilariu, op.cit., p. 38.
41 Olimpian Ungherea, Misterele Templului…, p.264-310.
42 Apud Emilian M. Dobrescu, Victor Simionescu, Simboluri masonice, p. 75.
43 Membrii lojii cunoşteau ConstituŃia lui Anderson datorită achiziŃionării acestei scrieri,
pentru biblioteca templului. Cf. Mihaela Cosma, op. cit.,p. 51.
44 Gherghina Boda, Muzeele din Transilvania între 1817 şi 1905, Cluj-Napoca, Ed.
Argonaut, 2008, p. 226.
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mişcării muzeistice în Transilvania45. Toate acestea şi multe altele au stat sub
semnul iluminării şi autoperfecŃionării masonice, cu reverberaŃii în lumea
profană. Dintr-o mărturie de la începutul anului 1787 aflăm: „Deoarece,
incontestabil, scopul principal şi prioritar al uniunii noastre frăŃeşti constă în
promovarea îmbunătăŃirii, înnobilării şi iluminării fiecărui membru în parte,
cât şi a tuturor adunărilor frăŃeşti şi chiar în lumea profană”46.
Ioan Piuariu Molnar nu a fost străin de aceste proiecte şi activităŃi. În
perioada care a urmat iniŃierii sale s-a comportat ca un adevărat frate, preocupat de însuşirea ştiinŃelor şi artelor liberale ale umanităŃii, dar şi de acordarea de
ajutor oamenilor cu scopul cunoaşterii perfecte şi atingerii Adevărului. Ne îndreptăŃesc să afirmăm toate acestea faptele şi opera sa. De aceea putem să afirmăm,
fără putinŃa de greşi, că în unele din scrierile sale, de după 1781, Piuariu
Molnar a făcut direct sau nuanŃat referire la ideile şi idealurile masonice. Ne
vom opri, succint, din motive de spaŃiu, doar la două lucrări, pentru a
surprinde încărcătura simbolică şi ezoterică a textelor molnariene.
Mai întâi lucrarea Economia stupilor acum întâi izvodită şi dată de Ioan
Molnar Doftorul de ochi în Marele PrinŃipat al Ardeaului. Cu privileghiumul
împărăteştii şi crăieştii măriri, În Viena, la Iosif de KurŃebek împără. şi cră. de Curte, a
neuniŃilor Rumâni, şi a Sârbilor Tipograf şi vânzător de cărŃi. În anul 1785. Cartea
este rodul unei bogate documentări ştiinŃifice, a propriilor observaŃii şi experienŃe ale autorului, precum şi ale altor stupari sau iubitori de albine. Lucrarea
a fost retipărită la Sibiu, în anul 1808, în tipografia lui Martin Hochmaister, cu
titlul PovăŃuire cu praxis, cătră sporirea stupilor47. Mesajul cărŃii este cât se poate
de clar: eliminarea rutinei şi practicilor medievale din domeniul apiculturii,
precum şi valorificarea uriaşului potenŃial natural al Transilvaniei în creşterea
albinelor. De aceea, autorul se adresează unei palete largi de cititori: „Iubite
cititorule! ori cine eşti, preot, sau de altă vrednicie, iubitor de albine, iată că
văzând eu cum trec Ńiitorii de stupi preste bunăstarea aceştii Economii (în sensul
de activitate gospodărească - n.n.) cu ochi vicleni, şi cum iau ei albinele sub
pază numai până atunci până când le umplu iar coşniŃele de bunătăŃi, iară mai
pe urmă le pedepsesc cu moartea, am simŃit datoria ca să arăt, lângă alte învăŃături ce să cuvin stuparilor a şti, o mijlocire cu multe probe dovedite, cum să
scoată albinele din coşniŃa, care voieşte a lua fagurii toŃi, afară de a omorî albinele? Ca doară s-ar dezrădăcina şi din părŃile noastre acest obiceai fără milă”48. În
Ibidem, p. 224-230. Cf. Nicolae Edroiu, Introducere în ştiinŃele auxiliare ale istoriei, ClujNapoca, Ed. Presa universitară clujeană, 1999, p. 395.
46 Apud: Thomas Şindilariu, op. cit., p. 41.
47 Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, tom. II, 1716-1808, Bucureşti,
1910, p. 535, nr. 648.
48 Ioan Piuariu Molnar, Economia stupilor, Viena, 1785, p. 13-14.
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acest scop, autorul îşi exprima dorinŃa ca cele consemnate de el în carte să fie
citite şi transmise pe mai departe şi altor oameni: „Deci te rog, citeşte fieşte ce
învăŃătură adeseori, ca să pricepi, şi ca să poŃi deştepta şi pre alŃii”49. Răspândirea noilor practici apicole ar contribui, în concepŃia lui Piuariu Molnar, la o
producŃie sporită de miere şi ceară, două produse mult căutate pe piaŃa internă
şi externă a timpului.
Pe paginile 3-11 urmează o cuprinzătoare dedicaŃie adresată guvernatorului Transilvaniei Samuel Brukenthal, în care Piuariu Molnar are grijă să
sublinieze rolul autorităŃilor guberniale şi imperiale, în promovarea noii politici
economice, circumscrisă reformismului luminat. În final, se arată ataşamentul
şi implicarea intelectualităŃii române în politica de ridicare economică a
Transilvaniei: „Deci socotind şi eu larga milostivire, şi osârdiia, cu care te-ai
străduit ExcelenŃa ta, ca un părinte al patriei, aducând multe feliuri de ştiinŃe
într-însa, viu şi eu acum întru simŃirea datorii mele ca această foiŃă ce cuprind
în sine Economia Stupilor, să le închin numelui tău, iară eu ca să-mi arăt
datornica mulŃămită pentru facerile de bine ce au priimit, mă voi nevoi spre
mai multe folositoare Patriei”50. DedicaŃia adresată lui Samuel Brukenthal îşi
găseşte rostul şi în rolul jucat de guvernatorul Transilvaniei în masoneria
vieneză şi transilvană. Cuvintele alese de autor pentru a-şi exprima recunoştinŃa şi admiraŃia faŃă de protectorul său reliefează, în esenŃă, raporturile
ritualului masonic, de recunoaştere a ierarhiei între fraŃi, dar şi năzuinŃa
pentru promovarea luminii şi destructurarea obscurantismului. Desigur, nu se
urmărea o răsturnare a raporturilor şi realităŃilor sociale din Transilvania, ci o
ameliorare a acestora, prin misiunea civilizatoare a cărŃii şi a şcolii. Căile şi
instrumentele pentru realizarea acestui program erau, în concepŃia lui Molnar,
în mâinile împăratului, a autorităŃilor locale, dar şi a intelectualităŃii implicată
în activităŃile educaŃionale. Dincolo de tematica apicolă, abordată şi de alŃi
autori români în lucrările de economiei rurală51, lucrarea lui Piuariu Molnar,
care a fost principalul manual în domeniu în secolul al XIX-lea52, are o
simbolistică masonică interesantă, oglindită în şi prin organizarea, onestitatea, munca,
solidaritatea albinelor şi rodul muncii lor.
O alte lucrare, relevantă din punct de vedere al tematicii iluministe,
dar şi din cel al unor resorturi masonice, este Retorică adică învăŃătura şi
întocmirea frumoasei cuvântări. Acum întâi izvodită pe limba românească, împodobită
şi întemeiată cu pildele vechilor filosofi şi dascăli bisericeşti. A fost scrisă (întocmită)
Ibidem, p. 15.
Ibidem, p. 10-11.
51 Ioan Lumperdean, Literatura economică românească din Transilvania…, p. 109-134.
52 Ibidem, Despre lucrarea lui Ioan Piuariu Molnar „Economia stupilor” în vol. Pe urmele
trecutului. Profesorului Nicolae Edroiu la 70 de ani, Cluj-Napoca, Centrul de Studii
Transilvane, 2009, p. 427-436.
49

50
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pe baza lucrărilor unor autori antici, dar şi a principalelor manuale de retorică
în limbile latină, greacă, franceză, germană şi maghiară care circulau în spaŃiul
central-european53. Simbolistica masonică o întâlnim chiar din titlul lucrării:
Retorică. Se ştie că aceasta reprezintă „arta de a vorbi frumos; arta de a
convinge un auditoriu de justeŃea ideilor expuse printr-o argumentaŃie bogată,
riguroasă, pusă în valoare de un stil ales; regulile care ajută la însuşirea acestei
arte”54. În activitatea unui mason, măiestria şi frumseŃea vorbirii sunt esenŃa
ritualului, alături de semnele şi atingerile dintre fraŃi. Exprimarea simplă, dar
directă şi plină de semnificaŃii din timpul Ńinutelor, face limbajul masonic
„magic, viu şi etern”55. Mai mult, plecând de la convingerea că istoria şi
devenirea umană sunt indisolubil legate de cuvânt, fraŃii aşează la începutul
fiecărei Ńinute un text semnificativ din Cartea Legii Sacre, aparŃinând Sfântului
Ioan, patronul masonilor: „La început a fost Cuvântul, şi Cuvântul era cu
Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu”56. Totodată, în universul masonic
Retorica reprezintă, împreună cu Aritmetica, Astronomia, Geometria, Gramatica,
Logica şi Muzica, cele şapte arte studiate în ritualul gradului de calfă57.
Textul molnarian ne trimite, subtil şi nuanŃat, la toate aceste simboluri.
Lucrarea a fost întocmită, mărturiseşte Piuariu Molnar, pentru „învăŃătura
graiului frumos şi a vorbirii împodobite ce se iveşte acum întâia dată în limba
românească ca un odor de folos părŃii politiceşti şi propovăduirii cuvântului
lui Dumnezeu, ca să fie puternici în cuvântare”58. Scopul final fiind transformarea omului, într-unul „nou şi bine plăcut lui Dumnezeu”59, adică ieşirea lui
din ignoranŃă. Alături de explicarea retoricii, ca „meşteşug al bunei cuvântări”,
întâlnim părŃile sau treptele care „alcătuiesc trupul cel frumos al ritoriceştii
cuvântări… adecă: aflarea, întocmirea, ticluirea, Ńinerea aminte şi graiul sau
povestirea”60. Dincolo de simplul mesaj al textului, ca îndrumar teoretic pentru
pregătirea unei cuvântări, putem stabili filiaŃii şi paralelisme cu cele cinci
călătorii ale ucenicului către gradul de calfă. Simbolistica Retoricii lui Molnar
mai este relevantă şi prin transmiterea către cititor a valorilor morale care
trebuie să guverneze viaŃa oamenilor, valori extrase din idealurile cele mai
53 Aurel Sasu, Primul tratat de teorie literară tipărit în limba română: Retorica lui Ioan Piuariu
Molnar, prefaŃă la Ioan Molnar Piuariu, Retorică adică învăŃătura şi întocmirea frumoasei
cuvântări, EdiŃie critică, prefaŃă, notă asupra ediŃiei, glosar şi indice de Aurel Sasu, ClujNapova, Ed. Dacia, 1976, p. 5.
54 DicŃionar explicativ al limbii române, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 1996, p. 921.
55 Ştefan Mâşu, op.cit., p. 157.
56 Vezi pe larg: Olimpian Unghera, Dex masonic, vol. 1, p. 310.
57 Olimpian Unghera, Dex masonic, vol. 2, p. 290; cf. Ştefan Mâşu, op.cit., p. 133-183.
58 Ioan Molnar Piuariu, Retorică…, p. 38.
59 Ibidem.
60 Ibidem, p. 46.
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înalte ale învăŃăturilor masonice: adevărul, armonia, binefacerea, iubirea, respectul,
solidaritatea, umanismul. În întreaga sa viaŃă doctorul Ioan Piuariu Molnar a
încercat să respecte şi să aplice aceste „modele de vieŃuire”. A făcut-o şi atunci
când a redactat alte lucrări, sau când s-a străduit să redacteze primul periodic
cu tematică economică în limba română şi s-a preocupat pentru întemeierea
SocietăŃii filosofice a Neamului Românesc din Mare PrinŃipatul Ardealului. Din
păcate, spre deosebire de fraŃii de etnie germană şi maghiară care au reuşit să
transpună în realitate proiectele editoriale, jurnalistice şi asociaŃioniste61 gândite în cadrul lojii sibiene, Ioan Piuariu Molnar a eşuat. A reuşit, desigur, mai
mult în munca sa, ca medic oculist, ca profesor la Academia medico-chirurgicală din Cluj şi ca întreprinzător în activităŃile editoriale şi manufacturiere.
Meritele i-au fost recunoscute prin înnobilarea din 1793.
Ioan Piuariu Molnar s-a impus şi prin prezenŃa sa în două momente
esenŃiale din istoria românilor transilvăneni: răscoala lui Horea din 1784 şi
mişcarea Supplexului din 1791. A acŃionat astfel pentru transformarea societăŃii
transilvane şi reconfigurarea statutului politic şi social al românilor, dar şi în
spiritul reformismului luminat, pe calea reformelor venite de sus, dinspre
curtea din Viena, în consonanŃă cu principiul iosefin: „Totul pentru popor, dar
nimic prin popor”62. Nici nu putea altfel. A preamărit-o pe Maria Tereza,
pentru care şi scrie o odă în 1781 şi căreia îi dedică cartea Economia stupilor, l-a
cunoscut şi l-a însoŃit pe Iosif al II-lea într-una din călătoriile sale, l-a apreciat
ca monarh, dar şi ca mason al lojii vieneze „Adevărata Concordie”. Şi, în fine,
ca majoritatea masonilor din Imperiului habsburgic, a respectat ordinea
politică existentă, a negat manifestările revoluŃionare îndreptate împotriva
acesteia. Putem înŃelege, astfel, mai bine participarea la acŃiunea de pacificare a
răsculaŃilor de la 1784. O face şi la solicitarea guvernatorului, transmisă prin
intermediul fratelui acestuia Mihail Brukenthal, dar şi a episcopului Ghedeon
Nichitici, membru şi el al lojii din Sibiu. O face pentru cunoaşterea îndeaproape, ca medic, a situaŃiei şi suferinŃelor din MunŃii Apuseni. O face, probabil, şi
datorită apartenenŃei lui Horea la masonerie63. În raportul întocmit către
autorităŃi, el „redă mărturiile direct din gura Ńăranilor, în autenticul şi pitorescul limbaj Ńărănesc”64 despre abuzurile la care erau siliŃi Ńăranii şi starea în care
Cu toate că proiectul său nu s-a finalizat a făcut parte din Societatea culturală maghiară
înfiinŃată în 1794, la Târgu Mureş şi Societatea literaŃilor din 1789, care reunea cărturari
din toate provinciile româneşti. Mircea Popa, op.cit., p. 61-62.
62 D. Prodan, op.cit.,p. 231.
63 Ioan Chindriş, Horea şi masoneria? în Tudor Sălăgean, Marius Eppel (coord.),
Masoneria în Transilvania. Repere istorice, p. 54-59.
64 David Prodan, Misiunea lui Ioan Piuariu Molnar în cursul răscoalei lui Horea, în
Apulum, VII, 1968, p. 562; Idem, Răscoala lui Horea, vol. I, ediŃie nouă, revăzută,
Bucureşti, Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, 1984, p. 518-524; Mircea Popa, op.cit., p.48-53.
61

80

https://biblioteca-digitala.ro

se zbăteau. Mizeria, starea de înapoiere şi incultură a Ńăranilor erau realităŃi
crunte în Transilvania sfârşitului de secol al XVIII-lea. Această situaŃie trebuia
îndepărtată sau cel puŃin ameliorată. SoluŃia era înlăturarea iobăgiei şi demararea unui program susŃinut de luminare a maselor. Scopul era acela al ameliorării raporturilor sociale existente, în spiritul ideilor masonice ale armoniei sociale.
Izbucnirea revoluŃiei franceze (1789), revocarea reformelor iosefine şi
moartea împăratului Iosif al II-lea au condus la ostilitate şi recŃiune faŃă de
ideile şi proiectele novatoare ale luminilor. Masoneria este stigmatizată şi
acuzată pentru schimbarea ordinii sociale şi politice care a zguduit Europa la
finele veacului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Se face un uriaş
pas înapoi. Cel puŃin la suprafaŃă, pentru liniştirea autorităŃilor şi a forŃelor
conservatoare. SoluŃia este trecerea în adormire, ceea ce se întâmplă şi cu loja
din Sibiu. La 15 martie 1790 are loc Ńinuta de doliu în memoria împăratului
Iosif al II-lea, iar la 22 martie acelaşi an loja a intrat în adormire. Nu şi unii fraŃi
care conservă legăturile, se ajută şi acŃionează pentru aceleaşi idealuri, deşi,
din punct de vedere politic, se solidarizează pe componenta naŃională.
Supplex Libellus Valachorum, pe numele lui adevărat Repraesentatio et
humillime preces in Transylvania valachicae nationis, a fost mai mult decât un
memoriu politic menit să reconfigureze statutul politic al românilor din
Transilvania. Documentul, precedat de o serie de petiŃii şi memorii politice
locale, a radiografiat societatea transilvană de la sfârşitul secolului al XVIII-lea
şi a generat o întreagă mişcare petiŃionară, reflectând nevoile societăŃii în
eforturile sale de înnoire şi adaptare la impulsurile europene. Pornită dintr-o
societate diferită, faŃă de cea din vestul Europei, acŃiunea petiŃionară românească punea în prim-plan ideea egalităŃii naŃiunii române în sistemul politic,
confesional, economic şi social al Principatului. Argumentele sunt de natură
istorică (vechimea şi continuitatea naŃiunii române), de natură demografică
(românii sunt populaŃia majoritară a Principatului), de natură militară (românii
formează cele două regimente de graniŃă şi participă cu efective semnificative
la efortul militar al statului) şi de natură economico-fiscală (românii suportă cele
mai multe obligaŃii sau sarcini publice). Era, de fapt, o abordare a dezbaterii
politice cu resorturi în filosofia luminilor, pe care o găsim şi în textele
masonice, menită să susŃină eforturile de şi pentru modernizare a societăŃii
transilvane. Indirect, prin modernizare şi modernitate, se repoziŃiona nu
numai statutul politic al românilor, dar era posibilă şi deschiderea spre noi
abordări interetnice65. Un enciclopedist ca Piuariu Molnar nu putea să
lipsească din acest proiect politic. Este alături de Ioan Para, Petru Maior,
Samuel Micu, Gheorghe Şincai, Igantie Darbant, Gherasim Adamovici. Unii
dintre aceştia era masoni sau aveau simpatii pentru masonerie. Nu ştim dacă
65

Vezi pe larg: D. Prodan, Supplex…passim.

81

https://biblioteca-digitala.ro

Molnar a contribuit la redactarea formei finale a documentului, dar este
aproape sigur că a procedat, prin intermediul lui Martin Hochmaister66, care
activase, ca socius67 în aceiaşi lojă din Sibiu, la tipărirea documentului (martie
1791) la una din tipografiile sale, din Sibiu sau din Cluj. Din precauŃie acesta a
trecut, pe foaia de titlu, ca loc de tipărire oraşul Iaşi. ReacŃia Dietei nobiliare
din Cluj nu se lasă aşteptată: solicită acuzarea lui Martin Hochmaister pentru
instigare la ordinea (re)instaurată după 1790. Şi cu toate acestea acŃiunea se
stinge treptat, iar tipograful rămâne necondamnat. Nici Molnar nu suferă
nimic. Dimpotrivă, Universitatea săsească înaintează guberniului, la 1 octombrie
1791, propunerea, avizată favorabil, de înnobilare a doctorului Ioan Piuariu
Molnar, „ca un bărbat bun şi onest şi după cum am înŃeles, pe oamenii apăsaŃi în
mizerie şi sărăcie are obiceiul a-i sprijini de multe ori cu ajutorul şi binefacerile sale”68.
Mai mult, numit la Academia medicală clujeană la 27 ianuarie 1791, îşi Ńine
prelegerea inaugurală în noiembrie acelaşi an. ExplicaŃia unor astfel de
atitudini trebuie să o căutăm în relaŃia cu Gheorghe Bánffy, numit în 1787
guvernator al Transilvaniei, iar influenŃa sa în societatea ardeleană era de
necontestat. A reuşit cu abilitate să-şi menŃină această poziŃie şi după moartea
lui Iosif al II-lea, când cu diplomaŃie şi tact a rămas un înalt funcŃionar
imperial, dar şi un susŃinător al nobilimii. Convocarea Dietei pentru decembrie
1790 i-a oferit prilejul mutării guberniului la Cluj. Aici îl urmează şi Piuariu
Molnar, pe care l-a susŃinut pentru postul de profesor la Academia medicală şi
Martin Hochmaister cel Tânăr, ca tipograf sau tapiŃerul Tauffer, care venise în
Transilvania al solicitarea baronului Brukenthal. În casa familiei Tauffer,
(păstrată şi astăzi în PiaŃa Muzeului) a fost găzduit, în baza aceloraşi relaŃii
frăŃeşti, şi doctorul Ioan Piuariu Monar. În aceiaşi casă spiritul masonic s-a
păstrat şi după adormirea lojii sibiene, prin salonul frecventat de susŃinătorii
reformismului luminat69. În logica acestor acŃiuni trebuie să privim şi înnobilarea lui Ioan Piuariu Monar. Nu avem dovezi despre implicarea guvernatorului Gheorghe Bánffy în această acŃiune. Fie că izvoarele nu au înregistrat-o,
fie că nu ni s-au păstrat. Rămâne ca cercetările viitoare să elucideze această
problemă. Noi credem, însă, că guvernatorul a procedat cu discreŃia specifică
masonilor şi înnobilarea a avut loc, cu toate că magistratul din Sibiu se
pronunŃase împotrivă. Izvoarele vremii au înregistrat, însă, şi o atitudine uşor
ostilă din partea lui Gheorghe Bánffy la adresa lui Molnar. Este cea legată de
înfiinŃarea primului ziar românesc cu tematică economică: Foaie română pentru
Majoritatea lucrărilor lui Ioan Piuariu Molnar au fost tipărite în tipografia familiei
Hochmeister.
67 Este un grad de cavaler care se asocia în ierarhia masonică a perfecŃionării.
68 Apud Mircea Popa, op.cit., p. 66-65.
69 Tudor Sălăgean, op.cit.,p. 95.
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econom. Între anii 1789-1790, când a fost demarat acest proiect, guvernatorul l-a
susŃinut cu căldură, prin recomandarea care însoŃea cererea lui Molnar:
„Cultivarea poporului român este un scop atât de binecuvântat, încât aici un
ziar e mai potrivit ca oriunde”70. Din păcate, iniŃiativa a eşuat datorită lipsei de
mijloace financiare şi rigidităŃii curŃii din Viena, care a refuzat scutirea
publicaŃiei de taxe poştale. În 1793, când Molnar reia ideea cu „forŃe mult mai
puternice şi mai bogate”, prin avansarea unei sume de 1.000 florini71,
Gheorghe Bánffy, mai prudent, scria curŃii vieneze: „Auzindu-se că proiectatul
ziar valah se tipăreşte… guvernul a notificat starea lucrurilor cancelariei
imperiale, făcând în acelaşi timp propunerea să se interzică lui Molnar
scoaterea ziarului, căci nu are nici o încuviinŃare şi anume din motiv că astăzi,
când lucrurile se agravează din zi în zi, răspândirea de ziare e mai inadmisibilă
ca orişicând, căci periculoasele idei ale francezilor se propagă cu mare iuŃeală,
încât orice apare în ziar uşor s-ar putea răstălmăci, iar ideile pot produce
zguduirea liniştii publice”72 .
În anii care au urmat Ioan Piuariu Monar a rămas credincios ideilor şi
principiilor masonice. A reuşit să-şi ajute semenii şi să-şi realizeze multe dintre
proiectele sale. A continuat să întreŃină şi să-şi consolideze legăturile cu fraŃii
din loja din Sibiu, dar şi cu cei din oraşele Braşov, Cluj, Alba Iulia, Sighişoara,
Bucureşti, Iaşi, Pesta şi Viena, chiar dacă unele ateliere şi fraŃi intraseră în
adormire. Se perfecŃionează prin aprofundarea ideilor de libertate şi
fraternitate ale masonilor greci, dintre care cel mai cunoscut era Konstantin
Rigas. ViaŃa lui întruchipează năzuinŃa masonică a libertăŃii, dreptăŃii,
adevărului şi demnităŃii umane. Nu a uitat niciodată că francmasoneria este o
adevărată religie a muncii!!!

Pavel Berariu, op.cit.,, p. 73.
Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti din Transilvania de la începuturi
până la 1918, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2003, p. 19.
72 Pavel Berariu, op.cit.,, p. 78. Pentru întreaga problematică: Ioan Lumperdean,
Publicistica economică românească din Transilvania (1800-1850), Cluj-Napoca, ed. Tribuna,
2004, p. 108-112.
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ANTON E. DÖRNER
ÎNSEMNĂRILE UNUI MEDIC MASON
DESPRE RĂSCOALA LUI HOREA

Filiala Bibliotecii Academiei Romane din Cluj-Napoca, cu bogata sa
colecŃie de manuscrise, constituie un izvor important de documentare pentru o
vastă categorie de cercetători, dar, în special, pentru istorici. Între manuscrisele
existente, în fondul Mike se află şi cîteva însemnări contemporane aparŃinînd
medicului orăştian Ladislau Bruz, privitoare la răscoala condusă de Horea,
Cloşca şi Crişan în comitatul Hunedoara1. În lucrarea privitoare la trecutul
manuscriselor româneşti, publicată cu mai multe decenii în urmă, Ioachim
Crăciun semnalează manuscrisul respectiv, fără să poată preciza însă elementele biografice ale autorului2.
Familia Bruz, originară din Lugoj3, se strămută în Transilvania la
începutul secolului al XVI-lea, alături de mulŃi alŃi bănăŃeni, sub ameninŃarea
pericolului turcesc. Unul din membrii familiei, Matei Bruz (Mattheus Brws), se
stabileşte in Orăştie unde ocupă funcŃia de jurat al asezării în anul 15454. Peste
un deceniu, acelaşi este ridicat la rangul de jude regal în reşedinŃa scăunală5. În
veacurile următoare, alŃii din neamul Bruz îndeplinenesc diferite atribuŃii în
cadrul aparatului administrativ al urbei săseşti, în calitate de juzi scăunali,
senatori, avocaŃi sau medici.
În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, un reprezentant al familiei,
Ladislau Bruz, se desprinde ca o personalitate marcantă al întregului Ńinut. El
s-a născut la 1743 în Orăştie6. Şcoala elementară o termină în localitate, după

Filiala Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca, fondul Mike Sándor, Egyveleg
győjtemeny (colecŃia Misscelanea), III, p. 148-150.
2 I. Crăciun-A. Ilieş, Repertoriul manuscriselor româneşti secolele XV-XVIII, privind istoria
României, Bucureşti, 1963, p. 408.
3 Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, Pesta, 1857, p. 243.
4 A. Amlacher, Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos bis zum
Uebergang Siebenbürgens unter Erbfürsten aus dem Hause Oesterreich (1690), în Archiv des
Vereins für siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge. Vol. XV., (1897) p. 278, nr. 130 ( în
continuare Archiv).
5 DirecŃia JudeŃeană ale Arhivelor NaŃionale (în contiunuare DJAN) Sibiu. Fondul U.
IV. Nr. 768.
6 Ferdinand von Zieglauer, Geschichte der Freimauererloge St. Andreas zu den drei
Seeblättern in Hermannstadt ( 1767-1790), în Archiv, XIII (1876), p. 77.
1
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care îşi continuă studiile la reputatul colegiu reformat din Aiud7. După absolvire, se înscrie la secŃia medicină a universităŃii din capitala Austriei8. Există
date extrem de puŃine referitoare la viaŃa şi activitatea lui din aceşti ani. Se
cunoaşte în literatura de specialitate doar o singură disertaŃie Ńinută de el, la 24
aprilie 1775, în aula mare a universităŃii din Viena9. Un exemplar al discursului
tipărit va fi trimis doctorului Pataki Samuel din Cluj, purtând data de 15 mai
1775. Lucrarea a intrat ulterior în fondul de carte al Filialei Bibliotecii Academiei al oraşului de pe Someş. Probabil că, încă în perioada studenŃiei, se iniŃiază
în masonerie prin frecventarea lojilor vieneze. Este un fapt cunoscut că în
rîndul mişcării din capitala imperiului figurau nu numai personalităŃi intelectuale de seamă ausriece, ci şi mulŃi reprezentanŃi originari din alte Ńări supuse de
Habsburgi, care prin natura preocupărilor lor se aflau pentru o perioadă mai
îndelungată la Viena (studenŃi, comercianŃi, diplomaŃi etc). Desigur, nu trebuie
uitaŃi nici aristocraŃii de vază ai CurŃii vieneze din imediata apropiere a
împăratului, cu puteri decizionale în activitatea politică, care activau intens în
rîndul francmasoneriei. După absolvire se întoarce pe plaiurile natale, unde
practică medicina cu mult succes, fiind propus pentru funcŃia de medic al
CurŃii (Kameraldoktor)10. PersonalităŃile vremii îl solicită de multe ori în
tratarea diferitelor boli11. Bruz se arată interesat în tămăduirea bolnavilor, în
special prin valorificarea plantelor medicinale aflate în zonă12. ExperienŃa
dobândită în acest sens îl determină să tipărească în anul 1781, la Cluj, lucrarea
intitulată „Házi patika”(Farmacia casei).
Izbucnirea ostilităŃilor dintre Ńărani şi autorităŃi îl găsesc la Şoimuş, de
unde, în dimineaŃa zilei de 3 noiembrie 1784, se deplasează la Deva13. După
masă se întoarce la Orăştie, aşezare pe care nu o mai părăseşte pînă în ianuarie
1785, când, la solicitările contelui Iankovich, va pleca la Alba Iulia.
În perioada noiembrie-ianuarie, acordă asistenŃă medicală la Orăştie,
atât celor din localitate cât şi unor nobili refugiaŃi aici, ca de exemplu Mariei

Szinnyei Jozsef, Magyar irok élete es munkái, vol. I., Budapesta, 1891, p. 1365.
Alexius Horányi, Nova memoria Hungarorum et provincialium, vol. I. A-C, Pesta, 1792,
p. 601.
9 DJAN Sibiu, Fondul Brukenthal.
10 H. Herbert, Briefe an der Freiherrn Samuel Brukenthal, în Archiv, XXX (1903-1905), p.
805, nr. 765.
11 Ibidem, p. 789, nr. 748.
12 A. Horányi, op. cit., p. 601.
13 Magyar Országos Levéltár (Arhiva NaŃională Ungară) Budapesta. Magyar
Kancelária (Arhiva Canclariei Maghiare). A. 102. Acta investigationis contra Hora et
Kloska (1784-1785) fascicolul 5 nr. 520; în fotocopie şi la Biblioteca Academiei ClujNapoca, III, 519-522. În continuare Acta invest.
7
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Vadin şi copiilor ei14, dar şi răsculaŃilor. Astfel, când la data de 7 noiembrie
armata, aflată în drum spre Deva, aduce un grup de Ńărani capturaŃi, reŃine pe
unul din ei care – potrivit diagnosticului dat de medicul Bruz – era
netransportabil15.
În primele zile ale anului 1785, îl tratează pe şeful Comisiei guvernamentale, a cărui boală nu este de origine reumatică aşa cum se credea16. Aici, în
Alba Iulia, datorită condiŃiilor insalubre în care erau ŃinuŃi răsculaŃii, izbucneşte o epidemie încă în luna decembrie. Vor exista multe victime din rîndul
populaŃiei civile şi ale armatei. În curând, întreaga Comisie de investigaŃie va fi
molipsită de flagel, apărând chiar şi primele cazuri mortale17. Datorită îngrijirilor primite, la mijlocul lunii februarie, contele Iankovich este în afara oricărui
pericol18, astfel încît în 3 martie se poate întoarce la Timişoara19.
Probabil doctorul Bruz părăseşte oraşul cu cîteva zile mai devreme,
întrucât într-o scrisoare a lui Mihail Brukenthal, datată la 28 februarie, acesta
scrie că aşteaptă sosirea medicului orăştian la Deva pentru tratarea fiicei sale
bolnave20. Ladislau Bruz ajunge la Orăştie bolnav, contaminat de friguri, unde
moare peste puŃină vreme. În raportul din 24 martie 1785 al aceluiaşi
Brukenthal către Comisariatul Militar, anunŃă cu regret încetarea din viaŃă la
18 martie a medicului Bruz21.
Manuscrisul, redactat în limba latină, conŃine scurte însemnări asupra
răscoalei lui Horea din comitatele Zarand şi Hunedoara în perioada 28
octombrie-10 noiembrie. Lucrarea nu ni s-a păstrat în original, autorul copiei
rămânând pînă azi necunoscut. Acesta, pe lângă unele greşeli de transcriere,
săvârşeşte şi eroarea de schimbare a prenumelui Ladislau în Mihail Bruz.
După toate probabilităŃile, manuscrisul este doar un fragment dintr-o serie de
notiŃe făcute de către medic în timpul răscoalei. În depoziŃia făcută înaintea
Comisiei din 20 ianuarie 1785, acesta se arată a fi foarte bine informat, capabil
fiind să descrie în amănunŃime – precizând uneori chiar şi ora întâplării – fapte
petrecute cu luni în urmă22. Sursa principală a informaŃiilor o constituie cu
siguranŃă pacienŃii săi, care se aflaseră în miezul evenimentelor.
Acta invest, fotocopia I, 1264-1266.
D. Prodan, Răscoala lui Horea, I, Bucureşti, 1979, p. 457.
16 H. Herbert, op. cit., p. 789, nr. 748.
17 Ibidem, p. 798, nr. 756.
18 Ibidem, p. 799, nr. 758.
19 Gh. Anghel, Două documente în legătură cu execuŃia lui Horea şi Cloşca, în Apulum, V.
(1964), p. 420.
20 H. Herbert, op. cit., p. 808, nr. 765.
21 Acta invest., fotocopie III, p. 1187-1190 „Doctorem Brutz fatali illa febri Albae
Carolinnensi correptum die 18 currenti Mensis Szaszvarosini vitam cum morte
commutassa..”
22 Acta invest., Fasc. 5, nr. 520.
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Prima însemnare, din 28 octombrie, conŃine referiri la târgul săptămânal
de la Brad, care a fost şi cel dintâi moment al răscoalei. Poporul, îndemnat de
Horea, trebuia să se îndrepte către Alba Iulia pentru a se înrola în regimentele de
graniŃă şi a primi arme. Bruz grupează întâmplările următoarelor trei zile. După
ce la Mesteacăn se adună un mare număr de Ńărani români, cercurile oficiale din
Zarand trimit patru vicejuzi pentru capturarea conducătorilor şi în special a
liderului Horea. Aceştia luaseră cu ei şi câŃiva soldaŃi din regimentul Orosz.
Încercarea din satul Curechiu se soldează cu un eşec total: doi din cei patru
trimişi al comitatului, Mihail Gal din Baia de Criş şi Wolfgang Nalaczi din Brad,
au fost ucişi de mulŃimea înfuriată, iar trei dintre ostaşi au fost maltrataŃi.
Revolta se extinde în zilele următoare. Din Brad, unii dintre Ńărani se
îndreaptă spre RibiŃa, iar ceilalŃi spre Mihăileni. Primii atacă în 1 noiembrie
proprietatea lui Nicolae Csiszar pe care îl ucid împreună cu soŃia sa, iar bunurile
gospodăriei sale au fost prădate. Doar trei membri ai familiei scapă cu viaŃă. În
RibiŃa nobilii au încercat să se opună cu armele răsculaŃilor. Faptul că au pierdut
pe şapte de ai lor îi îndîrjeşte şi mai mult pe răsculaŃi, ei dând foc casei lui Iosif
Ribiczei unde erau baricadaŃi nobilii din sat şi din Ńinut. Stăpînul proprietăŃii,
împreună cu soŃia, supravieŃuiesc datorită fidelităŃii unuia dintre Ńăranii lui.
Mai crunt au fost loviŃi proprietarii din Crişcior. În parte au reuşit să se
ascundă, dar cei mai mulŃi au căzut victimă furiei maselor; printre aceştia s-a
numărat şi preotul reformat din sat.
În data de 4 noiembrie aria satelor răzvrătite se lărgeşte şi mai mult,
cuprinzând toate aşezările din dreapta Mureşului. În Brănişca sunt atacate şi
incendiate curŃile familiei Josika, Ńăranii împărŃind între ei bunurile sechestrate.
În aceeaşi zi, ajung în mâna răsculaŃilor pământurile şi castelele lui Ludovic
Bartsai, ale contelui Adam Bethlen, ale lui Paul Hollaki, Nicolae Goro, Francisc
Brad şi Ştefan Vada din Şoimuş. Averile respective au fost risipite, iar
imobilele arse. Nu mult după miezul nopŃii răsculaŃii se aflau la Chimindia,
unde au devastat casa baronului Josika, ca şi cele al lui Ioan Zejk, Moise şi
Ladislau Varadi. DimineaŃa, revolta se propagă şi în zona de sus al Mureşului:
Banpotoc, Cărpeniş, Rapolt, Bobâlna, Uroiu, Folt, Geoagiu şi BăcăinŃi, unde
cad victimă Ludovic Varadi cu soŃia. Alte referiri în manuscrisul medicului
orăştian pentru localităŃile amintite din păcate lipsesc, cu toate că se cunoaşte
din alte surse cât de complexă a fost evoluŃia evenimentelor aici.
Însemnări mai ample există pentru data de 6 noiembrie, când flacăra
răscoalei se extinde şi în stânga Mureşului, în Ńinutul dintre Orăştie şi Sebeş. O
lovitură grea au primit nobilii din BinŃinŃi (azi Aurel Vlaicu) şi, în primul rînd,
proprietăŃile comitelui Grigore Bethlen. Sunt luate cu asalt şi prădate castelul
baronului Anton Orbany, precum şi proprietăŃile lui Francisc Matskasi,
Francisc Benkö, Gheorghe Csoka, după care Ńăranii se împrăştie în grupuri mai
mici în Câmpul Pâinii. Satele Cioara, Vinerea, Biscaria cad în mâna răscula87
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Ńilor. Averile perceptorului de dijme Toma Dosa, sau cele ale lui Petru Bartsai
au avut acelaşi soartă ca peste tot în Ńinut.
În zilele de 7 şi 8 noiembrie conflictele cuprind şi valea Streiului şi regiunile învecinate. Ladislau Bruz citează localităŃile Peştiş, Tămăşasa, Orăştioara,
Ludeşti, Basarabasa, Sângeorgiu, Chitid, Sântămăria, Bretea printre aşezările
răsculate. Comitatul Hunedoara a căzut astfel în întregime în mîinile
răsculaŃilor.
Pentru înăbuşirea acŃiunilor Ńăranilor, oficialităŃile solicită chiar de la
început ajutor militar. Manuscrisul consemnează atât încercarea capturării lui
Horea, cu ajutorul soldaŃilor regimentului Orosz, cât şi acŃiunile miliŃiei
imperiale comandate de vicecolonelul Karp şi locotenentul Simeny din Şibot şi
BinŃinŃi. BilanŃul, care apare în lucrarea lui Bruz, referitoare la expediŃia armatei în Şibot, a rămas până azi necunoscut: 80 de Ńărani ucişi, 41 făcuŃi prizonieri,
40 înecaŃi în apele Mureşului şi 20 executaŃi pe loc.
În 9 noiembrie este atacată şi Orăştia de grupurile răsculaŃilor care
acŃionaseră anterior în zona Streiului. În general, oraşul nu a fost ameninŃat
până atunci, întrucât sfatul oraşului a promis răzvrătiŃilor că nu îi vor accepta
pe nobilii refugiaŃi între zidurile aşezării23. În manuscris nu mai există alte
menŃiuni privitoare la Orăştie. Cu siguranŃă că localitatea nu a mai fost luată
cu asalt, pentru că din 10 noiembrie forŃa revoltei Ńăranilor a scăzut, datorită
acŃiunilor întreprinse de armata imperială de sub conducerea lui Karp, care a
folosit Orăştia ca centru de reşedinŃă.
Cu redarea acestor date, izvorul prezentat se termină în mod brusc.
Autorul să nu fi fost preocupat pe mai departe de mersul evenimentelor? Sau
poate, profesiunea, faptul că numărul medicilor era scăzut, iar al suferinzilor
în permanentă creştere? Cercetările ulterioare vor scoate la lumină noi date
care să ofere răspunsul cuvenit în legătură cu aceste întrebări.

ANEXA
Progressus tumultuationis Vallachorum, a 28-a praeteriti Mensis Octobris inchoati,
ad 10-mum usque praesentis, per Michaelem (sic!) Burutz Medicum Saxopolitanum
descriptus.
Die 28-a Octombris. Quidam Hore, seu Horja, ex Topánfalva Bradini, in nundinis
Hebdomalilibus comparens, persuadere caepit plebem, se a Suae Majestate
Sacrantissima ideo missum esse, ut populum Albam Carolinam pro sumendis
Armis congregaret,
23

Acta invest., fasc. 3, nr.271, fotocopie, I, 358.
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29-a, 30-a, 31-a Octombris. Postquam ad Pagum Mesztyáken magna Valachorum
multitudo confluxisset, Officiales Circuli Zaránd re hac percepta quatuor Vice
Iudicibus Nobilium, Corriphei incaptivationem plebisque compositionem, quo
meliori modo fiendam demandarunt, qui assumptis 5. militibus Oroszianis dictum
seductorem, in Pago Kuréty abditum incaptivarunt, et cum eundem per medium
pagum ducerent, plebs clamore, ejus concitata, Michaelem Gál, et Volfgangum
Nalátzi utrosque Vice Iudices Nobilium occiderunt, et tres e militibus, diris
verberibus affecerunt.
1-a Novembris. In Pago Mihelyen Nicolaus Csiszár, una cum Uxore et Domicella
occiderunt, tandem Bona ejusdem delapidarunt, inde ad dilaniandam, (exceptis
tribus); Nobilitatem Kristsoriense venerunt ubi immani, crudelitate, nec gravidis,
nec in Templum vitae conservandae gratia confluentibus parsum, hic perierunt,
Nicolaus Bradi, una cum Uxore Adalberto Ribitzeiana, Ioanne Bradiana, et ipse
Parochus Helveticae confessionis addictus, cujus caput in Liminae Templi securi
perscrissum est, unde Ladislaus Pap beneficio noctis aufugiens eadem nocte
Solymosienses, et Devaienses de hac re recertioravit.
3-a Praesentis, facto, in domum Josephi Ribitzei illucque congregatam Nobilitatem
impetu, posteaquam 7. e rebellibus caecidissent, dictam domum incenderunt,
ipseque Ribitzei cum Uxore, et Liberis vix, fidelitate unius e suis Iobbagionibus
periculo ereptus est.
4-a Pagos Branyitska, Sollymos, expilarunt, ibi Baronum Antonii, Danielis, et
Stephani Josika, hic autem Ludovici Bartsai, Adamo Bethlenianae, et praeterea
Hollakianum, Goroianam, Bradianam, Vadasianam, Botianam, Curias incenderunt,
mobiliaque chariora inter se diviserunt.
5-a In Haro duorum Nobilium in Kéménd vero, Joannis Zejk, Mojsis et Ladislai
Varadi, et Danielis Josika Curias modo praefata devastarunt deinde, in Pagis
Bánpataka, Gyertyános, Rápolt, Bábolna, Arany, Folt, Al-Gyogy, Bokáy (ubi
Ludovicum, Váradi, cum Consorte, et Filiola interemerunt) praedeclaratam
barbarem exercerunt, ubi que in Curiis possessorum.
6-a In Pago Bentzentz Curiae Comitis Gregorii Bethlen, Baronum Antonii Orbány,
nec non Matskasiana, Benköiana, Csokaiana, expilatae, nox diversorium
Sibotiense, in Fel-Kenyér Decimator, in Csora Petrus Bartsai, deinde Pagi Dedáts,
et Piski devastati sunt.
7-a Pagi All- Pestes, et Tamastelke, incineres redacti.
8-a Városvize, Ludesd, Kö-Boldogfalva (ubi Provisorem interemerunt)abinde
Szent-György, Kitid, Batzallár, Oláh, et Magyar Brétye, sunt igne consumpti quo
die Domino Vice Collonellus a Kárp, et Locumtenses Simin, prius impetus in
Bentzenz, deinde in Diversorium Sibetiense facto 80-a Vallachos interemerunt, 41um vero caeperunt 40 hac occasione in Marusio suffocati 20 autem exequuti sunt.
9-a Illatus est Saxopolim primus Coripheus in partibus Fluvio Sztrigy adjacentibus
igne ferroque grassans.
10-a Pagus Butsum, est incensus, Latrones vero circa Gyogy, Bentzentz et Gyalmár,
grassantes, in Insulam Gyalmariensem se se receperunt.
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ATTILA VARGA
DINCOLO DE ZIDUL SUSPICIUNII.
FRANCMASONERIA MAGHIARĂ: TRECUT, PREZENT, VIITOR

Motto:
„Principiile francmasoneriei nu sunt în contradicŃie cu fundamentele libertăŃii
şi ale umanismului; ele se îndreaptă spre acestea, pentru a consolida
prosperitatea umanităŃii universale.”
(Kossuth Lajos, Discurs Ńinut pe data
de 20 februarie 1852 în Loja din
Cincinnati, SUA)
În ziua de 2 august 1917, în cadrul unei şedinŃe solemne derulată secret
în loja Hunyad din Deva, vice-secretarul dr. Ulain Ferencz1 a Ńinut un discurs
memorabil în prezenŃa Marelui Maestru Hajduczky József, discurs care a rămas
unul de referinŃă pentru gândirea politică a vremii. Într-un context marcat
profund de marile tensiuni ale primei conflagraŃii modiale, într-o Europă
divizată de rivalităŃi confesionale şi dispute naŃionale, viziunea conturată de
reputatul publicist al vremii părea, în ochii multora, o veritabilă revelaŃie. Ea se
datorează, întâi de toate, puternicei efervescenŃe generată de ideile propovăduite de către gruparea radicală din jurul ziarului „Világ”, respectiv a lui Jászi
Oszkár, şi el membru marcant al francmasoneriei maghiare, iniŃiat în rândurile
deja celebrei loji Martinovics din Budapesta.2
Reflectând intens la cele petrecute pe scena politică a Ungariei şi a
Europei în general, Ulain Ferencz menŃiona că, de fapt, o lume nouă este pe cale să
se nască în Europa, o lume care, pentru a dăinui în timp şi pentru a înfrunta cu succes
vicisitudinile scurgerii secolelor, trebuie să se ancoreze pe fundamentele democraŃiei.
Nu poate apărea o Europă unită atâta vreme cât ea nu se bazează pe libertate culturală,
egalitate şi democraŃie politică sau atât timp cât ea nu va fi în stare să mulŃumească
naŃiunile, mai ales în ceea ce priveşte aspiraŃiile lor economice, administrative şi
culturale. Iată de ce –argumenta el – este absolut necesar ca Europa, şi nu numai ea, să
respire intens aerul democraŃiei.

Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Unio Páholy – Beszédek: Mit kell a
páholynak tennie a háború elıtt és a háború útán, p. 1-30.
2 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Fond Loja Martinovics – Documente şi cereri de
aderare v. Fişa lui Jászi Oszkár.
1
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Acea Europă despre care se vorbea atunci, într-un cerc mai restrâns,
iată că se construieşte acum. Aşa cum deseori s-a mai afirmat, această mare
speranŃă nu are nici o şansă dacă nu se Ńine seama de istorie, mai ales în condiŃiile în care ziua de azi se trage din cea de ieri, iar ziua de mâine este rodul
rodului trecutului. Acesta însă nu trebuie să paralizeze prezentul ci, dimpotrivă, trebuie să-l ajute să fie altfel, mai deschis, mai tolerant, mai încrezător în
sine, mai puŃin refractar şi mai puŃin suspicios. Francmasoneria maghiară,
respectiv Marea Lojă Simbolică a Ungariei, a aniversat în 2006 120 de ani de la
marea sa unificare. După cum menŃiona şi însuşi Marele Maestru de acum al
Marii Loji Simbolice Maghiare, Ort János, jubileul în sine nu este o ocazie
excelentă doar pentru o mai mare deschidere faŃă de lume, cât mai ales pentru
mai multe aduceri aminte. Un motiv în plus – s-a subliniat – pentru ca şi cărŃile
de istorie să se deschidă mai mult, iar memoria trecutului să stea mărturie şi să
ajute prin exemplele sale, atât cât se poate, unitatea, iar prin aceasta şi viitorul
Europei.
FRANCMASONERIA MAGHIARĂ SUB ZODIA LUMINILOR. Începuturile
francmasoneriei maghiare speculative3 se raportează la anul 1749, atunci când
prima lojă maghiară a primit aprobarea de funcŃionare din partea Marii Loji
din Berlin. Cel de al cărui nume se leagă înfiinŃarea acestei loji este Seuler G.
Márton. În fapt, încă înainte de plecarea sa din Berlin, el primise aprobarea
înfiinŃării în Transilvania, la Braşov, a unei loji ce atunci s-a numit „Zu den vier
Monden.” Chiar şi în aceste condiŃii însă, ea nu a putut recurge la aprinderea
luminilor decât în anul care a urmat. Cele care au fost înfiinŃate după aceasta
au fost organizate tot după modelul celor din spaŃiul german.
Până la această dată, în Ungaria, nu au funcŃionat decât lojile operative4,
dar şi acestea erau răspândite pe întreg teritoriul Ńării, astfel că, dintre ele, cea
Naşterea masoneriei simbolice sau speculative s-a petrecut pe data de 24 iunie 1717,
atunci când, la Londra, s-a format Grand Lodge of England ce reunea în structura sa
patru mari loji. Evenimentul în sine a avut loc chiar atunci când se sărbătorea ziua Sf.
Ioan Botezătorul. Astfel, din anul 1717, se discută în Europa despre două mari tipuri de
masonerii: cea „britanică” sau de rit ioanit (având o orientare socială şi spirituală fidelă
dezvoltării sociale şi organice), respectiv cea de rit francez, cu o organizarea ierarhică
mult mai complexă decât prima – vezi şi excelenta analiză a masoneriei de rit ioanit
făcută de către Jászberényi József. A jánosrendi szabadkımővesség kultikus nyelve în:
Hatalom és kultúra, I, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004, p. 137.
4 Până în secolele XVII sau XVIII, nu a existat decât masonerie operativă, adică organizaŃii
ce grupau muncitori şi profesionişti ai construcŃiilor. Ei erau organizaŃi în diferite
branşe, cu reguli şi ritualuri bine conturate, obligaŃi fiind să păstreze secretul realizării
construcŃiilor. Masoneria speculativă este, se poate spune, masoneria epocii moderne.
Aceasta nu mai are în vedere realizarea de edificii, ci este mai degrabă o masonerie
ideatică a cărei scop este acela de a construi cetatea umană, respectiv o lume ideală.
3
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mai importantă era cea de la Kassa. În perioada 1400-1470, aceste loji operative
au folosit diferite semne care se regăseau oriunde membrii acestei grupări
alegeau să ridice edificii. Aceste semne însă, nu se asemănau deloc cu cele
folosite de către cei din lojile operative germane şi austriece.5
Odată cu veacul al XVIII-lea, masoneria speculativă apare aşadar şi în
spaŃiul Ungariei, după ce, cu mult înainte, reuşise să se contureze hotărâtor în
Austria şi în Boemia. În Ungaria nu s-a reuşit mai devreme din mai multe
motive. Întâi de toate, trebuie luată în calcul dispunerea ei central-est europeană, apoi faptul că aici, în Ungaria, nu s-a înregistrat destul de mult timp o
creştere numerică a burgheziei, urmată de o efervescenŃă a ei.6 Apoi, în altă
ordine de idei, tot acum, în secolul al XVIII-lea, se înregistrează o afirmare tot
mai puternică a Prusiei în concertul marilor puteri europene, în paralel cu o
decădere a Austriei, mai ales după încheierea războiului de 30 de ani. În noul
context politic, mai puŃin favorabil, Curtea de la Viena îşi mută centrul de
greutate al politicii sale continentale în zona Dunării. Treptat, Imperiul
Habsburgic se transformă tot mai mult într-o lume multiculturală, cu interese
multiple, aflată într-o permanentă mişcare. CirculaŃia oamenilor şi a ideilor a
conturat un mediu propice afirmării lojilor nou-create.
În cazul Ungariei, noile loji apărute au continuat să meargă pe aceiaşi
linie ca şi cele create după anul 1749. Mai mult, pe listele celor iniŃiaŃi continuă
să apară destui de puŃini maghiari, aceasta în detrimentul saşilor care erau
mult mai numeroşi. Trebuie spus că poziŃia Prusiei din această perioadă ca
mare putere europeană, apoi influenŃa nord-germană, dar şi limba comună nu
fac decât să motiveze faptul că modelul prusac de organizare al lojilor
masonice a reuşit să se impună înaintea celui austriac. În anul 1744, se formase
deja Marea Lojă Prusacă Independentă, iar de aici, prin Boemia, modelul prusac
de organizare al lojilor s-a impus cu succes şi în Imperiu, ajungând cu influenŃa sa puternică până la Viena. Date fiind importantele funcŃii pe care le
deŃineau, dar şi contactele strânse cu mediul politic din Imperiu, respectiv cu
diversele figuri ale sale, o serie de personalităŃi marcante de pe scena vieŃii
politice şi culturale a Ungariei au intrat în rândurile francmasoneriei vieneze:
contele Eszterházy Ferenc, cancelar aulic, contele Bethlen Gábor, cancelar aulic al
Transilvaniei, contele Draskovich János, maior, Samuel Brukenthal, guvernator al
Transilvaniei.7 Inclusiv Francisc de Lotharingia, soŃul împărătesei Maria Tereza, a
devenit francmason, fiind iniŃiat în anul 1731 în cadrul unei loji din Haga.
În pofida acestui fapt, activitatea francmasoneriei din Imperiu a fost
deseori perturbată, mai ales din cauza poziŃiei ambivalente pe care
Jászberényi, József. A magyarországi szabadkımővesség története, Budapest, 2007, p. 47.
Ibidem.
7 Ibidem.
5

6
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împărăteasa însăşi a manifestat-o, sub influenŃa covârşitoare a soŃului. În general, Maria Tereza a afişat multă ostilitate faŃă de lojile masonice din imperiu,
întrucât se temea de o sporire a influenŃei Prusiei prin intermediul acestora.
Apoi, fiind de formaŃie catolică, nu putea să nu Ńină seama de bula papală a lui
Clement al XII-lea, dată în anul 1738, prin care Sf. Scaun condamna vehement
francmasoneria, considerând că aceasta nu face decât să abată omul de la calea
cea dreaptă.
Sub influenŃa lui Francisc de Lotharingia, împărăteasa Maria Tereza nu a
publicat imediat bula de condamnare a francmasoneriei, tolerând activitatea
acesteia până în anul 1743. Atunci, şi sub presiunea Sf. Scaun, ea a declanşat o
veritabilă prigoană împotriva lojilor, reuşind să aresteze în Viena mai mulŃi
fraŃi în rândul cărora erau şi maghiari. Impactul acestei decizii a fost unul
imens, mai ales în condiŃiile în care francmasoneria a devenit şi mai cunoscută
în Ungaria, respectiv în Transilvania.8 Efectele deciziei imperiale nu au fost
dezastruoase pentru francmasonerie şi lojile sale. După câte se ştie din surse,
„rebelii” au fost eliberaŃi tot datorită influenŃei lui Francisc de Lotharingia, iar
bula papală, chiar dacă a fost publicată, nu a prea fost luată în serios în
Imperiu. În plus, interzicerea francmasoneriei de către autorităŃile imperiale nu
a fost una strictă, astfel că lojile în sine nu au trebuit să intre în adormire, ele
continuând să activeze în semilegalitate.9 În jurul anului 1770, interdicŃia în
sine şi-a pierdut însemnătatea mai ales în condiŃiile în care marea majoritate a
consilierilor CurŃii de la Viena erau francmasoni.10
În timpul domniei împăratului Iosif al II-lea, activitatea francmasoneriei
din Imperiu s-a reintegrat în sfera normalităŃii, mai mult, suveranul a folosit-o
în interesul politicii sale. Acesta a considerat reforma administrativă ca fiind
una foarte importantă, cu un rol cheie, urmărind să înlocuiască diferitele
sisteme de guvernare din imperiul său multi-naŃional printr-un stat unitar. A
optat pentru o asemenea reformă, deoarece considera că, în acest mod, era în
măsură să năruiască puterea excesivă a nobilimii, deschizând astfel calea
pentru alte reforme esenŃiale în inperiu. Cu alte cuvinte, Iosif al II-lea a ales să
abolească vechiul sistem în favoarea unuia nou, mult îmbunătaŃit, bazat pe
centralizare.11 Acest lucru l-a impus şi francmasoneriei din imperiu ca dovadă
că influenŃa centralizatoare a lojilor s-a resfrânt inclusiv în Ungaria. Aici, nu se
poate vorbi de o activitate extrem de prolifică a lojilor masonice decât la destul
de mult timp după anul 1770. Cei mai mulŃi maghiari care deveniseră
francmasoni proveneau, cu precădere, din rândurile aristocraŃiei sau din
Ibidem, p. 51-52.
Ibidem, 53.
10 Ibidem.
11 Walter Oppenheim, Europa şi despoŃii luminaŃi, Bucureşti, Ed. All, p. 124-125.
8
9
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rândul nobilimii mijlocii, aceasta în condiŃiile în care burghezia era încă redusă
ca număr în Ungaria.
Aici, s-au distins trei canale diferite graŃie cărora, în decursul veacului
al XVIII-lea, francmasoneria simbolică a reuşit să se afirme în mod decisiv. În
primul rând, este vorba despre:
I. „canalul de comunicare” din partea vestică a Ńării – sub influenŃa
francmasonilor iniŃiaŃi în capitala imperiului, s-au format în această
zonă a Ungariei mai multe loji după model vienez, care au şi rămas
mult timp fidele CurŃii. Cea mai importantă lojă de acest gen a fost cea
denumită „Hallgatság”, care funcŃiona deja în anii '70, iar între membrii
săi marcanŃi se număra şi arhiducele Albert.
II. „canalul de comunicare” din partea estică a Ńării – aici funcŃiona
cunoscuta lojă „Varsó” întemeiată de către francezi, care se axa pe o
învăŃătură de sorginte ezoterică, manifestând totodată şi o poziŃie
radicală coroborată cu un puternic sentiment anti-habsburgic.
III. „canalul de comunicare” din partea sudică a Ńării – aici predominau
foarte mulŃi funcŃionari, respectiv birocraŃi de sorginte nobilă, veniŃi
din toate părŃile imperiului. O bună parte dintre ei au devenit francmasoni, iar în rândurile lor, odată cu trecerea timpului, au început să fie
admişi din ce în ce mai mulŃi maghiari. De fapt, graŃie unei activităŃi
extrem de prolifice desfăşurată de către Draskovics János12 şi contele
Niczky István, francmasoneria s-a organizat mai bine în Transilvania,
lojile în sine plasându-se sub influenŃa celor vieneze. În cadrul acestora,
s-au regăsit numeroşi funcŃionari iniŃiaŃi în capitala imperiului,
funcŃionari care, odata reveniŃi acasă, au ocupat în cadrul lor numai
poziŃii superioare.
Contele Draskovich János s-a născut în anul 1740 şi s-a stins din viaŃă în anul 1787. Tatăl
său a fost general imperial, a intrat în rândurile francmasoneriei vieneze, educându-şi
fiul în spiritul acestor idei. Nu se ştie exact când anume a devenit contele Draskovich
francmason, dar este cert că, în anul 1769, era deja Mare Maestru. În anul 1773,
împreună cu contele Niczky, a avut marele merit de a fi conturat un plan pentru
organizarea Francmasoneriei Maghiare Independente. Cei doi au reuşit să definitiveze o
constituŃie şi un regulament de ordine interioară, care preciza foarte clar cum anume
trebuie să se raporteze francmasonii maghiari la economie, cultură şi politică. S-a
preocupat şi de o mai bună organizare a lojilor din Transilvania, astfel că prima de
acest gen pe care a reuşit să o înfiinŃeze a fost cea de la Miercurea Ciuc, aceasta undeva
după anul 1778. Cea mai importantă s-a dovedit a fi însă loja Sz. András, la a cărei
deschidere contele Draskovich János şi-a adus, de asemenea, o contribuŃie semnificativă.
IniŃial, ea era sub obedienŃă prusacă, dar în anul 1777, confruntându-se cu probleme de
organizare, a solicitat ajutor austriac de care a şi beneficiat în cele din urmă. În cadrul
acestei loji va fi iniŃiat şi contele Bánffy György, viitor guvernator al Transilvaniei.
12
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Modelele de organizare ale lojilor promovate de către cei aflaŃi în
spatele ultimelor două orientări şi-au disputat întâietatea pe cea mai mare
parte a teritoriului Ungariei. Pe de o parte, o influenŃă deosebită a exercitat-o,
indiscutabil, loja Varsó, care, după cum se mai amintea şi în cele de mai sus,
activa în partea de est a Ńării. Ea a fost aceea care, în anul 1769, a aprobat
funcŃionarea noii loji deschisă la Eperjes şi, tot sub influenŃa ei, s-au organizat şi
lojile din: Selmec, Beszterczebánya şi Miskolc. Aceasta din urmă a fost cea care l-a
iniŃiat şi pe Kazinczy Ferenc13, una din cele mai proeminente figuri ale vieŃii
culturale maghiare din veacul luminilor.
Pe de altă parte, în părŃile centrală, vestică şi sudică a Ungariei s-a
impus „modelul Draskovics.” Acesta a încercat să pună bazele masoneriei
maghiare independente, luând în discuŃie, între altele, o reformă cu privire la
dări, armată, comerŃ şi şcoală. Apoi, cei grupaŃi în jurul lui Draskovics au mai
înfiinŃat şi o serie de alte loji la Pozsony, Sibiu, Miercurea Ciuc, Timişoara,
culminând în anul 1775 cu formarea Marii Loji Ad Magnanimitatem. Aceasta a
căutat să se axeze pe acte de binefacere, politizare în spirit patriotic şi alchimie.
Primul Mare Maestru a fost Jeszenovszky, de formaŃie militar cu grad de
căpitan, mult preocupat de ocultism şi magie. Era, de altfel, şi membru în
Ordinul Rozacrucienilor.14
Dar nu toŃi fraŃii au subscris la modelul de organizare propus de
Draskovics. S-au împotrivit mai ales lojile din partea de răsărit a Ńării. În aceste
condiŃii, el a început negocieri cu lojile austriece, propunând formarea unei
mari loji comune. Planul său nu a avut însă sorŃi de izbândă, mai ales întrucât,
după anul 1784, împăratul Iosif al II-lea, după cum s-a spus, a mers pe ideea
unificării lojilor. Din acest motiv, baronul Kressef, care conducea Marea Lojă
Austriacă, a decis să treacă sub obedienŃa sa toate lojile existente în imperiu.
Potrivit noilor decrete, în Ungaria nu a fost aprobată decât funcŃionarea a 15
loji, care au fost puse sub grija contelui Pálffy.
În anul 1785, împăratul Iosif al II-lea a continuat să reducă numărul
lojilor maghiare, care nu au mai fost autorizate să funcŃioneze decât în cadrul
marilor oraşe: Buda, Pesta, Zagreb etc. dar chiar şi aşa ele trebuiau să facă
Kazinczy Ferencz a văzut lumina zilei în anul 1759 şi s-a stins din viaŃă la Széphalm, în
anul 1831. A studiat iniŃial la gimnaziul din Sárospatak, apoi la Kassa, iar din anul 1782
la Pesta. În anul 1784, a fost iniŃiat în cadrul lojii Erényes, iar din anii '90 a ales să adere
ca orientare politică la grupul iacobin democratic. Va avea de suferit din această cauză,
fiind închis din anul 1794 şi până în anul 1801. A fost printre cei dintâi care a pledat
pentru înnoirea limbii maghiare, manifestând pasiune şi mult interes mai ales faŃă de
literatură. GraŃie acesteia, s-a remarcat la răscrucea secolelor XVIII şi XIX ca unul dintre
cei mai mari gânditori şi erudiŃi maghiari.
14 József Jászberényi, op. cit. p. 56.
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rapoarte regulate şi precise. Aceste decizii restrictive nu trebuie raportate doar
la măsurile centralizatoare ale suveranului. Cam tot în această perioadă, în
Bavaria, a început să se consolideze aşa-numita masonerie a iluminaŃilor, de
orientare democratică şi radicală, iar, pentru stoparea influenŃei sale, autorităŃile bavareze au decis să o interzică. Impactul hotărârii a fost unul profund, ca
dovadă că, în mai multe Ńări europene, inclusiv în Austria, autorităŃile au luat
măsuri restrictive împotriva francmasoneriei. Mai mult, pe data de 11
decembrie 1785, Iosif al II-lea a emis un nou decret conform căruia francmasoneria maghiară, cu excepŃia lojii din Pesta, a fost trecută aproape în întregime
în ilegalitate. În comitatul Vas, la Monyorókerék, funcŃiona până la momentul
decretului cunoscuta lojă Arany kerékhez care era în legătură cu Marea Lojă
Prusacă. Perioada sa de glorie s-a înregistrat în perioada anilor 1784-1785, între
membrii săi numărându-se în jur de 100 de fraŃi. Între aceştia, una din cele mai
distinse personalităŃi a fost Széchényi Ferenc, tatăl marelui Széchényi István.
Inclusiv aceasta, la fel ca şi cele mai multe loji din Transilvania a fost obligată
să intre în adormire. Francmasoneria maghiară a intrat astfel într-un con de
umbră. În Pesta, doar loja Nagyszívőség a continuat să mai funcŃioneze, întrucât
ceruse iniŃial aprobare imperială pe care a şi obŃinut-o dealtfel în luna februarie
a anului 1786. Cu această ocazie, ea a avut şansa de a deschide o activitate
strălucită şi prolifică graŃie mai ales membrilor săi de prestigiu: Kármán József –
scriitor15, Pajor Gábor – medic (ambii redactori la cunoscutul periodic Uránia),
Cornides Dániel16 şi Koppi Károly – profesori universitari. Cu toŃii au dus, în

S-a născut la Losonc pe data de 14 martie 1769 şi s-a stins din viaŃă, tot în această
localitate, în ziua de 3 iunie 1795. A fost cleric reformat, iar din anul 1794 episcop,
remarcându-se şi ca un scriitor deosebit de talentat. Şcoala primară şi gimnaziul le-a
urmat în localitatea natală, apoi a urmat studii de drept la Pesta începând cu anul 1785,
iar apoi la universitatea din Viena, după anul 1788. Între anii 1789-1792, a susŃinut la
Pozsony examenul de avocatură, iar din anul 1791 a activat ca şi avocat la Pesta.
Împreună cu medicul de mai târziu Pajor Gáspar a lucrat la apariŃia periodicului Uránia.
După moartea tatălui său, revine în localitatea natală unde continuă o activitate
publicistică de excepŃie.
16 A fost fiul farmacistului Cornides Márton şi al Annei Rott. A studiat la Losonc şi la
Pozsony, apoi s-a înscris la Universitatea Erlangen din Nürnberg unde a studiat filosofia.
După terminarea cursurilor, s-a reîntors în Transilvania, ocupându-se o perioadă de
copii văduvei lui Wesselényi István. În paralel, a predat limba germană la colegiul
reformat din Cluj. S-a bucurat de privilegiul de a fi fost secretarul contelui Teleki József .
A călătorit mult în FranŃa, Italia, Germania, Ńinând numeroase prelegeri de heraldică şi
diplomatică. S-a făcut remarcat ca istoric, obŃinând şi o recunoaştere deosebită pe data
de 10 septembrie 1785, atunci când Academia Regală din Göttingen a decis să-i confere
titlul de membru corespondent.
15
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general, o activitate axată pe partea culturală şi caritativă, evitându-se implicarea şi polemicile de natură politică.17
Problemele lojii au apărut atunci când, la moartea lui Iosif al II-lea, unul
dintre fraŃi a rostit o rugăciune în spirit masonic, fapt pentru care membrii
radicali ai lojii au intrat în conflict cu fraŃii vorbitori de limbă germană, mulŃi
dintre ei alegând să părăsească loja Nagyszívőség. SituaŃia lojii, precum şi a
altora care şi-au reaprins luminile după moartea suveranului, nu a fost
favorabilă multă vreme. InterdicŃiile au revenit şi în timpul împăraŃilor Leopold
al II-lea şi Francisc I, cu precădere din teamă: toate societăŃile secrete au început
să fie privite drept focare ale spiritului bulversator al revoluŃiei franceze. După
cum revoluŃia franceză se radicaliza, în aceiaşi măsură se radicalizau şi
decretele imperiale. Loja Nagyszívőség şi-a continuat aşadar activiatea cu mare
dificultate, la un moment dat, în spirit patriotic nici nu a mai folosit limba
germană în cadrul şedinŃelor interne, înlocuind-o cu limba latină. Mai mult, a
sprijinit publicarea cărŃilor scrise în spirit radical, cea mai importantă fiind cea
a lui Nagyváthy János. Lucrarea în sine cuprindea o veritabilă reformă programatică, mizând pe ideile revoluŃiei franceze: libertate, egalitate, interzicerea
dărilor către biserică, purtarea deopotrivă a sarcinilor publice, învăŃământ de
stat. Din teamă faŃă de posibile efecte negative ale influenŃei revoluŃiei franceze
în spaŃiul maghiar, autorităŃile au supravegheat atent activitatea lojii şi a
masoneriei în general.18
După anul 1790, activitatea lojilor din spaŃiul maghiar s-a înrăutăŃit şi
mai mult. În Transilvania, loja din Sibiu nu a mai funcŃionat astfel că centrul de
greutate al activităŃii derulate de către fraŃi s-a mutat la Cluj. Un mare merit în
organizarea ei i-a revenit lui Aranka György19 care, la un moment dat, a şi reuşit
să obŃină din partea autorităŃilor vieneze ca loja din Sibiu să fie reactivată. Mai

József Jászberényi, op. cit., p. 63.
Despre implicarea francmasoneriei în cadrul revoluŃiei franceze, o cercetare extrem
de convingătoare a realizat-o Gian Pio Mattogno în cunoscuta sa lucrare intitulată
Masoneria şi revoluŃia franceză, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1998. Autorul a pledat prin
intermediul unei analize extrem de amănunŃite faptul că: 1. masoneria a contribuit la
pregătirea ideologică a revoluŃiei; 2. a lansat în FranŃa mitul revoluŃiei victorioase, prin
Franklin şi La Fayette; 3. a jucat un rol hotărâtor în frământările care au dus la cucerirea
Bastiliei; 4. a participat activ la evenimentele revoluŃionare ulterioare; 5. mulŃi dintre
francmasonii francezi au activat în dublă calitate: de revoluŃionari şi de francmasoni.
19 S-a născut pe data de 17 septembrie 1737 la Szék şi s-a stins din viaŃă la Târgu-Mureş
în ziua de 11 martie 1817. A fost un reputat poet, provenit dintr-o familie reformată,
tatăl său (a purtat acelaşi nume) fiind episcop. A lucrat la Tabla Regală din anul 1796,
dar o bună parte a muncii sale a dedicat-o scrierii de versuri. Le va şi publica de altfel,
începând cu anul 1781, în periodicul Magyar Hírmondó.
17

18
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mult, cu timpul, în rândurile francmasoneriei au intrat toŃi funcŃionarii
guberniului.20
În anul 1793, revoluŃia franceză s-a radicalizat, iar sub această influenŃă
s-a declanşat un val de prigoană împotriva fraŃilor, ale cărei efecte s-au simŃit
intens până în Ungaria şi în Transilvania. La un moment dat, interdicŃia a luat
o formă şi mai radicală în condiŃiile în care toate organizaŃiile cu caracter
burghez au fost interzise, crezându-se că, în spatele acestora, există potenŃiali
adversari periculoşi ai regimului. La nivel central, la comanda arhiducelui
Joseph, toŃi funcŃionarii despre care s-a putut afla că au aderat la francmasonerie au fost concediaŃi. În aceste noi condiŃii, deşi nu au mai putut activa
legal, fraŃii au Ńinut strâns legătura unii cu alŃii. Astfel, au reuşit să consolideze
o coeziune extraordinară, graŃie căreia au fost în măsură să depăşească vicisitudinile unor vremuri, care au persistat până aproape de revoluŃia de la 1848.
DE LA ILEGALITATE SPRE ZORII EPOCII ROMANTICE. O NOUĂ SPERANłĂ! În
perioada 1795-1867, francmasoneria maghiară a fost obligată astfel să activeze
în ilegalitate. Referitor la acest interval de timp, nu există multe date bibliografice şi arhivistice. Se ştie, în schimb, că, în jurul anului 1840, aproximativ 32
de francmasoni maghiari obişnuiau să se întâlnească la hanul Szép Juhászné, în
incinta unui beci; dintre aceştia, în anul 1846, nu rămăseseră decât 11 persoane.
În anul 1800, pe moşia lui Festetich György21 au venit numeroşi
intelectuali dintre care mulŃi erau francmasoni; din păcate, însă, nu există
suficiente date în legătură cu posibile întruniri secrete ale fraŃilor. Potrivit lui
Abafi Lajos, în jurul anului 1840 a luat fiinŃă o lojă secretă undeva în comitatul
Komárom, lojă al cărei Mare Maestru ar fi fost Tersánszky Sándor ce i-a avut
alături pe: Sárközy József – subprefect, Barkassy Imre – agent al CurŃii, Botka
Tivadar – istoric. Tot în această perioadă, la Selmecbánya, a funcŃionat o altă lojă
importantă formată în mare parte din studenŃi inimoşi, care au pus la cale o
activitate de funcŃionare proprie.
Demersurile fraŃilor prind mai mult contur în preajma declanşării
revoluŃiei de la 1848-1849. Atunci, la Pesta, s-a încercat înfiinŃarea unei loji care
a avut un nume predestinat: Kosuth Lajos a dicsı fény hajnalához. Mare Maestru
a fost propus Thoma Mihály Ágoston, de profesie comerciant cu cărŃi. El a
devenit francmason în Germania la Fürth, în cadrul lojii „Dreptate şi FrăŃie.22 El
József Jászberényi, op. cit., p. 70-71.
S-a născut în anul 1755 şi s-a stins din viaŃă în anul 1819. Provine dintr-o familie
nobiliară, care era înrudită cu familia Széchényi. A studiat la Tereziánum-ul din Viena,
apoi la Universitatea din Göttingen. Un timp, a slujit în armată în Germania, iar la vârsta
de 24 de ani a fost iniŃiat în cadrul lojii vieneze Igaz Egyetértéshez.
22 Ignácz Fekete, A szabadkımővesség rövid története, Budapest, 1891, p. 73-74.
20

21
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şi-a propus să reînvie francmasoneria maghiară, dar nu şi-a putut demara
demersurile decât după căderea regimului Metternich.
În primăvara anului 1848, la îndemnul său, s-au reunit mai mulŃi fraŃi
care aderaseră la diferite loji din străinătate, iar pe data de 26 mai 1848 aceştia
au înaintat o cerere către Marea Lojă din Frankfurt pentru a obŃine aprobarea de
funcŃionare, respectiv pentru a adopta o constituŃie. Acest accept mult aşteptat
a fost trimis din Germania în luna august a anului 1848. A fost perioada în care
Kossuth Lajos şi-a depus şi el candidatura.23 Acest fapt nu a fost deloc întâmplător. Întâi de toate, trebuie menŃionat că, alături de el, au mai aderat la ideile
francmasoneriei şi o serie de alte personalităŃi maghiare importante. Unii
dintre cei menŃionaŃi s-au afirmat în prima parte, alŃii în ultima parte a
revoluŃiei. Ei sunt atât clerici, cât şi laici, mai ales din rândul celebrelor familii
nobiliare maghiare. Dintre clericii maghiari francmasoni îi menŃionăm pe
următorii: Horváth Mihály, episcop, Baronul Brigido Mihály, episcop, Lajos
Haynald, viitor cardinal de Kalocsa, Verhovácz Miksa, arhiepiscop, Gallyuf József,
arhiepiscop, Hell Ferencz, protopop, Kóppi Károly, Sárváry Ferencz, Stocker
Frigyes, Endrıdy János, Hoffmann Ferencz, Dudásy Antal, Vuketich Mátyás, Szegedy
János, Sziltz Károly, Vizi István, Riemer Lukács, Tomkó Mátyás, Molitor Nándor,
Éder József Károly, Henne Ferencz, Sorgenfrey Jakab, Kolozsváry István, Dolovácz
Miklós, Delimanich József, Szentmártonyi Aquin, Laky István, Kukecz Antal,
Wohlgemuth Fülöp, Sebasztianovics Ferencz.33
Dintre laicii maghiari, deveniŃi francmasoni celebri, îi amintim pe:
Vukovics Sebı, Klapka György, Puky Miklós, Dessewffy Dénes, Rónay Jácint, Teleky
László, Bethlen Gergely, Orczy József, Vay József, Ürményi József, apoi conŃii:
Eötvös, Andrássy, Batthyány, Teleki, Kemény, Radvánszky, Kubinyi, Festetich,
Bánffy, Bethlen, Brunszvik, Eszterházy, Forgách, Haller, Pálffy, Ráday, Szapáry,
Niczky, Draskovich, Barkóczy, Kun, Podmaniczky, Jósika, Hellenbach, Csáky, Berényi,
Török, Kornis, Prónay, Mednyánszky, Bornemisza.34
Dintre familiile nobiliare maghiare care şi-au conturat o veritabilă
tradiŃie prin aderenŃa la francmasonerie, se pot enumera următoarele: Horváth,
Szemere, Andrássy, Lónyai, Mocsáry, Berzeviczy, Beöthy, Pongrácz, Sárközy, Hertelendy,
Almásy, Marich, Tihanyi, Ragályi, Darvas, Királyi-Szathmáry, Bernáth, Pogány,
Máriásy, Puky, Ocsai, Balogh, Kende, Pászthory, Majthényi, Gyürky, Szilassy24
În luna ianuarie a anului 1849, trupele lui Windischgrätz ocupaseră
Budapesta, iar autorităŃile maghiare în frunte cu Kossuth Lajos s-au retras la
József Jászberényi, op. cit., p. 74.
Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Fond Loja Masonică Losonczy – Despre masoneria
maghiară. Câteva cuvinte adevărate – Francmasoni maghiari celebri, p. 8.
34 Ibidem, p. 9.
24 Ibidem.
23
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Debrecen, tocmai în ideea de a fi la cât mai mare distanŃă de trupele imperiale.
Practic, cu această ocazie, centrul de greutate al revoluŃiei maghiare s-a mutat,
astfel că întreaga atentie a început să se concentreze asupra Ungariei de Sud,
respectiv asupra teritoriului episcopiei de Cenad-Timişoara, una din cele mai
vechi şi cele mai întinse.
După ProclamaŃia din 14 aprilie 1849, dată în biserica reformată din
Debrecen, proclamaŃie prin care se anunŃa independenŃa faŃă de Austria şi
detronarea Casei de Habsburg, pe plan politic ruptura se impusese. Odată cu
retragerea în partea de sud a Ńării, decisă de către lideri, revoluŃia maghiară
intra, de fapt, în izolare totală. ÎnconjuraŃi din toate părŃile, conducătorii
revoluŃiei maghiare au realizat că singura modalitate de a face faŃă cât mai
bine pericolelor care se anunŃau era aceea de a rămâne uniŃi. La aceasta a
contribuit, indiscutabil, şi aderenŃa la francmasonerie a multora dintre ei, mai
ales în condiŃiile în care oameni de diferite etnii şi confesiuni au luptat laolaltă,
iar în momente de tensiune şi de izolare totală pe plan intern şi pe plan extern,
au avut şansa de a-şi cristaliza mai bine ideile, idealurile, dar mai ales
coeziunea internă.25
RevoluŃia în sine a constituit aşadar un moment de cumpănă. Crizele şi
situaŃiile adesea paradoxale care s-au impus odată cu derularea evenimentelor
din sudul Ungariei, nu au fost întâmplătoare. Haosul, degringolada internă în
teritoriu, tentativa episcopului Horváth Mihály, devenit Primat al Ungariei, de a
face „biserică anglicană” în Ungaria, o biserică ruptă de centrul ei de putere care
este Roma, se explică prin contextul mental al epocii. În valul revoluŃionar, dar
mai ales după, s-a produs o individualizare a credinŃei. Politica anticlericală
impusă de către autorităŃile liberale a încurajat unele categorii sociale să se
desprindă de religie. Dezacordul dintre poziŃia autorităŃilor religioase şi aspiraŃiile secolului au îndepărtat pe mulŃi de biserică, determinându-i să subscrie la
ceea ce biserica considera a fi „ereziile” secolului. Elitele intelectuale, fascinate
de liberalism, socialism şi masonerie, au fost cele care au dat tonul schimbărilor.26
Sub presiunea evenimentelor revoluŃionare, până în jurul anului 1861,
francmasoneria maghiară a intrat din nou într-o perioadă obscură. Cert este că,
şi în emigraŃie, foştii revoluŃionari maghiari, care au reuşit să scape, au
continuat o activitate masonică intensă, activând în diferite loji din europa
occidentală.27
Odată cu anul 1859, situaŃia politică a început să fie mult mai favorabilă în Austria şi Ungaria, fapt care a permis multora dintre fraŃi să-şi reaprinv. lk. Attila Varga, Biserică, Stat şi Francmasonerie în Banat şi Ungaria (1848-1918),
manuscris, p. 573-578.
26 Ibidem.
27 József Jászberényi, op. cit., p. 75.
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dă speranŃele în vederea unei posibile reluări a activităŃii în sferele legalităŃii.
În vara anului 1861, câŃiva francmasoni maghiari celebri au decis să încerce să
deschidă la Pesta o lojă în care limba vorbită să fie cea maghiară. La îndemnurile lui Almásy Pál, Csáky Kálmán, Csáky Tivadar, Eszterházy István, Károly Ede şi
Teleki Sándor, o delegaŃie a francmasonilor maghiari s-a deplasat la Marea Lojă
din Hamburg pentru a obŃine aprobarea de funcŃionare a lojii maghiare la Pesta.
Pentru acceptarea unei constituŃii, a fost însărcinat profesorul universitar Lewis
Lajos28 care a şi intrat în contact cu Marele Maestru al lojii din Hamburg, un
anume Buck, care, în principiu, a fost de acord. PretenŃiile ridicate însă de către
Marea Lojă germană au fost ferme şi de neînlocuit:
1. AutorităŃile maghiare să îşi dea acordul în vederea înfiinŃării lojii.
2. FraŃii să stea departe de dezbateri pe teme politice şi confesionale.
3. Se vor respecta cu rigurozitate regulamentele şi ritualul Marii Loji
din Hamburg.
4. Se va folosi numai limba germană.
Cea din urmă cerere a stârnit multă nemulŃumire în rândul fraŃilor
maghiari. În ciuda acestui fapt, loja şi-a început activitatea în cele din urmă cu
27 de membri, folosind, într-o primă fază, limba germană. Ca simbol heraldic,
fraŃii au folosit o monedă de argint ce avea imprimată pe una dintre feŃe chipul
Sf. Ştefan. Simbolul în sine a fost pregătit de către contele Csáky Tivadar, iar loja
în sine s-a numit Sf. Ştefan. Prima mare şedinŃă a avut loc pe data de 10 august
1861, „în linia întâi” a membrilor fondatori remarcându-se: Lewis Lajos, considerat a fi un veritabil părinte al masoneriei maghiare moderne, Almásy Pál, dr.
Lumniczer Sándor, medic, o persoană foarte apropiată a generalului Arthur
Görgey şi, nu în ultimul rând, baronul Vay Béla.29
Activitatea acestei loji nu a durat însă foarte mult, tocmai pentru că nu
a mai beneficiat de susŃinerea Marii Loji din Hamburg cu care a ajuns la unele
neînŃelegeri, motiv pentru care, în anul 1862, a trebuit să-şi înceteze activitatea.
În aceste condiŃii, câŃiva reprezentanŃi de marcă ai francmasoneriei maghiare
S-a născut în anul 1799 la Hamburg şi s-a stins din viaŃă în anul 1890 la Budapesta.
Tatăl său era de origine britanică, astfel că, la naşterea lui Lewis Lajos, părinŃii au emigrat în Anglia la Londra. În anii de şcoală, se va dovedi a fi un elev eminent, reuşind să
înveŃe mai multe limbi: maghiară, engleză, franceză, ebraică. A studiat filosofia şi
teologia evanghelică, iar în anul 1836 a fost iniŃiat francmason în cadrul unei loji din
Germania. S-a implicat foarte mult în organizarea şi activitatea lojii Sf. Ştefan.
29 S-a născut la Alsózsolca pe data de 29 septembrie 1829 şi s-a stins din viaŃă tot aici, pe
data de 17 august 1910. A făcut studii de drept, apoi, în perioada revoluŃiei s-a impus
la Pesta ca şi gardist naŃional, iar în perioada 1850-1852 a studiat la Berlin. După
terminarea acestora, a decis să călătorească prin Europa, revenind acasă abia în anul
1854. În perioada 1861-1872, a activat în politică ca şi deputat, iar din 1872 şi până în
anul 1894 a deŃinut funcŃia de prefect al comiatului Borsod.
28
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au depus îndelungate strădanii pentru continuarea activităŃii, fapt pentru care,
în anul 1863, s-a încercat redeschiderea unei noi loji la Pesta. Pe data de 28
decembrie, Lewis Lajos a decis să convoace în cadrul unei reuniuni o serie de
industriaşi şi de reprezentanŃi de marcă ai intelectualităŃii pestane, împreună
cu care a hotărât să caute o soluŃie în vederea aplanării tensiunilor cu Marea
Lojă din Hamburg. Dincolo de aceasta, s-a căutat în realitate să se redeschidă o
nouă lojă undeva tot în Pesta. Gruparea din jurul lui Lewis Lajos a fost
încurajată şi de promisiunea făcută de către şeful poliŃiei, pe nume Wolafka,
care i-a garantat lui Lewis că nu se va opune şi nu va obstrucŃiona activitatea
lojii care urma să se înfiinŃeze. Demersul nu a fost dus la bun sfârşit, în ciuda
faptului că se făcuse un plan de funcŃionare foarte bun şi se strânseseră banii
necesari. Motivele eşecului se leagă, în primul rând, de nesoluŃionarea divergenŃelor cu Marea Lojă din Hamburg, care nu a dat aprobarea de funcŃionare,
motivată fiind în această decizie şi de izbucnirea conflictului austro-prusac.30
În anul 1864, Lewis Lajos a reluat cererea către ministrul Schmerling, dar
acesta a interzis categoric funcŃionarea francmasoneriei. Din cauza eşecului
politicii sale, Schmerling este înlocuit cu Richard Belcredi, care a şi urmat de altfel
apropierea de maghiari dorită atât de mult de către împăratul Franz Joseph. În
iarna anului 1864, Belcredi a şi început o serie de tratative cu Deák Ferenc, iar pe
acest fundal de destindere Lewis Lajos a încercat să readucă francmasoneria
maghiară în legaliate. În spiritul mai sus amintitului deziderat, în ziua de 23
septembrie 1865, el a conceput o lungă scrisoare pe care a decis să o ducă
personal la Viena. În fapt, era o strălucită pledoarie prin care reputatul profesor
maghiar argumenta motivul readucerii francmasoneriei în legalitate, subliniind că aceasta nu va periclita cu nimic ordinea internă din Ungaria.31 Belcredi,
la rândul său, a promis că va reflecta asupra chestiunii, fiind în principiu
favorabil cererii. Au urmat însă dezastrele militare suferite de către Austria pe
plan extern, motiv pentru care Belcredi şi-a pierdut funcŃia şi nu a mai reuşit
astfel să dea curs cererii formulate de către Lewis Lajos. Se pierduse astfel o
ocazie deosebită, care nu va mai reveni decât în cursul anului 1867, odată cu

Pe data de 15 decembrie 1863, cancelarul Bismarck a denunŃat Zollverein-ul, punând
drept condiŃie a reorganizării lui ratificarea tratatului comercial franco-prusac de către
statele germane. Lipsite de sprijinul Austriei, înclinată acum spre înŃelegerea cu Prusia
în consens cu care avea să acŃioneze în chestiunea ducatelor daneze, ele au trebuit să
accepte. Pentru Austria, aceasta însemna îngroparea proiectului propus de către
Schwarzenberg şi Bruck de constituire a unei Mitteleuropa economice al cărei pivot să fie
Austria. Pentru monarhia dunăreană, faptul în sine simboliza o înfrângere de proporŃii
în faŃa Prusiei – vezi lucrarea lui BLED, Jean-Paul. Franz Joseph, Bucureşti, Ed. Trei,
2002, p. 253-260.
31 József Jászberényi, op. cit., p. 87-88.
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încheierea dualismului austro-ungar, atunci când legislaŃia a devenit din nou
favorabilă francmasoneriei.
DRUMUL SPRE GLORIE. FRANCMASONERIE UNITARĂ FINALMENTE! La
scurt timp după încheierea dualismului austro-ungar, Lewis Lajos a decis să îşi
continue demersurile în vederea readucerii francmasoneriei maghiare în
lumina legalităŃii. El l-a şi căutat personal pe ministrul de interne Wenckheim
Béla, rugându-l să îi permită să Ńină o serie de prelegeri despre masonerie în
cadrul a diferite institute de învăŃământ superior. Aprobarea a fost acordată pe
data de 28 februarie 1868. Prelegerile Ńinute de către Lewis s-au bucurat de un
succes extraordinar. Mai mult, a reuşit să câştige opinia publică de partea sa,
iar o serie de oameni i-au sugerat cordial să revină la ministrul de interne
pentru a-i cere să aprobe readucerea francmasoneriei în legalitate. De data
aceasta, cererea făcută s-a bucurat de succes. Din cauza dificultăŃilor birocratice însă, aprobarea pentru înfiinŃarea lojii Egység a házban a fost acordată în
luna octombrie a anului 1868. În aceste condiŃii, s-a cerut şi s-a acordat, în luna
mai a anului 1869, intrarea sub obedienŃa Marii Loji Engleze. Aprobarea în sine
a venit din partea contelui Zetland. Loja a intrat astfel în activitate legală, iar
fraŃii au început să dispună de contacte strânse cu cei din Marea Britanie.
Marele Maestru al lojii a devenit iniŃial Lewis Lajos, iar după nici un an de zile
destinele francmasoneriei maghiare au fost preluate de către baronul Pulszky
Ferenc.32
Într-o primă fază, loja a avut în cadrul ei 57 de membri, iar, în condiŃiile
în care a trecut sub obedienŃa Marii Loji Engleze, ea a adoptat ritul britanic
(„Jánosrend” în limba maghiară). La fel au făcut şi celelalte nouă loji ce au
apărut în următorii 10 ani.33 Acestea s-au unificat pe data de 30 ianuarie 1870 în
cadrul unei mari loji, care s-a numit Jánosrendi Nagypáholy.
S-a născut în anul 1814 la Eperjes şi s-a stins din viaŃă la Budapesta în anul 1897.
ÎnclinaŃia spre masonerie şi istoria artelor, precum şi pasiunea pentru călătorii o
datorează unchiului său Fejérváry Gábor. În anul 1860, a fost iniŃiat în masonerie, a stat
alături de liberalii radicali şi de Kossuth Lajos, fiind mâna dreaptă a acestuia. După
încheierea revoluŃiei, a fugit în Londra, apoi l-a însoŃit pe Kossuth în emigraŃie el fiind
acela care i-a organizat acestuia călătoria în America. În anul 1866, s-a reîntors în
Ungaria, trecând de partea Partidului Deákist. În paralel, a activat şi în calitate de
director al Muzeului NaŃional. S-a distins şi ca o personalitate proeminentă a francmasoneriei maghiare, astfel că, din anul 1886, a deŃinut funcŃia de Mare Maestru al Marii
Loji Simbolice Maghiare.
33 Este vorba despre loja Három Fehér Liliom (apărută la Timişoara pe data de 3 aprilie
1869), loja Honszeretet (apărută la Baja pe data de 19 decembrie 1869), loja Szent István
(apărută la Budapesta pe data de 14 ianuarie 1870), loja Széchényi (apărută la Arad pe
data de 23 ianuarie 1870), loja Petıfi (apărută la Aradul-Nou pe data de 1 februarie
32
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În paralel cu aceasta, în condiŃiile în care ministerul de interne emisese
decretul cu nr. 1934/1873, prin care asigura libertatea de funcŃionare a asociaŃiilor şi a societăŃilor de tot felul (statul nu se putea amesteca decât limitat în
viaŃa internă a acestora), lojile care existau au putut prospera, iar altele în
schimb, profitând de ocazia favorabilă, şi-au deschis în linişte porŃile. Multe
dintre ele, ca de pildă loja Corvin Mátyás, nu au subscris la ritul britanic, ci la
ritul francez, intrând astfel în legătură cu Marele Orient al FranŃei. Pe data de 22
iulie 1873, toate lojile de rit francez s-au unificat şi ele în cadrul unei mari loji
care s-a numit Marele Orient Maghiar.
Pe măsura trecerii timpului, personalităŃile marcante ale celor două
mari loji au întrezărit posibilitatea, dar mai ales avantajele unei unificări, motiv
pentru care au decis să menŃină strâns contactele şi să se viziteze reciproc, cât
mai des posibil. S-a decis că reprezentanŃii ambelor rituri trebuie să se respecte
reciproc, mai ales în condiŃiile în care aveau Ńeluri comune. Contactele între
cele două mari loji au fost aşadar intense, fapt care a deschis calea unificării în
cursul anului 1886. După discuŃii îndelungi, s-a hotărât că, după unificare,
gradele de bază caracteristice ritului britanic se vor menŃine şi pe mai departe
în formă simplificată, urmând să se adopte ritul Schröder, care era extrem de
răspândit încă din anul 1800. Efectele acestor decizii se văd şi astăzi: ritul
maghiar este cel mai simplu şi cel mai puŃin mistic.
Unificarea celor două mari loji maghiare a avut loc pe data de 21 martie
1886, denumirea luată fiind aceea de Marea Lojă Simbolică Maghiară
(Magyarország Szimbolikus Nagypáholy). În calitatea de Mare Maestru a fost
ales Pulszky Ferenc, secondat fiind de către Szontagh Ábrahám.34 După unificare,
a urmat pentru francmasoneria maghiară perioada de cea mai mare înflorire.
Imediat după consumarea acestui important eveniment, pe teritoriul Ungariei
funcŃionau un număr de 39 de loji, iar până în anul 1919 numărul lor a ajuns la
80. În cadrul acestora, activau în jur de 11.000 de membri.35 Cei mai mulŃi
dintre ei s-au implicat în diferite acŃiuni derulate pe plan social, susŃinând o
serie de centre de binefacere. O altă parte semnificativă s-a implicat şi în
politică, militând pentru răspândirea dreptului de vot sau pentru răspândirea

1870), loja Haladás (apărută la Budapesta pe data de 20 mai 1871), loja Galilei (apărută la
Budapesta pe data de 12 decembrie 1871), loja László Király (apărută la Oradea pe data
de 29 octombrie 1875), loja Tisza (apărută la Sighetul MarmaŃiei pe data de 6 ianuarie
1877).
34 S-a născut la Dobsina, pe data de 16 ianuarie 1830 şi s-a stins din viaŃă la Budapesta în
ziua de 21 martie 1902. Şi-a luat doctoratul în medicină în anul 1856, la Universitatea din
Viena, apoi a urmat cursuri de filosofie la Pozsony. În perioada 1865-1867, a fost
redactor la periodicul Hasorrszenvi Lapok.
35 József Jászberényi, op. cit., p. 96.
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libertăŃilor cetăŃeneşti. Marele Maestru Pulszky Ferenc a condus destinele francmasoneriei maghiare până în toamna anului 1886, fiind succedat de către
Rakovszky István.36 El a deŃinut calitatea de Mare Maestru până în anul 1893,
fiind urmat apoi de către Joannovics György, un reputat om politic.
În paralel cu deschiderea şi funcŃionarea de loji, fraŃii au depus şi o
activitate publicistică remarcabilă. În luna ianuarie a anului 1871, a apărut la
Timişoara primul ziar masonic intitulat „Union”, avându-l ca redactor pe un
anume Strasser, care era chiar Marele Maestru al lojii Három Fehér Liliom. Până
la începutul secolului XX, în peisajul publicistic al vremii şi-au mai făcut
apariŃia încă şapte publicaŃii masonice importante, ce au cuprins în paginile lor
o serie de ştiri, cuvântări şi studii semnificative.37
Pe lângă ziare, francmasoneria maghiară a susŃinut mai multe asociaŃii
şi societăŃi prin intermediul cărora s-a implicat masiv în programe sociale de
întrajutorare. În anul 1885, s-a înfiinŃat aşa numita societate İnkéntes Mentı
Társulat care a iniŃiat o serie de acte caritative, atât în Ungaria, cât şi în
Transilvania. În cadrul acestei organizaŃii, un rol major l-a jucat doctorul Kresz
Géza, francmason în cadrul lojii Könyves Kálmán.38 Toate aceste iniŃiative, dar şi
S-a născut pe data pe data de 18 iunie 1858 la Viena şi s-a stins din viaŃă pe data de 12
august 1931 la Budapesta. Din anul 1895, a devenit membru al Partidului Catolic, apoi
preşedinte al său. În perioada anilor 1906 şi 1909 a devenit vice-preşedinte al Senatului,
iar în perioada primului război mondial a luptat pe frontul rus şi pe cel italian. Din
1920, este deputat în parlament din partea oraşului Veszprém, iar între lunile aprilie şi
octombrie 1921, în perioada puciului, a fost de partea regelui Carol al IV-lea al Ungariei.
În octombrie 1921, regele Carol al IV-lea l-a desemnat prim-ministru. După bătălia de la
Budaörs şi arestarea regelui, Rakovszky a fost încarcerat, iar în anul 1922 a fost eliberat.
37 Este vorba despre: ziarul Hajnal, apărut în luna octombrie a anului 1871, avându-l ca
şi redactor pe Hollós László. Ziarul apărea în limba maghiară şi în limba germană,
funcŃionând până în anul 1888. Până la încetarea activităŃii, unul din cei mai importanŃi
redactori s-a remarcat a fi Abafi Lajos, strălucit istoric şi publicist. Din ianuarie 1873, a
început să fie publicat ziarul Szabadkımőves Figyelı tot sub redacŃia lui Hollós László, dar
nu a avut o viaŃă lungă, în condiŃiile în care, în anul următor, şi-a încetat activitatea.
Ziarul Kelet a pornit în anul 1874, iar numerele sale s-au tipărit până în anul 1919. Acest
ziar s-a remarcat prin cuvântările şi studiile sale de calitate, realizate de către personalităŃi de marcă ale francmasoneriei maghiare ca de pildă Majláth Béla sau Gelléri Mór.
După apariŃia ziarului Kelet, au urmat şi alte publicaŃii, dar care au avut de asemenea o
viaŃă scurtă; este vorba despre ziarele Világosság şi Galilei. În secolul XX s-au distins
două ziare de orientare radicală: „Dél” sub redacŃia lui Bakonyi Miksa, respectiv „Világ”
condus de către avocatul dr. Bálint Lajos.
38 Alte asemenea organizaŃii susŃinute generos de către francmasoneria maghiară au
fost următoarele: Teleia Egyesület, înfiinŃată în anul 1891, Leányok Otthona (susŃinută de
către loja Eötvös), Az Anya és Csecsemıvédı Intézet (organizată de loja Madách), apoi
Felnıtt Szegényeket Felruházó Egyesület (organizată de loja Comenius), Siket-némákat
36
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ale altora, duse la bun sfârşit mai ales prin demersurile unor personalităŃi de
marcă, au făcut ca până în preajma primului război mondial, activitatea
francmasoneriei maghiare să fie una de excepŃie. În fapt, aceasta trăia o
adevărată perioadă de glorie, care va şi rămâne de referinŃă de-alungul întregii
sale istorii.
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI... Anii primei conflagraŃii mondiale au adus
cu ei o perioadă sumbră în viaŃa şi activitatea francmasoneriei maghiare. În
perioada războiului, pierderile sale au fost imense, o serie de instiuŃii şi de loji
fiind transformate în cazărmi sau spitale. Pe durata derulării conflictelor, la
iniŃiativa unor reprezentanŃi de frunte ai masoneriei maghiare, s-a instituit o
comisie pusă sub conducerea Marelui Maestru Balassa József. Aceasta a
întreprins o serie de demersuri în vederea dobândirii de informaŃii în legătură
cu cei deveniŃi captivi pe fronturile de luptă, iar, în paralel cu aceasta, au
intensificat legăturile cu fraŃii din alte loji străine în vederea deschiderii unui
congres masonic internaŃional.39
Odată cu aceasta, mai multe loji din teritoriu au redactat o serie de
scrisori şi de memorii prin care s-au adresat Marilor Loji din străinătate,
sperând că astfel vor obŃine clemenŃa diplomaŃilor care reprezentau marile
puteri vest-europene. Se căuta să se evite, în acest mod, divizarea teritoriului
Ńării, mai ales că înfrângerea pe câmpul de luptă se prefigura tot mai mult.
Apoi, în altă ordine de idei, tot în cadrul acestor loji locale, au avut loc o serie
de întruniri secrete prin care se încerca să se contureze care puteau fi perspectivele lumii postbelice, respectiv căile cele mai optime pentru o reconstrucŃie
benefică şi rapidă a societăŃii.
În anii tulburi din timpul războiului, dar şi în cei care au urmat,
francmasoneria a avut meritul de a fi ştiut mereu să ia corect pulsul societăŃii şi
al lumii, formulând întrebări, conturând planuri şi, nu în ultimul rând, oferind
soluŃii. Pe data de 5 mai 1915, în cadrul unei astfel de şedinŃe40 Ńinută de către
loja „Unio” din Cluj, fraŃii au reflectat intens asupra situaŃiei postbelice a Ńării şi
a Europei, realizând, în cele din urmă, că reconstrucŃia nu va avea nici un
succes şi, totodată, nici un viitor atâta vreme cât oameni care vorbesc limbi
diferite, dar care convieŃuiesc sub umbrela aceleiaşi Ńări nu vor învăŃa să
conlucreze în interesul idealului naŃional şi al păcii. Aceasta, în opinia lor,
trebuia să se ancoreze pe fundamente stabile care se puteau stabili prin
Gyámolitó Egyesület (organizată de loja Corvinus) sau Budapesti Gyermekbarát Egyesület
(organizată de loja Humboldt).
39 József Jászberényi, op. cit., p. 115.
40 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Fond Loja Unio–Cluj, vezi materialul referitor la A
magyar szabadkımővesség feladatai a háború alatt és a háború után, p. 9.
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încredere reciprocă, prin lupta contra migraŃiilor, a cosmopolitismului, dar mai
ales prin sprijinirea iniŃiativelor din agricultură, comerŃ şi industrie, capabile să
asigure mai multe locuri de muncă.41 Mai era însă drum lung până până la
împlinirea acestor deziderate.
După încheierea războiului, pe data de 25 octombrie 1918, în Ungaria a
luat fiinŃă Consiliul NaŃional, care reprezenta, de fapt, o grupare a forŃelor de
opoziŃie ce, în scurtă vreme, a şi reuşit să preia puterea în stat. La 30 octombrie,
a început revoluŃia, prin urmare, nuclee ale puterii au ajuns în mâinile forŃelor
supuse Consiliului NaŃional, şi nu cu mult timp după aceasta mandatul de
premier i-a revenit lui Károly Mihály, preşedinte al mai sus-menŃionatului
consiliu. Venirea la putere a coaliŃiei de opoziŃie fusese unanim acceptată.
După marele eşec din război, o pace cât de cât favorabilă putea obŃine doar un
guvernământ al acelor partide care subscriau pe deplin la apropierea de
Antantă. S-a mizat pe faptul că noul guvern va încheia rapid o pace favorabilă,
iar populaŃia nutrea serioase iluzii în privinŃa prosperităŃii puterii democratice.
În realitate însă, guvernul moştenise falimentul regimului precedent, în plus,
dificultăŃile economice, faptul că era la cheremul politicii internaŃionale nu
făcea decât să îi îngusteze posibilităŃile de acŃiune.
Pe fondul gravei crize economice, dar şi a pierderilor teritoriale ca
urmare a tratatului de la Trianon, situaŃia guvernului Károly s-a înrăutăŃit
semnificativ. Pe data de 24 noiembrie, a luat fiinŃă Partidul Comuniştilor din
Ungaria care se considera secŃia ungară a InternaŃionalei Comuniste. Mai ales
datorită organului său de presă Vörös Ujság, partidul a dobândit o popularitate
imensă. Cei mai mulŃi, deziluzionaŃi de politica guvernului Károly, şi-au pus
speranŃele într-o consecventă transformare de stânga.42 Ca urmare a noilor
revendicări teritoriale pretinse de către colonelul Vix, pe data de 20 martie 1919,
guvernul Károly, supus unei uriaşe presiuni, a fost obligat să demisioneze în
favoarea social-democraŃilor. Aceştia au acceptat să guverneze împreună cu
comuniştii, întrucât nu mai puteau obŃine sprijin decât din partea Rusiei. Cele
două partide au ajuns la un acord, astfel că, pe data de 21 martie 1919, s-a
proclamat Republica Ungară a Sfaturilor.43
Noua putere a recurs în scurtă vreme la transformarea socialistă a Ńării:
s-au etatizat fabricile, casele, pământul, s-a distrus vechea ordine în stat puterea trecând în mâinile sfaturilor, iar conducerea centrală în cele ale Consiliului
RevoluŃionar de Guvernământ în care puterea efectivă o deŃinea Kun Béla. Acesta
a interzis francmasoneria în luna mai, ca urmare a decretului nr. 1550, emis în
data de 18 mai 1920. Pe motiv că francmasoneria ar fi antinaŃională, autorităŃile
au trecut la confiscarea edificiilor, precum şi a veniturilor acesteia. FraŃii au
41

Ibidem.
András Gergely, Istoria Ungariei, Odorheiu Secuiesc, 1993, p. 108.
43 Ibidem.
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fost obligaŃi astfel să acŃioneze în ilegalitate, păstrând legături strânse cu cei
din Cehoslovacia44, Iugoslavia45 şi Transilvania. Lojile ardelene au ajuns şi ele
într-o situaŃie mai specială. Dată fiind perspectiva de a fi preluate de către
Ordinul Masonic Român,46 Marea Lojă Simbolică Maghiară a luat legătura cu
Marea Lojă din New York.47 Ca urmare a acestui fapt, însuşi Marele Maestru al ei
s-a deplasat personal la Bucureşti, obŃinând ca lojile maghiare de pe teritoriul
Transilvaniei48 să nu intre, deocamdată, sub obedienŃa Ordinului Masonic
Român. Această situaŃie se va menŃine până în anul 1934. Abia atunci când în
funcŃia de Mare Maestru era Mihail Sadoveanu, s-a hotărât aducerea tuturor
lojilor ardelene sub obedienŃa Ordinului Masonic Român.49
Până la acest moment însă, în perioada interbelică, în Transilvania s-a
impus loja Unio, care a jucat rolul de lojă-mamă pentru celelalte50, în vreme ce
pentru lojile din Ungaria acest rol a fost asumat de către Marea Lojă Austriacă.51
De aici au primit sugestii şi tot de aici le-au fost coordonate activităŃile, un rol
important în acest sens asumându-l, pe teritoriul Ungariei, Balassa József. El s-a
distins pe plan profesional, întâi de toate, în calitate de reputat lingvist. În anul
1927, a beneficiat de şansa deosebită de a călători în America, făcând parte
dintr-o delegaŃie guvernamentală. Deşi nu a vrut, autorităŃile departamentului
Aici au continuat să funcŃioneze patru loji importante: Phoenix, Resurrexit, Thököly şi
Szepes.
45 Cu fraŃii din loja Alkotás.
46 József Jászberényi, op. cit., p. 117. Vezi şi Horia Nestorescu-Bălceşti, Odinul Masonic
Român, Bucureşti, 1993, p. 152. Autorul aminteşte că C.G. Costa-Foru a fost însărcinat de
către loja Steaua Dunării cu pregătirea unui congres de unificare a lojilor din Vechiul
Regat cu cele din Transilvania.
47 Ibidem.
48 Pe data de 29 aprilie 1923, s-a constituit Marea Lojă Simbolică din România care a
unificat toate cele 21 de loji de rit ioanit din Transilvania ce, înainte de Marea Unire,
fuseseră sub obedienŃa Marii Loji Simbolice din Ungaria. Un an mai târziu, Josef Sándor,
şeful Partidului NaŃional Maghiar din Transilvania a fost ales Mare Maestru, iar Aurel
Olteanu Mare Maestru adj. În plus, pe data de 1-4 octombrie 1925, AsociaŃia Masonică
InternaŃională încă mai discuta dacă lojile din Transilvania vor rămâne subordonate şi
pe mai departe Marii Loji Simbolice Maghiare sau vor reveni Ordinului Masonic Român,
pe principiul teritorialităŃii. vezi Horia Nestorescu-Bălceşti, Odinul Masonic Român,
Bucureşti, 1993, p. 155, 160, 167.
49 Ibidem, p. 118-119.
50 Horia Nestorescu-Bălceşti are dreptate atunci când afirmă, în lucrarea sa mai sus
amintită, că loja Unio din Cluj nu a intrat în adormire imediat după Marea Unire. Ea a
continuat să ducă o activitate destul de prolifică, mai ales în condiŃiile în care a
contribuit în mod substanŃial la înfiinŃarea SocietăŃii Ady Endre, iar, în paralel cu aceasta,
a continuat să publice periodicul Testvériség.
51 Ibidem.
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de stat american i-au impus lui Miklós Horthy să includă, în mod obligatoriu, în
delegaŃie şi reprezentanŃi ai francmasoneriei maghiare.52 Pe teritoriul Statelor
Unite, Balassa József s-a bucurat de o primire călduroasă şi de o simpatie
deosebită. Francmasoneria americană cunoştea foarte bine situaŃia lojilor
maghiare care activau în ilegalitate, motiv pentru care au promis ajutor şi
susŃinere.
Până în preajma declanşării celei de-a doua conflagraŃii mondiale,
Balassa József a reuşit să coordoneze cu succes activitatea Marii Loji Simbolice
Maghiare. În acest semnificativ demers al său, el s-a putut baza pe reprezentanŃii a 29 de loji importante, care acŃionau în ilegalitate pe întreg teritoriul
Ungariei. Aceste loji erau următoarele:
1. Loja Anonymus – s-a înfiinŃat în anul 1914, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 42 de membri.53
2. Loja Archimedes – s-a înfiinŃat în anul 1911, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 48 de membri.54
3. Loja Budapest – s-a înfiinŃat în anul 1912, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 76 de membri.55
Ibidem, p. 121-122.
Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Anonymus páholy története
(manuscris). Printre cei mai importanŃi membrii ai săi s-au remarcat a fi: Fazekas Armin
Akos (a fost iniŃiat francmason în anul 1910 şi a fost unul din cei care a avut cele mai
strânse relaŃii cu uniunea marilor comercianŃi maghiari), Dénes Lajos (a devenit
francmason în anul 1904, iar în data de 25 ianuarie 1919 a devenit înalt consilier în
cadrul Marii Loji Simbolice Maghiare), Dénes Vilmos (a intrat în rândurile francmasoneriei
în anul 1913 şi a avut o strânsă legătură cu Uniunea Evreilor Maghiari Pro Palestina) şi,
nu în ultimul rând, Friedrich István. A fost premier al Ungariei, iniŃiat în rândurile
francmasoneriei în anul 1912. În viaŃa politică, numele său a început să se afirme în
perioada revoluŃiei Károly, atunci cőnd era deja Mare Maestru al Lojii. În cadrul
guvernului Károly, a ocupat portofoliul de secretar de stat la ministerul forŃelor armate,
iar ulterior a devenit premier. În această perioadă, a păstrat funcŃia de lider al Partidului
NaŃional Creştin pe care a căutat să-l unifice cu Partidul Socialist Creştin. A reuşit în cele
din urmă, rezultând astfel Partidul UnităŃii NaŃionale Creştine care a luat parte cu succes
la alegerile parlamentare din anul 1920, pe baza legii electorale propusă chiar de către
el. După trecerea francmasoneriei în ilegalitate, a păstrat legătura cu lojile austriece din
Viena (In labore virtus şi Freiheit).
54 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Archimedes páholy története (manuscris) – deşi nu a avut foarte mulŃi membri în componenŃa sa, a derulat activităŃi sociale
remarcabile. Dr. Vámos Henrik, de profesie avocat, iniŃiat francmason încă în anul 1899,
avându-i alături pe dr. Kemény Gábor, dr. Vámbéry Rusztem şi dr. Fenyvessy László, s-au
ocupat îndelung de întemeierea SocietăŃii Maghiare Fabianus.
55 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Budapest páholy története (manuscris) –
FuncŃia de Mare Maestru al lojii a deŃinut-o multă vreme Szántó Jenı, director la Angol
52
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4. Loja Pátria – s-a înfiinŃat în anul 1898, iar până în momentul intrării
sale în ilegalitate a numărat 45 de membri.56
5. Loja Comenius – s-a înfiinŃat în anul 1886, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 139 de membri.57
6. Loja Corvin Mátyás – s-a înfiinŃat în anul 1869, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat câteva zeci de membri.58
7. Loja Deák Ferenc – s-a înfiinŃat în anul 1885, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 255 de membri.59
8. Loja Madács – s-a înfiinŃat în anul 1902, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 81 de membri.60
Magyar Bank. A fost iniŃiat francmason în anul 1916, iar o bună perioadă de timp a avut
onoarea de a fi fost ales şi conducător interimar al lojii Archimedes. Sub conducerea sa, loja
Budapest a susŃinut Casa NaŃională a Copiilor Infirmi, iar prin intermediul altor distinşi
membrii ai ei s-a aflat în contact permanent cu organizaŃii importante precum: Uniunea
Evreilor Maghiari Pro Palestina sau Uniunea NaŃională a ComercianŃilor şi a ComerŃului.
56 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Pátria páholy története (manuscris), p.
10-12.
57 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Comenius páholy története (manuscris) – S-a preocupat în mod deosebit de chestiuni economico-sociale şi politice,
promovând ideea de drept de vot secret şi educaŃie scoasă de sub incidenŃa confesională. De asemenea, membrii lojii au pledat de-a lungul timpului pentru ideea de
progres, evoluŃie, cultură, respectiv iluminare prin cunoaştere. În perioada de clandestinitate, destinele lojii au fost conduse de către Biró Ármin, după care ciocanul a fost
preluat de către dr. Iritz Miksa funcŃionar de vârf la Pesti Magyar Bank. GraŃie distinşilor
săi membrii, loja a avut contacte cu importante organizaŃii şi societăŃi pestane ca de
pildă: Baroul AvocaŃilor Maghiari, Gruparea Sioniştilor Maghiari, Societatea Marilor
ComercianŃi Maghiari, Magyar Fabianus Társaság, Societatea Bancherilor Maghiari.
58 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Corvin Mátyás páholy története
(manuscris) - A fost una dintre lojile care s-a înfiinŃat cel mai rapid (prima lojă din
Budapesta), iar la conducerea sa s-au remarcat două personalităŃi importante: Tür
István şi Dálnoki Kováts. Loja a sprijinit puternic mişcarea feministă maghiară, iar, prin
membrii săi, s-a bucurat de contacte privilegiate cu importante instituŃii din Budapesta:
Institutul de Statistică NaŃională, Clubul Rotary, Uniunea Evreilor Maghiari Pro-Palestina.
59 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Deák Ferenc páholy története (manuscris) – A fost una din cele mai vechi şi mai populare loji din Ungaria. Odată cu trecerea
în ilegalitate, destinele lojii le-a condus dr. Benedek Márcell , de confesiune reformată. A
fost un publicist foarte activ în ziarul Népszava, pentru care a scris articole, critică
literară, estetică şi istoria literaturii. Pe plan politic, s-a apropiat şi a susŃinut programul
Partidului Social Democrat din Ungaria. L-a avut alături pe Morvai Izsó, tezaurar al Marii
Loji Simbolice, care a şi avut un rol deosebit în păstrarea legăturilor cu fraŃii din lojile
austriece, respectiv în depistarea de fonduri pentru susŃinerea mişcării clandestine.
60 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Madács páholy története (manuscris) ,
p. 51.
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9. Loja Martinovics – s-a înfiinŃat în anul 1908, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 78 de membri.61
10. Loja Erzsébet - s-a înfiinŃat în anul 1902, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat de membri.62
11. Loja Demokrácia - s-a înfiinŃat în anul 1889.63
12. Loja Eötvös - s-a înfiinŃat în anul 1877.64
13. Loja Fáklya - s-a înfiinŃat în anul 1914.65
14. Loja Hajnal - s-a înfiinŃat în anul 1902, iar până în momentul intrării
sale în ilegalitate a numărat 92 de membri.66
Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Martinovics páholy története (manuscris) – Membrii ei au manifestat interes faŃă de chestiuni politice şi naŃionale, mulŃi dintre
ei făcând parte din diferite instituŃii care aveau în vedere ştiinŃe sociale şi politice. Loja a
avut în rândurile sale personalităŃi de marcă precum: Ady Endre (scriitor), Biró Lajos
(scriitor), Bölöni György (ziarist), dr. Jászi Oszkár (profesor) sau Vámbéry Rusztem. Acesta
era avocat de profesie, iar o perioadă a şi lucrat sub egida Ministerului de JustiŃie. S-a
distins şi ca redactor la periodicul Jogtudományi Közlöny, iar după căderea guvernului
Károly a trecut de partea social-democraŃilor, pentru ca în final să îmbrăŃişeze ideile
comuniste. În anul 1930, a intrat în contact cu masoneria cehoslovacă, păstrând strânse
legături cu francmasonii maghiari din emigraŃie care şi ei, la rândul lor, subscriseseră la
ideile comuniste (Fényes László, Kéry Pál, Garbai Sándor, Diener Dénes József). După război,
a activat mult timp şi în loja „FrăŃia” din Pozsony, strângând astfel legătura cu diplomaŃia
cehă. Lui i se datorează unificarea lojilor cehoslovace.
62 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Erzsébet páholy története (manuscris)
– Odată cu intrarea în ilegalitate, destinele lojii au fost preluate de către dr. Lobmeyer
Géza, profesor universitar. Loja şi-a derulat activiatea în mod mascat, sub forma aşanumitei Erzsébet Népakadémia, care a funcŃionat până în anul 1933 când Ministerul de
Interne a desfiinŃat-o.
63 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Demokrácia páholy története (manuscris) – cei mai mulŃi dintre membrii lojii au manifestat foarte mare interes faŃă de
politica economică, respectiv faŃă de reformarea din temelii a agriculturii. În aceast
sens, s-au pronunŃat categoric pentru secularizarea marilor domenii şi împărŃirea
echitabilă a pământurilor. Pe plan politic, au ridicat şi problema modului de reprezentare în forurile politice superioare, a naŃionalizării şcolilor, respectiv asigurarea învăŃământului gratuit. Unul din cei mai importanŃi reprezentanŃi ai lojii s-a remarcat a fi dr.
Bakonyi Kálmán. A reuşit şi el să procure fonduri pentru suŃinerea activităŃii francmasonice din ilegalitate, intensificând contactele cu lojile austriece (loja vieneză „Lumina”
unde erau mai mulŃi emigranŃi, respectiv cu lojile In labore virtus şi Freiheit, care au
preluat de asemenea fraŃi din lojile maghiare care nu mai puteau activa în Ungaria.)
64 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Eötvös páholy története (manuscris),
p. 57.
65 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Fáklya páholy története (manuscris) ,
p. 57-58.
66 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Hajnal páholy története (manuscris),
p. 59.
61
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15. Loja Galilei - s-a înfiinŃat în anul 1871, iar până în momentul intrării
sale în ilegalitate a numărat 210 de membri.
16. Loja Haladás - s-a înfiinŃat în anul 1884, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 137 de membri.
17. Loja Humboldt - s-a înfiinŃat în anul 1869, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 90 de membri.
18. Loja Hungária - s-a înfiinŃat în anul 1872, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat membri.
19. Loja Kazinczy - s-a înfiinŃat în anul 1912, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 111 de membri.
20. Loja Könyves Kálmán - s-a înfiinŃat în anul 1872, iar până în
momentul intrării sale în ilegalitate a numărat 347 de membri.67
21. Március Március - s-a înfiinŃat în anul 1909, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 55 de membri.
22. Loja Minerva - s-a înfiinŃat în anul 1896, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 103 de membri.
23. Loja Neuschloss - s-a înfiinŃat în anul 1870, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 99 de membri.68
24. Loja Petıfi - s-a înfiinŃat în anul 1906, iar până în momentul intrării
sale în ilegalitate a numărat 75 de membri.69
25. Loja Progresszio - s-a înfiinŃat în anul 1911, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat membri.70
26. Loja Prometheus - s-a înfiinŃat în anul 1907, iar până în momentul
intrării sale în ilegalitate a numărat 49 de membri.
27. Loja Reform - s-a înfiinŃat în anul 1892, iar până în momentul intrării
sale în ilegalitate a numărat 146 de membri.
Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Könyves Kálmán páholy története
(manuscris) – s-a remarcat printr-o activitate socială intensă, mai mulŃi membrii ai lojii
implicându-se şi în chestiuni de ordin politic. Unul din cei mai importanŃi membri s-a
remarcat a fi Balassa József, care pe data de 25 ianuarie 1919 a fost ales în fruntea Marii
Loji Simbolice Maghiare. În perioada de ilegalitate, membrii lojii şi-au derulat activitatea
în mod mascat, folosind ca şi paravan diferite societăŃi: Magyar Néptanulmányi
Egyesület, Magyar Ujságiró Egyesület, Feministák Egyesület.
68 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Neuschloss páholy története (manuscris), p. 90.
69 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Petıfi páholy története (manuscris),
p. 102.
70 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Progresszio páholy története (manuscris) - odată cu intrarea în ilegalitate, destinele lojii au fost conduse de către dr. Frankl
Gyula, iniŃiat în rândurile francmasoneriei încă din anul 1904. Odată cu anii '30,
destinele lojii au fost preluate de către Heidelberg Márton, francmason din anul 1913.
67
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28. Loja Sas - s-a înfiinŃat în anul 1911, iar până în momentul intrării
sale în ilegalitate a numărat 47 de membri.
29. Loja Világ - s-a înfiinŃat în anul 1912, iar până în momentul intrării
sale în ilegalitate a numărat 38 de membri.71
În anul 1936, Marea Lojă Austriacă a început să realizeze faptul că
efectele nazismului german vor avea repercusiuni grave asupra activităŃii şi
destinului francmasoneriei, motiv pentru care a luat legătura cu Marele Orient
Francez cerând să îi ia sub protecŃia sa pe francmasonii maghiari care începeau
să se refugieze din Austria şi Ungaria. Demersul a fost primit pozitiv, astfel că,
din anul 1938, mai mulŃi francmasoni maghiari au intrat sub protecŃia Marelui
Orient Francez.72
ÎN SPATELE CORTINEI DE FIER. „MASONERIA UNDERGROUND”. După
încheierea războiului, în perioada 1945-1950, în jur de 300 de fraŃi au revenit în
Ungaria, confruntându-se de la început cu povara imensă a reconstrucŃiei de
după război. Au beneficiat însă şi de sprijinul substanŃial venit din partea
guvernului, care a fost de acord să le retrocedeze vechiul sediu din Budapesta.
Apoi, cu ajutorul lojii americane Ehlers, francmasoneria maghiară a început să
se refacă în mod semnificativ. De data aceasta, contextul politic intern nu a mai
fost atât de ostil. DemocraŃia ungară a început să se consolideze şi ea surprinzător de repede. La 1 februarie 1946, a fost proclamată republica, consfiinŃindu-se astfel şi formal transformarea democratică. În acest cadru de linişte
aparentă, francmasoneria maghiară a Ńinut şi prima sa şedinŃă într-un cadru
legal pe data de 16 martie 1945. În calitate de Mare Maestru al Marii Loji
Simbolice Maghiare a fost ales Supka Géza,73 directorul Muzeului NaŃional. S-a
reînceput publicarea ziarului Kelet, dar numai până în luna iunie a anului 1950.

71 Arhiva Francmasoneriei Maghiare. Vegyes iratok. Világ páholy története (manuscris) –
Loja a fost precedată de apariŃia ziarului Világ în anul 1912. A contribuit la aceasta
Kosztolányi Dezsı, romancier şi critic literar, strălucit gazetar la periodicele Budapesti
Napló şi Uj Idık. Cinci ani mai târziu, a fost deschisă şi loja la Budapesta, în calitatea de
Mare Maestru fiind ales Zárai Samu. Era de formaŃie comerciant, fiind iniŃiat în
rândurile francmasoneriei încă în anul 1909. GraŃie unor membrii remarcabili ai săi,
loja a dispus de contacte strânse cu societăŃi precum: Magyar Kereskedelmi Csarnok, Nagy
Kereskedık Országos Szıvetsége, Müszaki Kereskedık Országos Egyesülete.
72 József Jászberényi, op. cit., p. 122.
73 Era de formaŃie istoric al artelor, cu studii făcute la Gratz şi cu doctoratul luat la Cluj.
În anul 1904, a ajuns să lucreze în cadrul Muzeului NaŃional, ocupându-se cu antichităŃi
orientale. A colaborat la ziarele: Világ, Magyar Hirlap şi Pester Lloyd. În perioada anilor
1945-1949, a fost redactor la ziarul Világ, iar din anul 1946 a devenit Mare Maestru al
Marii Loji Simbolice Maghiare.
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Începând cu anul 1949, norii cei negri s-au ridicat din nou peste
francmasoneria maghiară. După marea inflaŃie din anii '45-'46, se reuşise
stabilizarea monetară care, în fapt, nu a făcut decât să sporească tabăra
adepŃilor economiei dirijate, de tip socialist. În anii de tranziŃie, Ungaria a
evoluat spre „dictatura proletariatului” astfel că, aplicând „tactica salamului”
comuniştii au ajuns la putere încetul cu încetul. În anii '50, s-a instaurat o
variantă ungară a stalinismului sau aşa cum i s-a mai spus „perioada cultului
personalităŃii.” Regimul politic a devenit unul foarte rigid, dreptul de decizie
restrângându-se în mâinile a câtorva politicieni, în vreme ce, în vârful
piramidei, s-a aflat Rákosi Mátyás, secretarul general al partidului.74
Rákosi s-a pronunŃat categoric împotriva francmasoneriei, astfel că, în
urma presiunilor făcute, Marele Maestru este alungat. Pe data de 12 iunie 1950,
francmasoneria a fost interzisă pe teritoriul Ungariei, mai mult, s-a şi declanşat
o veritabilă prigoană împotriva lojilor. Acestea au fost jefuite de cărŃi,
documente şi obiecte de patrimoniu pe motiv că trebuie să intre în patrimoniul
muzeelor. În ciuda acestui fapt, cu toate că francmasoneria a fost din nou
împinsă în ilegalitate, în Ungaria nu s-au înregistrat procese sau crime împotriva persoanelor care au aderat la această organizaŃie. Practic, în perioada 19571989, conducerea comunistă din Ungaria a tolerat francmasoneria până la un
anume grad şi nu a ridicat piedici de natură legislativă care i-ar fi putut
îngreuna activitatea. Mai mult, s-a permis multora dintre fraŃi să participe şi la
felurite reuniuni externe.75
Odată cu intrarea în ilegalitate, fraŃii s-au întâlnit pentru consfătuire la
locuinŃa lui Benedek Márcell, iar pentru derularea ritualului obişnuiau să se
întâlnească la cafeneaua Royal. În anul 1962, din cauza bolii, Benedek s-a retras,
lăsându-l în locul său pe Takács György. El a încercat să menŃină contacte
strânse cu fraŃii care intraseră în diferite loji din afară, demers care se va realiza
mult mai bine abia peste un deceniu, atunci când Marele Maestru Simon Gyula
a decis să înfiinŃeze un Comitet Conducător format din şase persoane, comitet
care s-a numit sugestiv „Sfatul Bătrânilor”. În cadrul acestui for s-au remarcat
următoarele personalităŃi: Simon Gyula, Faludi Ferenc, Soltész Gáspár,76 Gábor
Ferenc, Huszár György, Galambos István. Prin demersurile făcute, ei au reuşit să
strângă bani şi donaŃii, facilitând participarea fraŃilor la întrunirile masonice
din afara Ńării.
András Gergely, op. cit., p. 126-127.
József Jászberényi, op. cit., p. 130
76 S-a născut pe data de 6 ianuarie 1901 la Budapesta şi s-a stins din viaŃă la Tapolca pe
data de 16 iunie 1984. Anii de şcoală i-a făcut la Budapesta, apoi a studiat la Viena
ingineria. A lucrat în domeniu mult timp. A arătat foarte interesat şi de literatură,
domeniu în care a publicat numeroase articole, mai ales în periodicul Nagyvilág.
74

75
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În altă ordine de idei, perioada 1950-1989 mai este cunoscută şi ca
perioada de afirmare a celeilalte laturi a francmasoneriei maghiare, cea
externă. Au existat o serie de loji maghiare care au funcŃionat în marile capitale
europene, dar şi în afara continentului european: loja Martinovics de la Paris
înfiinŃată în anul 1956, loja Resurectio de la Rio de Janeiro înfiinŃată în anul 1959,
loja Kossuth, deschisă în Argentina la Buenos Aires în anul 1960 sau cele două
loji Unitas şi Gerı Andor deschise în Canada la Toronto (prima în anul 1959, iar
cea de-a doua în anul 1974).
Acestea au păstrat o strânsă legătură unele cu celelalte, organizând
întâlniri regulate la intervale de timp diferite: Toronto – 1962, Paris – 1966,
Montreal – 1967, Sao Paolo – 1969. Sufletul acestor întâlniri s-a remarcat a fi
fostul secretar al Marii Loji Simbolice Maghiare, Gerı Andor. În paralel cu acestea,
nu trebuie omise cele două loji din Austria care au sprijinit şi ele la rândul lor
activitatea fraŃilor din lojile maghiare. Este vorba despre loja Helikon şi loja
Egyenlıség, aprobată de către Marea Lojă Austriacă, din rândurile acesteia din
urmă provenind şi cele mai importante figuri care au activat la vârful Marii
Loji Simbolice Maghiare.
Contextul favorabil pentru revenirea francmasoneriei maghiare în
legalitate s-a impus abia între anii 1988-1989, atunci când în Ungaria s-a
produs schimbarea de sistem. În luna mai a anului 1988, s-a întrunit o
conferinŃă naŃională a cărei misiune era aceea de înnoire a politicii partidului.77
ConferinŃa în sine a ales un nou comitet central, iar acesta la rândul său un
comitet politic cu o componenŃă schimbată. S-a decis, cu această ocazie, schimbarea radicală a practicii economice şi politice, precum şi căutarea de soluŃii în
vederea ieşirii din criză. Începând cu primăvara anului 1988, Ńara a fost cuprinsă de o adevărată avalanşă a spiritului de „glasnoşti”, iar din vara aceluiaşi an
au început să prindă curaj forŃele reformiste din cadrul conducerii statului. În
condiŃiile în care apăreau tot mai multe proiecte de reforme constituŃionale, s-a
adoptat la un moment dat o lege cu caracter liberal, legată de dreptul de
asociere. Aceasta oferea finalmente posibilitatea autoorganizării sociale.
Profitând de acest cadru, după mai multe pregătiri prealabile, pe data
de 15 august 1989 în cadrul şedinŃei derulată în Zichy Palota din Óbuda s-a decis
redeschiderea Marii Loji Simbolice Maghiare. Tot cu această ocazie, s-a decis
faptul că funcŃia de Mare Maestru o va deŃine Galambos István,78 iar loja în sine
András Gergely, op. cit., p. 140.
S-a născut la Gyır în anul 1919 şi s-a stins din viaŃă la Budapesta în anul 2002. A
studiat dreptul şi literatura, iar în timpul războiului a activat în calitate de avocat. În
anii '40, a fost iniŃiat în loja Könyves Kálmán, iar după revoluŃia maghiară din anul 1956,
în calitate de avocat strălucit, a reuşit să îi salveze pe mulŃi de la ani grei de detenŃie. În
anii '80, a Ńinut numeroase prelegeri despre masonerie în străinătate, iar din anul 1991 i
s-a conferit marea demnitate de a fi ales Mare Maestru al Marii Loji Simbolice Maghiare.
77

78
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urma să ceară obedienŃa Marii Loji Engleze.79 În paralel, s-a reactivat şi Marele
Orient Maghiar, care a adoptat ritul ScoŃian Antic şi Acceptat.
Încă din anul 1989, s-a impus necesitatea unei organizări mai riguroase, mai ales în condiŃiile în care se formaseră loji noi precum: Árpád, Deák
Ferenc, Galilei şi Egyenlıség, loji care, conform regulamentului, au trecut în
obedienŃa Marii Loji Austrice (în condiŃiile în care Marea Lojă Simbolică era de
curând redeschisă şi se confrunta încă cu probleme de organizare, noile loji
formate, pentru o fază intermediară, au rămas în grija marii loji austriece).
Revenirea acestora sub obedienŃa Marii Loji Simbolice Maghiare a avut loc în
cadrul unei festivităŃi solemne, desfăşurată pe data de 27 decembrie 1989 la
Hotelul Intercontinental din Budapesta. După această întrevedere istorică, la care
au venit peste 400 de participanŃi din toate marile loji europene, prima şedinŃă
a Marii Loji Simbolice Maghiare s-a derulat în anul următor. În paralel, s-a reluat
tipărirea periodicului Kelet care, din anul 2003, este public.
Activitatea francmasoneriei maghiare revenise, aşadar, pe coordonatele legalităŃii şi ale normalităŃii. În perspectiva unei Europe unite care se
construieşte şi care se deschide, „copiii văduvei” au toate motivele să privească cu mult optimism înainte. În acest spirit de deschidere, ei au început să
meargă mai demult, ba chiar mai mult decât atât. Prin numeroasele lor publicaŃii de până acum, mai ales cele apărute în anul jubiliar, ei au dovedit că au
pătruns un mare adevăr ce deschide totodată şi o perspectivă uriaşă asupra
cercetării trecutului şi implicit asupra viitorului. Aşa cum bine s-a menŃionat,
orice încercare de a scrie istoria unei naŃiuni, fără componenta ei fundamentală, istoria francmasoneriei, nu este decât un lucru făcut pe jumătate.

79

József Jászberényi, op. cit., p. 134.
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TUDOR SĂLĂGEAN
REPERE PENTRU O ISTORIE A FRANCMASONERIEI CLUJENE ÎN
SECOLELE AL XVIII-LEA ŞI AL XIX-LEA

Asemeni întregii masonerii transilvănene a secolului al XVIII-lea,
masoneria clujeană este legată, în mod firesc, de activitatea lojilor din spaŃiul
central-european şi în special din capitala Imperiului German. Una dintre cele
mai vechi familii nobiliare din provincie atrase către masonerie este Kemény
de Mănăstireni, originară din comitatul Cluj. În 1742-1743, într-o perioadă de
dezvoltare a masoneriei în Austria şi Boemia, baronii Ladislau şi Ioan Kemény
par să fi făcut parte din chiar prima lojă masonică vieneză, a cărei perioadă de
funcŃionare nu a depăşit însă un an de zile, datorită interzicerii sale de către
autorităŃile imperiale1.
Una dintre marile personalităŃi ale masoneriei secolului al XVIII-lea,
puternic legată şi de istoria Clujului, a fost contele Gheorghe Bánffy de Losonc,
guvernator al Transilvaniei (preşedinte al Guberniului provinciei) între anii
1787 şi 1822. În 1779, contele Gheorghe Bánffy era deja atestat în calitatea de
mare maestru deputat al lojii sibiene a „Sfântului Andrei la cele trei frunze de
nufăr”, aşadar al treilea demnitar în ierarhia acesteia, după K. F. von
Schmiedburg, marele maestru provincial şi după vicarul acestuia, principele
Mavrocordat (Moruzi)2. CâŃiva ani mai târziu, în 1782, Gheorghe Bánffy se
impusese deja în calitatea de preşedinte al Capitlului Provincial al Transilvaniei, cea mai importantă structură masonică a provinciei. De pe această poziŃie,
Bánffy a sprijinit înfiinŃarea, în 1782, a primei loji masonice clujene, aflată sub
conducerea baronului Francisc Fritsky Fekete3. Printre membrii acesteia se
numărau atât reprezentanŃi ai înaltei aristocraŃii, cum erau baronul Farkas
Bánffy, contele Adam Teleki, contele János Esterházy, contele G. Bethlen,
contele Ladislau Teleki, baronul Anton Domokos, cât şi intelectuali de
prestigiu, între care trebuie amintiŃi dramaturgul şi animatorul cultural
György Aranka, pianistul Johann N. Schneider, profesorul de filosofie Jozsef
Pákay, matematicianul Pál Sipos sau poetul János Gyöngyössy. Activitatea
culturală promovată de-a lungul timpului de membrii lojii clujene a fost una
remarcabilă. György Aranka (1737-1817), născut în localitatea clujeană Sic, a
H. Nestorescu-Bălceşti, Ordinul Masonic roman, Bucureşti, 1993, p. 42; E. A. Waite, The
New Encyclopaedia of Freemasonry (Ars Magna Latomorum), New York, 1970, vol. II, p. 56.
2 H. Nestorescu-Bălceşti, op. cit., p. 45.
3 Ibidem.
1
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susŃinut înfiinŃarea şi dezvoltarea primului teatru permanent din Cluj (1792),
găzduit în impozantul palat al familiei Rhedey, din piaŃa centrală a oraşului. A
fost înfiinŃată o „Societate pentru cultivarea limbii (maghiare)” şi o „Societate
de editare a manuscriselor”. Cele două societăŃi pot fi considerate nuclee
premergătoare ale viitorului „Muzeu Ardelean” create în condiŃiile emulaŃiei
stimulatoare produse de exemplul sibian al baronului Samuel von Brukenthal.
Nu mai puŃin semnificativă este activitatea constructivă finanŃată de fraŃii din
loja clujeană. Astfel, contele Gheorghe Bánffy este cel care a ridicat cel mai
important palat al Clujului, palatul Bánffy (în prezent Muzeul de Artă). Este
posibil ca arhitectul Johann Eberhardt Blaumann (1733-1786), constructorul
palatului Bánffy din Cluj, dar şi a turnului bisericii franciscanilor minoriŃi (în
prezent Catedrala greco-catolică „Schimbarea la FaŃă”, de pe str. Eroilor) să fi
fost, de asemenea, francmason. Contele Adam Teleki, un alt component al lojii
clujene, a finanŃat, la rândul său, construcŃia reşedinŃei sale de pe strada Lupilor
(în prezent Mihail Kogălniceanu), cunoscută sub numele de palatul Teleki.
După intrarea în adormire a Lojii Sf. Andreas din Sibiu (20 martie
1790), Gheorghe Bánffy l-a adăpostit la Cluj pe medicul român Ioan PiuariuMolnar, iniŃiat în loja sibiană încă din 1781, căruia i-a asigurat obŃinerea unui
post de profesor la Colegiul Academic. Trebuie să spunem că, încă din 1789,
Gheorghe Bánffy sprijinise iniŃiativa lui Piuariu Molnar de a publica o gazetă
destinată Ńăranilor români din Transilvania, iniŃiativă care se înscria în spiritul
reformator al epocii iosefine. Împrejurările obiective din imperiu au făcut însă
imposibilă materializarea acestei iniŃiative, în pofida aprecierii manifestate faŃă
de aceasta de către împăratul Iosif al II-lea. Este demn de a fi remarcat faptul că
Ioan Piuariu Molnar a fost trimis în MunŃii Apuseni de către autorităŃile
imperiale pentru a purta negocieri cu răsculaŃii conduşi de Horea, Cloşca şi
Crişan. Piuariu-Molnar a continuat să se bucure de sprijinul lui Bánffy şi în
anii de după 1790, în pofida participării sale la redactarea Supplex-ului din
1791, document prin care reprezentanŃii naŃiunii române solicitau egalitatea în
drepturi cu celelalte naŃiuni ale Transilvaniei. Ioan Piuariu-Molnar a fost,
dealtfel, şi unul dintre editorii Supplex-ului, pe care l-a tipărit probabil în
tipografia lui Martin Hochmeister, având însă grijă să treacă pe pagina de titlu,
ca loc fictiv de apariŃie a volumului, oraşul Iaşi. Acesta a fost, cu siguranŃă,
motivul pentru care Dieta nobiliară de la Cluj, din anul 1791, a cerut pedepsirea lui Martin Hochmeister, acuzat de a-i fi instigat pe români împotriva
stăpânilor lor de pământ.
În 1793, Piuariu-Molnar a încercat să reactualizeze iniŃiativa publicării,
de data aceasta la Cluj, a unei reviste destinate românilor. Datorită climatului
politic tensionat al unei epoci dominate de spaima autorităŃilor imperiale faŃă
de răspândirea ideilor revoluŃionare franceze, acest proiect nu a putut fi nici de
această dată materializat.
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Conexiunile între fraŃii sau din Sibiu şi cei din Cluj erau însă, cu
siguranŃă, mult mai ample. Alături de reprezentanŃii aristocraŃiei, membrii
comunităŃii germane din localitate, negustori, meşteşugari sau intelectuali, par
să fi fost atraşi de idealurile promovate de masonerie. Această comunitate
întreŃinea legături strânse cu Sibiul, principalul centru de propagare a ideilor
masonice în Transilvania. Tipograful şi editorul sibian Martin Hochmeister cel
Tânăr, care primise iniŃierea masonică de la o vârstă fragedă, deŃinea una
dintre cele două tipografii existente în Cluj (cealaltă fiind a Colegiului
Reformat) şi, de asemenea, cea mai mare librărie a oraşului. Printre masoni –
sau apropiaŃi ai acestora – trebuie amintit tapiŃerul Tauffer, cel care a ridicat
casa Tauffer din PiaŃa Muzeului. Familia Tauffer, venită în Transilvania la
chemarea guvernatorului Samuel von Brukenthal, s-a stabilit la Cluj în 1790,
după intrarea în adormire a lojii sibiene. AflaŃi sub protecŃia contelui Gheorghe
Bánffy, Taufferii au deschis în reşedinŃa lor clujeană un salon frecventat de aşanumiŃii „iosefinişti”, susŃinători ai politicii reformatoare a fostului împărat Iosif
al II-lea. În casa Tauffer a fost găzduit şi medicul francmason român Ioan
Piuariu-Molnar.
În această atmosferă încărcată şi efervescentă a unui Cluj care îşi
recapătă, prin forŃa lucrurilor, poziŃia de capitală politică şi culturală a
Transilvaniei, în care ecourile revoluŃiei franceze se propagau impetuos şi
derutant, apariŃia unor cercuri iacobiniste radicale nu poate să surprindă. În
biblioteca unitariană din Cluj s-a păstrat, astfel, un Catehism iacobin, al cărui
autor a fost identificat ca fiind Gedı Jozsef, profesor la Colegiul unitarian.
InfluenŃa iacobină era, de fapt realizată prin intermediul SocietăŃii pentru
libertate şi egalitate, care grupa, în principal, un număr de profesori şi studenŃi
aparŃinând confesiunii unitariene, una dintre cele mai puŃin favorizate de către
autorităŃile imperiale4. Simplitatea şi caracterul radical al cultului unitarian,
faŃă de celelalte confesiuni reformate recepte, reprezentau, de asemenea,
factori de apropiere faŃă de libertatea religioasă promovată de iacobinism.
În 1795, printr-un edict imperial, masoneria a fost interzisă în întreg
Imperiul, şi, prin urmare, şi în Transilvania. Trebuie menŃionat în acest context
faptul că guvernatorul Bánffy a sprijinit ridicarea semiconspirativă a primei
biserici româneşti din Cluj de către episcopul greco-catolic Ioan Bob. Deschiderea manifestată de Gheorghe Bánffy faŃă de aspiraŃiile româneşti nu este
pusă, de regulă, în legătură cu apartenenŃa sa la masonerie. Totuşi, având în
vedere contextul epocii şi atitudinea generală a guvernatorului faŃă de problema românească, o asemenea legătură nu trebuie pierdută din vedere.
O nouă etapă în istoria francmasoneriei clujene este legată de
activitatea LOJII UNIO, reînfiinŃată la 14 noiembrie 1886, la iniŃiativa avocatului
4

P. Teodor, I. Gabor, Dezvoltarea culturii, în Şt. Pascu (s. red.), Istoria Clujului, 1974, p. 240.
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Albert Deáky, cel care a fost şi primul ei conducător (Venerabil). Albert Deáky
primise iniŃierea masonică cu câŃiva ani mai devreme, într-o lojă din
Budapesta. Loja Unio aparŃinea masoneriei simbolice de rit ioanit, predominantă în acea epocă în spaŃiul central-european, aflându-se în subordinea
Marii Loji Simbolice a Ungariei. CeilalŃi şase membri fondatori ai lojii au fost
Carol Haller, profesor universitar, Eduard Herczog, inginer, I. Incze, avocat,
Ludovic Kacsoh, secretar la Calea Ferată şi I. Kovacs, directorul Băncii de
asigurări Gresham.
Între 1886 şi 1889, întrunirile lojii Unio s-au desfăşurat în locuinŃa lui
Albert Deáky, situată pe strada Kossuth (în prezent 21 Decembrie). În 1889,
loja clujeană Unio a început să se extindă către alte oraşe ale Transilvaniei. În
colecŃiile Muzeului NaŃional de Istorie a Transilvaniei sunt păstrate câteva
piese legate de activitatea lojei clujene: colanul de Venerabil al Lojii Unio, cu o
somptuoasă panglică albastră din mătase, pe care este brodat sibolul lojii; un
etui din piele maron cu închizătoare de aramă pentru păstrarea decorului
masonic, pe care este inscripŃionat numele lui Albert Deáky; o decoraŃie masonică acordată lui Albert Deáky de Marea Lojă Simbolică a Ungariei, însemne şi
medalii de asiduitate.
Templul lojii Unio din Cluj – cea dintâi clădire din Transilvania
construită cu această destinaŃie – a fost inaugurat la 21 Decembrie 1889, ziua
solstiŃiului de iarnă. Aceasta a fost prima clădire a unui templu masonic din
Transilvania construită anume cu această destinaŃie. Templul era situat în
PiaŃa Trencsin (astăzi PiaŃa Avram Iancu nr. 7), nu departe de clădirea Camerei
de ComerŃ şi Industrie, care adăposteşte în prezent Prefectura şi Consiliul
JudeŃean Cluj. După modelul tempului regelui Solomon din Ierusalim, una
dintre clădirile emblematice pentru masonerie, arhitectul templului clujean a
conceput o intrare străjuită de două coloane, reprezentând stelele polare, cea a
nordului şi cea a sudului. SemnificaŃia primeia este „forŃa” în timp ce a doua
semnifică „statornicia”, alăturarea lor fiind considerată o garanŃie a stabilităŃii.
RaŃiunea aşezării lor la intrarea în templu este chemată să ilustreze metafora
omului, care vine din lumea existenŃei cotidiene şi intră în lumea superioară
care i se deschide odată cu primirea luminii5.
Loja Unio a avut, în general, un program progresist, susŃinând modernizarea sistemului educaŃional, înfiinŃarea societăŃilor teatrale, organizarea de
spectacole teatrale pentru tineret. Loja a contribuit la organizarea unor şcoli
libere pentru muncitori, dar şi pentru tinerele mame. Loja Unio, prin reprezentantul acesteia, teologul Carol Nagy, a fost una dintre marile apărătoare ale
învăŃământului confesional, faŃă de care Marea Lojă Simbolică a Ungariei avea
o poziŃie intransigentă, pledând pentru desfiinŃarea acestuia. După dezbateri
5

R. Florescu, Templul masonilor clujeni, în Clujeanul, 11 septembrie 2007.
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prelungite, reprezentanŃii lojii Unio au fost nevoiŃi, în anul 1910, să se supună
punctului de vedere al Marii Loji Simbolice din Budapesta, eveniment
cunoscut în istoria masoneriei central-europene sub numele de „Pacea de la
Oradea”. În anul 1914, potrivit statisticilor internaŃionale ale masoneriei
simbolice de rit ioanit, masoneria transilvăneană de filiaŃie ioanită avea un
număr total de 739 de membri, 152 dintre aceştia aparŃinând lojii UNIO din
Cluj.
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GELU NEAMłU
A FOST SAU NU SIMION BĂRNUłIU FRANCMASON LA 1848?*

În mare, imaginea lui Simion BărnuŃiu părea definitiv formată pe
retina istoriografiei noastre. Se bănuia a fi fost trecute cu vederea doar unele
aspecte Ńinând mai mult de amănunt. Gh. Bogdan-Duică, D. D. Roşca, Radu
Pantazi şi mulŃi alŃii şi-au spus deja cuvântul în ceea ce-l priveşte şi i-au fixat
deja rolul avut atât în revoluŃia românilor din Transilvania de la 1848-1849, cât
şi în viaŃa politică şi ştiinŃifică în general.
Divinizat în 1848-1849, violent contestat după moarte de Titu
Maiorescu, acuzat de naŃionalism burghez de către slugile lui Mihail Roller, iar
mai nou împins în conul de umbră al uitării, reproşându-i-se a fi fost naŃionalist sau pur şi simplu ignorat cu jenă, învinuit şi de un inexplicabil ateism, ba
chiar şi de un oarecare antisemitism.
Şi totuşi, în ciuda acestor puncte de vedere antinomice, dacă ne
apropiem de documentele ce-l privesc şi de opera sa, recitind-o fără prejudecăŃi, vom constata, cu surpriză, noi feŃe, cu totul necunoscute, ale demnului
bărbat făuritor de istorie.
Pe linia aspectelor necunoscute ale vieŃii sale se înscrie şi faptul că îl
găsim înregistrat ca francmason într-o loje din Iaşi, la 18561.
Nimic nu este mai incitant pentru un cercetător decât un eveniment
sau o personalitate controversată. Deci, părându-ni-se că intoleranŃa şi
antisemitismul nu fac deloc casă bună cu francmasoneria, iar înregistrarea sa
între francmasoni cu nimic concret argumentată, am considerat demn de
interes a deschide acest modest câmp de cercetare pentru a găsi un răspuns
mai aproape de adevăr, dacă e posibil, chiar corect.
Aşadar, urmărind unele scrieri ale lui Simion BărnuŃiu, precum şi
altele referitoare la el, cercetând documente, memorii, corespondenŃă în
legătură cu una sau alta dintre atitudinile sale atât de contestate, am ajuns să
depistăm argumente care fie anulează, fie diluează serios învinuirile care i se
aduc, punând în lumină, aşa cum am mai spus, o faŃă mai puŃin cunoscută, iar
în unele cazuri, cum este cel al apartenenŃei sale la francmasonerie încă din
1848, chiar una cu totul necunoscută.
Să trecem deci, pe scurt, în revistă faptele care susŃin aserŃiunile
noastre de mai sus.

1

Horea Nestorescu-Bălceşti, Ordinul Masonic Român, Bucureşti, 1993, p. 232.
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De la 18 ani, în 1826 când este primit în seminariul greco-catolic de la
Blaj, Simion BărnuŃiu a fost considerat un copil-minune. InteligenŃa, hărnicia şi
conduita sa exemplară l-au impus atât colegilor de studii, cât şi profesorilor.
Âşi termină strălucit studiile şi în 1829 este numit arhivar al Consistoriului
diecezan. Predă apoi în 1832 istoria universală şi filosofia, pentru ca în 1834 să
devină secretar personal al episcopului greco-catolic Ioan Lemeni.
De acum, liniile destinului său vor lua o cu totul altă direcŃie decât
aceea obişnuită de preot cucernic, disciplinat şi bun administrator al vreunei
bogate parohii ardelene, neîmplinind astfel visul comun al oricărui respectabil
teolog român.
Atât de aproape de episcop, cu structura sa receptivă, critică şi
independentă, se îndreaptă sigur spre un dezastru al legăturilor personale cu
acesta. Setea tinerească de puritate, gestul său din anii de profesorat prin care
revoluŃionase Blajul, predându-şi lecŃiile (fapt nemaiauzit) în limba română, îl
transformă pe Simion BărnuŃiu din protejatul blând şi modest al episcopului
într-un nesupus ce nu găsea suficient teren să se răzvrătească.
O notă a unui apropiat al său pare să ne explice cauzele metamorfozei
suferite: „BărnuŃiu, scârbit de destrămarea moravurilor, ce se furişa sub ochii
săi la curtea episcopală, amărât până la suflet de maghiarismul ce se
introducea pre nesimŃite chiar şi în palatul episcopului Ioan Lemeni2, ceru în
1832 cu insistenŃă trecerea la catedră”.
Prin dorinŃa sa ardentă de a preda în limba română devine însă principala stavilă în maghiarizarea bisericii şi şcolilor blăjene, provocând o adevărată „teroare” între românii pe cale de deznaŃionalizare ce adoptaseră cultura
maghiară în toate domeniile vieŃii cotidiene.
Au loc două tentative de asasinat asupra tânărului Simion BărnuŃiu,
aparent inexplicabile, după care în 1843 are loc celebrul şi foarte puŃin cunoscutul proces lemenian, se pare, cu un discret, dar profund caracter naŃional.
Acelaşi bun cunoscător al biografiei lui S. BărnuŃiu făcea constatarea că, în
esenŃă, respectivul proces a fost un „precursor al rezbelului românismului în
contra maghiarismului” şi că se acŃiona pe două planuri: Gazeta de Transilvania
deştepta spiritul naŃional în opinia publică românească, formând şi educând
oastea, iar procesul de la Blaj forma pe „conducătorii oştii românismului”.
Un grup de studenŃi şi profesori sunt eliminaŃi şi respectiv înlăturaŃi
din şcolile Blajului, luând drumul altor centre ardelene: Cluj, Sibiu şi din
Ungaria, unde-şi vor continua studiile sau diversele lor preocupări, devenind
ceea ce cu un termen modern am putea denumi dizidenŃi, deoarece ei îşi continuă „apostolatul naŃionalităŃii”, „formându-se în societăŃi care Ńineau adunări” [sb.
ns. G.N.]. Este o informaŃie interesantă, deoarece caracterul acestor societăŃi nu
2

Simion BărnuŃiu, Dreptul public al românilor, Iaşi, 1867, pl. IX-X.
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este foarte lămurit – doar literare sau şi secrete. Tocmai despre acest grup, să-i
zicem de „dizidenŃi”, se mai sublinia că „fură autorii şi conducătorii mişcării
naŃionale în 1848. Aceştia [au fost] tribunii şi prefecŃii românilor”3, iar la scurt
timp după aflarea veştii izbucnirii revoluŃiei la Pesta, Ioan Lemeni confirmă în
18 aprilie 1848 că acei ce răspândeau chemarea adresată românilor pentru a-i
convoca la o Adunare naŃională la Blaj în Duminica Tomei erau „acei care în
1843 au fost eliminaŃi de aici şi pe baza unui atestat dat de preposit şi-au
continuat studiile în alte locuri”4.
Simion BărnuŃiu, se ştie, îşi continuase studiile la Sibiu, pe atunci
oraşul poate cel mai occidentalizat al Transilvaniei.
Prea puŃin se ştie despre viaŃa lui Simion BărnuŃiu la Sibiu, dar două
lucruri se cunosc cu certitudine (din documente): 1) Excelentele relaŃii ale lui
Simion BărnuŃiu cu saşii şi 2) faptul că aici, S. BărnuŃiu se impune ca lider al
opiniei pentru români.
Sibiul dispunea de două loji masonice, dintre care una era Loja
Sfântului Andrei, intitulată „St. Andreas zu den drei Seeblättern”5, unde, de la
1781, Ioan Piuariu-Molnar fusese membru, atingând gradul 3. Până la sosirea
lui S. BărnuŃiu pe malurile Cibinului trecuseră circa trei decenii, iar despre
activitatea lojei masonice care-l găzduise pe Piuariu-Molnar nu avem informaŃii exacte, după intrarea sa în adormire în ultimul deceniu al secolului al XVIIIlea. Un tânăr atât de strălucitor ca S. BărnuŃiu, erudit şi dornic de autoperfecŃionare, dovadă noua sa poziŃie de student la drepturi în ciuda celor aproape
40 de ani, nu putea trece însă neobservat de către membrii lojilor sibiene.
Dintr-o scrisoare a sa din Sibiu, din 7 aprilie 18486, adresată lui Iacob
Mureşanu din Braşov, reiese că are mult de lucru cu şcoala, nu are timp să
citească gazete şi să ia parte la adunări, în schimb se sfătuieşte cu funcŃionarii
români de la tezaurariat, ia în considerare ceea ce zic „cei mai înŃelepŃi ai
noştri”. Cere unitate pentru a se „putea isprăvi edificiul naŃiunii româneşti”
care s-a stricat (de facto, non de jure) prin uniunea întreită de la 1437 şi pe care
„au început strămoşii noştri a-l zidi iarăşi...”7. Aici vrem să atragem atenŃia că a
avea asupra naŃiunii o viziune de „construcŃie arhitectonică” este incontestabil
o viziune pur masonică, plus că tot aici am văzut că menŃionează acele
„adunări” la care, temporar, nu putea participa. Îl critică pe G. BariŃiu,
Ibidem, p. XIII.
Documente privind RevoluŃia de la 1848 în łările Române, C. Transilvania, I, 2-29 aprilie
1848, II, Bucureşti, 1979, p. 110.
5 Ioan Chindriş, Francmasoneria în Ardeal la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Repertoriul
lojilor (lucrare în curs de redactare).
6 RevoluŃia de la 1848 (Documente), I, Bucureşti, 1977, p. 340-342.
7 Ibidem, p. 341.
3
4
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acuzându-l de inconsecvenŃă şi aroganŃă şi-şi precizează din nou poziŃia faŃă
de uniune: „... românii nu pot vorbi de unie cu Ńara ungurească până nu-şi vor
alege trebile şi până nu-şi vor hotărî naŃionalitatea aici în Ardeal. Eu încă cred,
că românii nu se vor pleca la unirea asta, văzând că ungurii ameninŃează cu
război căci nu cred că se vor oşti românii cu ungurii împotriva Austriei”. Şi, în
final, doreşte să cunoască părerea braşovenilor despre evenimente.
E interesant faptul că poziŃia din această scrisoare, deşi apropiată de
manifestul din 24/25 martie 18488, nu face referire la el. În afară de aceasta, nu
e mult deosebit nici de „Manifestul românilor transilvani” de la sfârşitul lui
martie 1848. Despre „Manifest” s-a spus că este un document „rămas misterios
până astăzi”. Şi aşa şi este.
Silviu Dragomir îl atribuie lui George BariŃiu, nu fără argumente9. Dar
Coriolan Suciu nu crede a greşi atribuindu-l lui Simion BărnuŃiu10 (de fapt el se
referă la rezumatul cu acelaşi conŃinut al respectivului document. Rezumatul
este din 3 aprilie)11.
Ioan Chindriş atribuie „Manifestul românilor transilvani”, tot cu
argumente, lui S. BărnuŃiu12. Şi noi înclinăm a-l atribui „Manifestul” tot lui S.
BărnuŃiu (deci şi rezumatul din 3 aprilie 1848), adăugând la argumentele
ultimilor doi istorici şi pe acela că nu numai G. BariŃiu a promovat
„helvetismul” în Gazeta sa la începutul revoluŃiei, ci chiar şi Simion BărnuŃiu în
Discursul său din 2/14 mai 1848, şi anume, când arată că în adunările ElveŃiei
se vorbeşte în trei limbi (franceză, italiană şi nemŃeşte), deci, în Transilvania şi
Ungaria de ce să nu se vorbească în mai multe limbi? Apoi, ca şi în Manifest, el
acceptă uniunea, văzută ca o federalizare cu ungurii, numai după ce va fi
„constituită şi organizată şi naŃiunea română pe temeiul libertăŃii egale”13.
Părerea că „helvetismul” lui S. BărnuŃiu ar dispărea în Dreptul public al
românilor14 nu o împărtăşim, deoarece respectivul volum dovedeşte tocmai
contrariul, că această idee de a împărŃi Transilvania în cantoane persistă15, ba
apare chiar într-o formă nouă de „conteritorialitate”16.

Ibidem, p. 90-91.
S. Dragomir, Studii şi documente privitoare la revoluŃia românilor din Transilvania în anii
1848-1849, V, Cluj, 1946, p. 118-119.
10 Coriolan Suciu, Cum a fost pregătit 3/15 Mai 1848, Blaj, 1925, p. 70-71.
11 RevoluŃia de la 1848-1849... [Documente], I, p. 250-251.
12 S. BărnuŃiu, Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1848, Cluj-Napoca, 1990, ediŃie îngrijită
de Ioan Chindriş, p. 35-36, 76-77.
13 Ibidem, p. 51, 54, 89, 90.
14 Ibidem, p. 89, nota 166.
15 S. BărnuŃiu, Dreptul public..., p. 420-425, 434-443.
16 Ibidem, p. 436.
8
9
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Ciudat, sau poate semnificativ este faptul că „Manifestul” începe cu
formula rituală (am zice) „Să fie lumină!” ExclamaŃie fără nici o legătură cu
conŃinutul. Deci, documentul nu ar mai fi deloc misterios dacă l-am considera
ca aparŃinând lui S. BărnuŃiu (ca mason al lojei din Sibiu şi poate ca o primă
reacŃie a acestuia la cele 12 puncte, având în vedere posibilitatea ca acest
Manifest să fi fost anterior proclamaŃiei din 24/25 martie 1848). Putem face
această speculaŃie cu atât mai mult cu cât nici G. BariŃiu, nici S. BărnuŃiu nu şiau revendicat „Manifestul românilor transilvani”.
În ceea ce-l priveşte pe S. BărnuŃiu, această atitudine modestă ar fi fost
un fapt obişnuit. Pentru G. BariŃiu este însă de neconceput să nu-şi adjudece
unul din primele şi importantele documente ale revoluŃiei, cunoscând că S.
BărnuŃiu l-a acuzat de „aroganŃă” (ori aroganŃa merge mână-n mână cu
vanitatea).
Să vedem însă ce conŃine „Manifestul”. În el se cere autonomie
administrativă pentru Transilvania ca în S.U.A.; se cere limba dietei comune ca
în ElveŃia, şcoli şi biserici în aceleaşi condiŃii ca în S.U.A. De fapt nişte cereri pe
care nu le vom întâlni mai târziu, ceea ce sporeşte ciudăŃenia documentului.
Interesant este şi punctul 11 care în manifestul pestan din 15 martie 1848 suna:
„Libertatea condamnaŃilor politici”, iar la S. BărnuŃiu se cerea mai mult: „Însă
şi poliŃia secretă să încete şi spionii să fie casaŃi...”. O formulare stranie în
martie 1848 la Sibiu – şi o reacŃie oarecum de tip masonic, care ar fi avut de ce
se teme de o poliŃie secretă şi de spioni. Apoi, orientarea doleanŃelor româneşti
spre trei Ńări civilizate: ElveŃia, FranŃa şi SUA, sunt categoric unice în documentele româneşti ale vremii. Aici apar absolut clar cele mai puternice tendinŃe cosmopolite ale vreunui document românesc la 1848. Să nu uităm însă că
astfel de tendinŃe dezvoltau şi saşii din Sibiu (cu care S. BărnuŃiu era în relaŃii
excelente) şi a cărorprogram este exact în 12 puncte, promovând tot o
Transilvanie de sine stătătoare (regat) şi federativă (cu teritorii separate pentru
maghiari, secui saşi şi români, iar în dieta comună să se folosească toate limbile
acestora17.
Dar să revenim încă puŃin la Discursul său, la care mai putem constata
câteva ciudăŃenii.
Mai întâi cuvântul „Lumină”, un simbol masonic – apare în Discurs de
25 de ori sub diverse forme: „Astăzi e ziua luminii”, „lumina istoriei şi a libertăŃii”,
„fără de naŃionalitate nu e libertate nici lumină nicăieri” ş.a.m.d.
Apoi, apare şi o frază bizară, sibilinică, dar semnificativă pentru un tip
de gândire masonică în contra despotismului, preamărind forŃa iluminismului
17 Mihaela Cosma, Editorul Johann Gött şi presa săsească din Braşov în anii revoluŃiei din
1848-1849, în vol.: Imaginea celuilalt în Transilvania în sec. XVIII-XIX, coord. A. Magyari,
N. Bocşan, S. Mitu.

126

https://biblioteca-digitala.ro

şi a celor trei concepte ale DemocraŃiei Universale: libertate, fraternitate,
egalitate: „O putere cumplită şi nevăzută care lucră în contra despotismului
pretutindene, lucră demult şi la surparea acestei cetăŃi barbare, şi murii [pereŃii
– n.ns., G.N.] ei se vor răsturna amuşi pe aceia cari nu vor să o dărâme din
amoare către omenire”18. Frază considerată de filosoful D.D. Roşca drept
„mostră de filosofie socială evoluată”19. Fraza-simbol a fost remarcată ca
„neînŃeleasă” în urmă cu doi ani de publicistul Constantin Zărnescu20.
Să ne aruncăm însă puŃin ochii şi asupra Adunării de la Blaj din 3/15
mai 1848, unde S. BărnuŃiu a avut o importantă influenŃă asupra redactării
jurământului. Am citit până acum Jurământul de zeci de ori, fără ca ceva din el
să-mi atragă atenŃia. Cercetând însă idealurile masonice, o anumită formulare
pare iarăşi ciudată şi consider că trebuie să ne dea de gândit. Este vorba de
pasajul în care se spune: „Voi conlucra după putinŃă la [...] înaintarea binelui
umanităŃii, al NaŃiunii române şi al patriei noastre”21.
Întâi, faptul că apare ideea unui jurământ la 3/15 mai 1848 este destul de
neobişnuită, dar admiŃând că şi la unele adunări ungureşti se practica aşa ceva
în epocă, să zicem că ar fi fost firesc.
Dacă S. BărnuŃiu ar fi avut însă în vedere, ca un „bun naŃionalist”,
numai binele naŃiunii române, nu ne-ar fi mirat cu nimic. Dar dacă a pus în
gura iobagului român „binele umanităŃii” şi încă înaintea celui al propriei naŃiuni,
ne poate convinge că acest text este categoric de esenŃă masonică. Cunoscând
(din documente) cât de cât psihologia iobagului român analfabet, nu vedem cu
ce l-ar fi încălzit pe badea Gheorghe sau Ion din Panticeu sau Trămpoaiele
„binele umanităŃii”?!
Dar să ne oprim foarte pe scurt şi asupra unor trăsături personale ale
lui S. BărnuŃiu, văzute de contemporani sau deduse din documente.
Episcopul greco-catolic Ioan Lemeni, la 2 mai 1848, după adunarea din
Duminica Tomei, denunŃându-l pe S. BărnuŃiu guvernatorului Transilvaniei
Teleki Jozsef ca pe un „om periculos” [sb.ns. – G.N.], mai spune că: „E întradevăr straniu că fotul profesor de filosofie Simion BărnuŃiu, căruia i se
datorează aceste evenimente, a reuşit să domine poporul după sosirea sa,
printr-un discurs liniştitor, în aşa măsură încât la vorbele sale s-au împrăştiat
imediat”22.
DiscreŃia, caracterul secretos al lui S. BărnuŃiu era proverbial şi reiese
indubitabil şi din documente, cum este acela din Sibiu, 16 octombrie 1848,
S. BărnuŃiu, Discursul..., p. 48.
D.D. Roşca, Oameni şi climate, Cluj, 1971, p. 84-85.
20 Mesagerul transilvan, VII, nr. 1452 din 5 aprilie 1996, p. 6.
21 Documente privind revoluŃia..., IV, Bucureşti, 1988, p. 40-41.
22 Ibidem, III, Bucureşti, 1982, p. 105.
18
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către Axente Sever, căruia îi recomandă: „Ia seama, sfaturile nu Ńi le spune la
nici un pământean, afară de aceia cărora cere datoria strânsă; nu Ńine sfat nici
nu vorbi cu mulŃimea ce ai de gând să faci”23.
Mai târziu, în 21 martie 1858, unul din cei mai apropiaŃi colaboratori ai
săi, Al. Papiu Ilarian, ajunge să îl descrie pe S. BărnuŃiu drept un „om misterios
şi fatal...”24 [sb.ns. – G.N.].
Spune multe şi gestul său, izvorât din vreo prudenŃă masonică, atunci
când le cere imperativ lui Al. Papiu Ilarian şi lui Iosif Hodoş ca anumite
scrisori trimise de către el la Padova să fie distruse. Şi le mai cerea: „aveŃi grijă
cum vorbiŃi şi cu cine, ca să nu daŃi ocaziune la presupusuri [bănuieli – n.ns. –
G.N.] fără de nici un temei”25 (15 ianuarie 1854). Iată deci nişte trăsături de
caracter suficient de grăitoare pentru a ne sugera că „ochii mari, faŃa ascetică şi
fruntea înaltă ce ascundea o minte sclipitoare erau acelea ale unui francmason
de înaltă Ńinută”. Adăugând la toate acestea şi portretul pe care i-l face lui S.
BărnuŃiu poetul George Sion, bănuiala parcă ni se transformă în certitudine,
deoarece ne pare a fi chiar portretul unui adevărat francmason. Dar iată
descrierea pe care i-o face Sion, care sosise la Sibiu împreună cu alŃi moldoveni
şi munteni şi de unde urmau să plece la Blaj, la marea adunare naŃională din
3/15 mai 1848. Acolo, la Sibiu, are loc întâlnirea cu S. BărnuŃiu:
„Deodată rămaserăm extaziaŃi: nu ne puteam da seama cum un
asemenea om putea să se bucure de un nume atât de mare. În adevăr, acest om
avea un aer de tot comun: vorba lui îngăimată, natura lui timidă, manierele lui
ordinare [obişnuite – n.ns.- G.N.], fizionomia lui liniştită nu exprimau mai
nimic; din contră, părea a fi o jumătate de om, o fantasmă ce ar fi abandonat
Purgatoriul, ca să se mai întoarcă odată pe lume. Dar, după ce ne mai lipirăm
de el, după ce ne luaserăm în convorbiri mai intime, recunoscurăm în el un
bărbat într-adevăr superior: la cuvintele patrie, naŃiune, românism, el se
entuziasma ca un poet; figura lui lua un aer de om inspirat, de profet; vorba
lui, un accent simpatic şi dureros; căutătura sa svârlea scântei de curaj şi
terorism. BărnuŃiu se bucura de o popularitate imensă şi binemeritată”26.
Portretul e semnificativ, el relevă cele două feŃe ale lui S. BărnuŃiu, una
cunoscută, de suprafaŃă şi alta necunoscută, ascunsă, intimă, de adâncime.
Sunt două ipostaze ale unei mari personalităŃi.
Trecem peste complotul de la Blaj, pus la cale împotriva episcopului
greco-catolic Ioan Lemeni, pentru a-l determina pe acesta să accepte renunŃaGelu NeamŃu, Din corespondenŃa lui Simion BărnuŃiu (1848-1849), în Acta Musei
Porolissensis, XIX, 1995, p. 183.
24 I. Pervain, I. Chindriş, CorespondenŃa lui Al. Papiu Ilarian, I, Cluj, 1972, p. 29.
25 Enea Hodoş, Din corespondenŃa lui S. BărnuŃiu şi a contemporanilor săi, Sibiu, 1944, p. 45.
26 G. Sion, Suvenire contimporane, Bucureşti, 1888, p. 395.
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rea la recunoaşterea celor patru puncte ce despărŃeau pe greco-catolici de
ortodocşi şi vom examina pe scurt relaŃiile sale cu alŃi francmasoni,nu înainte
de a preciza că şi la Iaşi, prin 1857, a făcut parte dintr-o conspiraŃie aproape de
neexplicat împotriva lui A.T. Laurian şi Al. Papiu Ilarian, foştii săi prieteni,
alături de nişte profesori ieşeni. Faptul nu s-ar putea înŃelege decât dacă am
accepta că a fost vreo disensiune între lojile masonice din Iaşi. Altfel ar fi
neverosimil să se spună despre S. BărnuŃiu că s-a făcut „unealtă vilă”27 a unui
grup de conspiratori. Aceasta cu atât mai mult cu cât Al. P. Ilarian recunoştea
că, în acelaşi timp, vorbea zilnic prieteneşte cu BărnuŃiu28. Repetăm, conflictul
nu este încă elucidat.
Se ştie sigur că Eftimie Murgu era francmason încă din 1834, când
devenise venerbilul unei loji din Iaşi29.
Nu avem documente care să ateste legături directe între Eftimie Murgu
şi Simion BărnuŃiu, avem însă două situaŃii care, crede, valorează cât un volum
de documente. Să ne explicăm. Se ştie că S. BărnuŃiu nu îi dorea preşedinŃi ai
adunării de la Blaj din 3-15 Mai pe episcopii Andrei Şaguna şi nici pe Ioan
Lemeni. Îl dorea în schimb ca preşedinte pe Eftimie Murgu. Îl dorea atât de
mult încât l-a aşteptat la Blaj până în ultimul moment. Hotărîrea de a-l chema
la Blaj pe Murgu, ca preşedinte al Adunării, s-a luat la Braşov, în 23 aprilie (în
ziua de Paşti) într-o conferinŃă la care a asistat şi Simion BărnuŃiu30. A fost
încredinŃat să-i scrie lui E. Murgu în acest sens, Ioan Popazu din Braşov.
Cea de-a doua situaŃie este intervenŃia lui S. BărnuŃiu din 30 septembrie
1853 pentru eliberarea din închisoare a lui Eftimie Murgu31 , cel care nu-şi
putuse respecta promisiunea de a veni la Blaj în 3/15 Mai 1848 (se pare că era
supravegheat strict de autorităŃile ungare). Oare ce-l îndemnase la acest gest
pe Simion BărnuŃiu, având în vedere că Eftimie Murgu nu a fost nici măcar în
tabăra antiunionistă? Să fi ştiut că E. Murgu era francmason?
Remarcăm apoi relaŃiile sale strânse cu A. T. Laurian, despre care nu
avem dovezi să fi fost mason, dar al cărui fiu, Dimitrie, profesor şi ziarist,
fondator al ziarului „România Liberă” şi membru ân comitetul de redacŃie al
revistei masonice „Mistria” (21 ianuarie 1875) era şi membru al lojei ÎnŃelepŃii
din Heliopolis (Bucureşti)32. La fel, BărnuŃiu era în strânse relaŃii cu Ioan
Maiorescu, al cărui fiu, Titu Maiorescu, deveni şi el un important mason în
George BariŃ şi contemporanii săi, I, Bucureşti, 1973, p.184 şi 187.
I.Pervain, I.Chindriş, op.cit., I, p.99.
29 H. Nistorescu-Bălceşti, Ordinul Masonic Român, p.445-446.
30 [ E. Dăianu], Cronica anului 1848, Sibiu, 1898, p.28
31 G.Bogdan-Duică, Notesul de însemnări al lui Simion BărnuŃiu, în Anuarul Institutului de
Istorie NaŃională, II, 1923, p.218-219.
32 H. Nestorescu-Bălceşti, op.cit., p.404.
27
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Iaşi, fondatorul SocietăŃii literare Junimea care mai curând s-a demonstrat că a
fost, de fapt, o lojă masonică33.
La sfârşitul anului 1854 S. BărnuŃiu pleacă, în calitate de profesor, la
Iaşi, chemat fiind de A. Tr. Laurian şi Petru Mavrogheni, ultimul înregistrat
mason la Paris34, bucurându-se şi de susŃinerea caimacanului Teodor Balş, şi el
mason. Cu alte cuvinte, relaŃiile sale cu masoni sau cu persoane bănuite a fi
masoni, sunt o realitate controlabilă.
Să vedem acum o altă piatră de încercare în cadrul cercetării noastre; să
încercăm a pătrunde în cele mai intime convingeri ale acestei gigantice
personalităŃi pentru a nr lămuri asupra atitudinii sale reale faŃă de evrei,
cunoscută fiind influenŃa lor în cercurile francmasonice.
În Discursul său, evreii apar de trei ori35 şi de fiecare dată daŃi ca
exemplu. Românii erau o majoritate oprimată în Transilvania, evreii o minoritate tot oprimată. Deci aveau ceva comun cu românii – poziŃia de oprimaŃi.
Două din cele trei menŃiuni se referă la această poziŃie comună a românilor şi
evreilor.
Pentru a-şi face cineva o idee despre oprimarea românilor, afirmă S.
BărnuŃiu, să-şi amintească despre cele suferite de evrei în Egipt, sau cu alte
cuvinte: „Dacă nu-şi poate închipui cineva greutăŃile care le suferea oarecând
iudeii de la faraon în Egipt, să se uite la faraonii din Ardeal, cum nu se mai
mulŃumesc aceştia acum cu ziua de lucru, ci dau cu ruptul clăile, de a
constrâns colonul a face ziuă din noapte şi a lucra cu toată casa sa, ca să poată
plini numărul cel peste măsură. Sunt aristocraŃi care-i bagă în jug pe oameni şi
grapă cu ei”. (p.41).
Cu privire la nedreptatea cu care este judecat românul tocmai de
opresorii săi, BărnuŃiu face următoarea comparaŃie: „În deşert se zice că
judecătorul se cade a fi mai presus de toate respectele de confesiune, de naŃionalitate, de naştere şi alte asemenea, în deşert, pentru că această lege morală
nu garanŃeşte dreptate nici plebeului la judeŃul aristocraŃilor, nici iudeului la
judeŃul creştinilor, nici românului la judeŃele ungureşti şi săseşti”(p.48).
Cea de a treia menŃiune este o săgeată impotriva unirii religioase, când
spune că şi românii ortodocşi sa puteau merge la studii la Roma ca ortodocşi
aşa cum mergeau chinezii, japonezii, evreii, mahomedanii şi păgânii şi că,
pentru aceasta, nu era nevoie să treacă o parte a lor la greco-catolicism (p.44)
Deci iată adevărata sa poziŃie faŃă de evrei la 1848, în timp ce în unele
oraşe din Ungaria (şi în multe din Transilvania) evreii erau alungaŃi şi pe
alocuri botezaŃi cu forŃa. Să nu uităm că în timpul revoluŃiei din Transilvania,
Mihai Dinu Sturdza, Junimea societate secretă, în Ethos, Paris, nr.1, din 1973, p.81-110.
H. Nestorescu-Bălceşti, op.cit, p.428.
35 S.BărnuŃiu. Discursul...,p.41; 44; 48.
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34

130

https://biblioteca-digitala.ro

mulŃi dintre evrei au luptat alături de armata lui Avram Iancu dând şi ei
sacrificii. La aceasta i-a îndemnat, desigur, toleranŃa manifestată de români şi
de conducătorii lor36.
Simion BărnuŃiu are, de asemenea, cuvinte de preŃuire pentru simŃul
de solidaritate al evreilor, la doar câŃiva ani după revoluŃie; ei sunt lăudaŃi şi
pentru spiritul lor de iniŃiativă în viaŃa economică37.
Cam tot în această vreme (1853), într-o lucrare mai puŃin cunoscută, S.
BărnuŃiu dezvoltă chiar o apologie a spiritului cosmopolit, în strânsă legătură
cu aprecierile sale faŃă de evrei: „omul nu e, nici nu se cuvine să fie numai
egoist, naŃionalist, patriot dar şi cosmopolit; năciunalist [î]l face mumă-sa pe
tot omul, patriot, patria liberă, comerciul cosmopolit, egoist se face fiecare de
sine însuşi”38. E destul de clară, credem, dorinŃa lui BărnuŃiu de a Ńine un
echilibru al fiinŃei umane între naŃionalism şi cosmopolitism.
Mai de aproape, BărnuŃiu îi cunoaşte pe evrei în iarna anului 1854,
când pleacă spre Iaşi prin GaliŃia unde numărul lor era mare39.
La Iaşi, se insinuează mereu, atitudinea sa faŃă de evrei suferă o
schimbare. De fapt, acuzele de antisemitism pe care i le aduce Miskolczy
Ambrus sunt foarte şubrede. Ele se bazează pe nişte aprecieri uneori rizibile
ale consulului FranŃei; foarte prost informat, din care, apoi, şi mai rizibil, se
trage o concluzie mult prea gravă şi cuprinzătoare pentru a se baza doar pe
cele câteva informaŃii exotice şi exagerate; iată concluzia: „antisemitismul a
devenit un element structural al vieŃii politice româneşti”!
Această gravă concluzie se argumentează apoi cu tulburările din 1866
îndreptate împotriva evreilor (S. BărnuŃiu murise în 1864). Consulul francez
acuză din nou pe paşoptişti – ar fi fost de vină ion Heliade Rădulescu şi cezar
Bolliac, când, de fapt, pentru cine cunoştea cu adevărat epoca şi interesele
marilor puteri de atunci, era evident că explicaŃia lui I. Brătianu şi C.A. Rosetti
stătea mai aproape de adevăr, mulŃimile fuseseră întărâtate de către agenŃii
austrieci şi ruşi care doreau un pretext pentru invazie40. Absurditatea acuzării
celor doi paşoptişti, Heliade şi Bolliac, apare şi mai limpede când reamintim că
amândoi erau importanŃi francmasoni, animaŃi de cele mai puternice

G. NeamŃu, Jew and Jewish Question in the Revolution of 1848 in Transilvania, în Studia
Judaica, Cluj-Napoca, 1996, p.168-174.
37 George Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al
XIX-lea, Cluj-Napoca, 1977, p.189.
38 S. BărnuŃiu, ObservaŃiuni statistice despre cultivarea pământului Europei, în Foaie pentru
minte, inimă şi literatură, XVI, nr.42 din 1853, p.320-321 (vezi şi nr. 48-51).
39 G. Bogdan-Duică, op.cit., p.134.
40 Moses Gaster, Judaica & hungarica, Budapest, 1993 (ediŃie îngrijită şi prefaŃă de
Miskolczy Ambrus), p.54-56.
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sentimente de toleranŃă, iar cel din urmă, Cezar Bolliac, a luat parte, alături de
N. Bălcescu la împăcarea românilor cu ungurii în 1849. Deci, concluzii grave şi
serioase nu se pot trage din informaŃii eronate.
Pare destul de nefiresc şi pasajul în care se afirmă că la că la 1860,
consulul francez a făcut haz de S. BărnuŃiu, dar s-a şi îngrijorat (iată cum hazul
poate provoca îngrijorare!) pentru faptul că S. BărnuŃiu a „ajuns să-i atace pe
apostoli în calitatea lor de evrei şi creştinismul drept religie ebraică”. De fapt,
aceată acuzaŃie i-o aduce Titu Maiorescu în Contra şcolei BărnuŃiu, în 1868,
folosind un citat rupt din context care în fond nu are tocmai acest înŃeles.
Marele critic forŃează doar înŃelesul printr-o tehnică des folosită de el, aceea de
a duce mult prea departe raŃionamentele autorului pe care apoi le
ridiculizează.
Aprecieri deosebit de obiective are sociologic G. Em. Marica în a
analiza procedeele polemice ale lui Titu Maiorescu, facile şi nu întotdeauna
ortodoxe41.
Aşa-zisa atitudine xenofobă a lui S. BărnuŃiu este mereu exemplificată
cu pasajul (nr. 7, p. 321) din Dreptul public al românilor, care, analizat cu acribie,
vedem că, de fapt, se referă la un proiect de lege al emigrării, în care milita
doar pentru respectarea intereselor naŃionale la acea dată, deoarece el se ridică
la fel şi împotriva colonizării româniei cu germani şi slavi, fără ca din această
cauză să fie acuzat de antigermanism sau antislavism. El preferă colonizarea
cu italieni. PoziŃia sa în domeniul imigrării este comparabilă cu stabilirea din
partea unor Ńări (vezi S.U.A.) a unui număr de imigranŃi pentru o Ńară sau alta,
pentru o naŃiune sau alta.
În critica pe care o face T. Maiorescu în Contra şcoalei BărnuŃiu42, vrea să
ne facă să credem că în ceea ce priveşte societăŃile secrete, S. BărnuŃiu se
contrazice (chiar în ce priveşte francmasoneria, susŃine T. Maiorescu). Opunerea pasajelor este însă uşor falsificată şi interpretată pentru a apărea efectiv ca
o contrazicere. Iată cum expune T. Maiorescu poziŃia lui S. BărnuŃiu: „Fiind
societăŃile un drept al oamenilor, potestatea n-are drept a le prohibi, a le pune
piedice şi dificultăŃi, ele se pot forma de către cetăŃeni şi fără de concesiune din
partea potestăŃii” (Dreptul public..., p. 103), tot ce se poate mai democratic şi
mai corect. Deci societăŃile francmasonice se pot întemeia fără nici o problemă.
Dar, aici intervine o mistificare a lui T. Maiorescu, el sărind un aliniat întreg, şi
citându-l pe cel următor. Ideea lui S. BărnuŃiu apare astfel ca şi cum s-ar
contrazice : < Însă în contra societăŃilor secrete de francmasoneria, trebuie să
vie întru ajutor „potestatea legelativă prohibindu-le pre toate în formă.
Potestatea legelativă are să determine ce societăŃi se pot forma cu permisiunea
41
42

G.Em. Marica, op.cit.,p. 201, 208, 210.
T.Maiorescu, Critice, I, Bucureşti, 1908, p. 230.
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ei […] ne fiend nece drept nece politic a se forma Atari fiinŃe străine pe
teritoriul naŃionale”; Aşa dar: românii la p. 103 sunt liberi să formeze societăŃi
fără concesia potestăŃii, dar la p. 104, societăŃile lor nu se pot constitui fără
permisia potestăŃii”>
De fapt, S. BărnuŃiu nu pomeneşte nimic despre societăŃile
francmasonice (indicate de T. Maiorescu).
În pasajul sărit de T. Maiorescu, S. BărnuŃiu spune în fond cu totul
altceva decât insinuează T. Maiorescu. El spune că totuşi puterea „are dreptul
să cunoască scopul şi constituŃiunea fiecărei societăŃi ce existe şi lucră pre
teritoriul naŃional şi să prohibească toate societăŃile secrete”.
Deci, puterea are dreptul să cunoască statutele tuturor societăŃilor de
pe teritoriul ei şi poate interzice societăŃile secrete. Dar, cu reavoinŃă, T.
Maiorescu ignoră pasajul în care S. BărnuŃiu arată precis care anume societăŃi
secrete pot fi interzise. Adică, acelea întemeiate de pământeni sau străini, care
au drept scop să facă imposibil orice guvern naŃional, acele care combat
constituŃia şi principiile naŃionale, care înstrăinează pe „naŃionali” de la aceste
principii şi vrea a-i „câştiga pentru instituŃiuni străine”, pentru domni străini,
pentru guverne străine şi pentru „alte nenumărate scopuri contranaŃionale”
(p.104). Deci, dacă T. Maiorescu ar fi dat şi acest pasaj în Criticile sale, atunci nar mai fi apărut următorul ca şi cum ar fi fost în contrazicere cu primul. Cele
spuse de S. BărnuŃiu cu privire la interzicerea acelor societăŃi secrete duşmănoase sau în slujba altor state (spionaj), aşa încât, ne pare rău să o spunem, în
acest caz, critica lui T. Maiorescu nu este nici dreaptă, nici obiectivă. Deci,
insinuarea lui T. Maiorescu privind societăŃile francmasonice nu este corectă,
deoarece S. BărnuŃiu a precizat care anume societăŃi pot fi interzise, iar
societăŃile francmasonice nu se încadrau în exemplul dat de prestigiul critic.
Ele nu atacau nici fiinŃa naŃională, nici constituŃia, nici guvernul. E trist că un
mason român a vorbit aşa despre un alt mason român, chiar dacă el făcea
parte dinr-o altă lojă decît el!
Dar, în cadrul amplei noastre demonstraŃii, se cuvine a mai reveni
puŃin la trăsăturile de caracter ale lui S. BărnuŃiu, trăsături extrem de importante, deoarece ele nu sunt numai general umane, ci şi profund masonice.
Astfel, în timpul acelui nenorocit conflict cu Al. Papiu Ilarian şi A. T.
Laurian, primul, într-o scrisoare din Iaşi, 21 martie c.v. 1858, pomeneşte de
„natura cea intolerantă”43 a lui BărnuŃiu. Să vedem însă ce spun documentele
şi încă privind momentul 1848, când a început războiul civil şi câns S. BărnuŃiu
(ce păcat că atât de puŃină lume cunoaşte acest fapt), dând dovadă de o
toleranŃă cu totul ieşită din comun, înt-o scrisoare din 14 decembrie 1848,

43

I. Pervain, I. Chindriş, op.cit.,p. 29.
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declară că „ar dori să se împace cu ungurii”44. Doctorul S. Kaunitz care
menŃiona această ştire confirmă că a auzit din sursă sigură că Şt. Ionescu din
Banat a primit o scrisoare de la BărnuŃiu, preşedintele Comitetului din Sibiu,
care scrie că „doreşte să se împace cu ungurii”45.
ToleranŃa generoasă a lui S. BărnuŃiu se confirmă şi după izbucnirea
conflictului armat din Transilvania când, printr-o proclamaŃie către fraŃii
români, din 19 octombrie 1948, le cere acestora: „purtaŃi-vă frăŃeşte către toate
naŃiile, omeneşte chiar şi către vrăjmaşii voştri...”46.
Şi tot acolo mai cerea adversarilor: „Dacă nu putem să ne unim sub
ideea politică a dreptului şi a libertăŃii, lăsaŃi-ne cel puŃin ca impreună să
cunoaştem ideea umanităŃii”. Iar în proclamaŃia din 21 octombrie 1848,
toleranŃa sa se extinde şi asupra evreilor, ceea ce dovedeşte încă o dată că
poziŃia sa faŃă de ei numai antisemită nu a fost. Iată ce spunea în perspectiva
proclamaŃie: „Să nu îndrăznească nimeni a se atinge nici de persoana, nici de
averea altuia, fie acela de ce neam va fi, român, ungur, ovreu etc., pentru ca
toŃi oamenii au dreptul deopotrivă la viaŃa şi averea lor”47.
Să ne oprim puŃin asupra filantropiei şi generozităŃii sale masonice.
Biograful său, cel care îi scrie introducerea la Dreptul public..., îi scoate astfel în
evidenŃă această trăsătură de caracter, esenŃială şi semnificativă: „Sărac şi
dintr-o familie săracă, pe care trebuia să o ajute, BărnuŃiu în dorinŃa sa
arzătoare de a veni în ajutorul” tinerilor lipsiŃi de mijloace de a studia, ca un
adevărat părinte, şi-a sacrificat o parte din onorariul său de profesor pentru a-i
ajuta pe studenŃii săraci. Ce dovadă mai eclatantă în spijinul generozităŃii sale
ar putea fi mai elocventă decât aceasta?48
În încheierea argumentelor înşirate în scopul de a demonstra
apartenenŃa lui S. BărnuŃiu la masonerie, nu poate lipsi acela privitor la
folosirea de către el a semnelor masonice  (trei rozete sau puncte dispuse în
triunghi), în septembrie 186149. Nu poate fi neglijat nici faptul că am găsit
(măcar odată) dovada că la 1854, Simion Balint din Rosia i se adresează cu
termenul de „venerabil” sau mai exact: „veberandul Bătrân”50. La 46 de ani,
câŃi avea atunci S. BărnuŃiu, era un nonsens să i se spună bătrân şi încă
venerabil, numai în cazul în care ajunsese într-adevăr venerabilul vreunei loji
care deocamdată a scăpat cercetătorilor.
G. Bogdan-Duică, op. cit., p. 119.
I.D. Suciu, RevoluŃia de la 1848-1849 în Banat, Bucureşti, 1968, p. 211.
46 Al. Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia Superioară. SchiŃa tomului III, (Publicată de
Şt. Pascu), Sibiu, 1943, p. 77.
47 T. V. PăcăŃian, Cartea de aur, I, Sibiu, 1904, p. 483.
48 S. BărnuŃiu, op.cit., p.XXVII.
49 S. BărnuŃiu, Drept public..., p. 425-426
50 Enea Hodoş, op.cit., p. 57.
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Şi, în sfârşit, să nu uităm că el, S. BărnuŃiu, alături de moldovenii veniŃi
de la Paris, a fixat culorile şi forma steagului românilor ardeleni (roşu, alb şi
albastru)51.
Toate cele de până acum pot părea unui neavizat argumente destul de
şocante, dar să nu uităm că faptul se datorează embargoului total pus de
minŃile oamenilor de dictaturile de dreapta şi de stânga care ne-au măcinat
atâtea decenii. Masoneria a fost interzisă şi de I. Antonescu, şi de Gh.
Gheorghiu-Dej, şi de N. Ceauşescu. Aşa încât masoneria este un teren cu totul
şi cu totul nedefrişat încă pentru noi istoricii.
Francmasoneria a însemnat şi înseamnă o mare dovadă de evoluŃie a
societăŃii. A fi francmason implică în primul rând împărtăşirea de convingeri
comune şi o solidaritate dincolo de orice barieră etnică, politică şi confesională.
Adeziunea mişcării noastre naŃionale la generoasele idealuri masonice
a fost un fapt de progres, având în vedere că aceste idealuri constituiau chiar
valorile pe care s-a clădit civilizaŃia de tip occidental modern.
Deşi încercarea noastră de a da un răspuns dacă Simion BărnuŃiu a fost
sau nu mason, nu se bazează nici pe un document care să ateste în mod clar şi
sigur acest fapt, totuşi considerăm că nu este exclusă această posibilitate având
în vedere că dovezile indirecte şi cele logice pe care le-am adus sunt reale şi
corecte, şi credem, foarte grăitoare. Ar fi prea mari coincidenŃele privind
multitudinea dovezilor indirecte şi logice pentru a nu privi această posibilitate
ca pe o realitate asupra căreia cercetarea nu şi-a spus ultimul cuvânt.

Această lucrare a fost publicată şi în Limes, I, nr. 2-3/1998, p. 27-39.
Între timp, dl. Horia Nestorescu-Bălceşti mi-a atras atenŃia asupra unui document de arhivă publicat în 1923 în revista Paza, III, nr. 9-10 din 1923, p. 15-16,
pentru care îi mulŃumesc şi pe această cale. În respectiva revistă, I. T. Ulic
publică „Istoricul Franc-Masoneriei în România”, la care anexează o Tabelă de
onoare din Arhiva Suveranului Sanctuar Român din Memphis-Misraim „Mare
Loje NaŃională Română”. Aici, (la p. 16) îl găsim pe Simion BărnuŃiu în 1856
membru al unei loji masonice la Iaşi. Este un fapt consemnat de un document;
greu de contestat, mai ales că 8 ani în masonerie (deci de la 1848 la 1856) nu
este un timp incomensurabil. Dacă la 1856 S. BărnuŃiu a fost în mod sigur
mason, atunci toate argumentele adunate de noi pentru 1848, care par să
confirme acest fapt, au şansa de a ne şterge o mare parte din îndoială, din
minte şi din suflet. Acest fapt explică, în opinia mea, multe situaŃii din istoria
românilor ardeleni.

51 G. NeamŃu, Simboluri naŃionale în timpul RevoluŃiei de la 1848 din Transilvania, în D.
Prodan, Puterea modelului, Cluj-Napoca, 1995, p. 173-189.
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ANTONIU MARTIN
ASPECTE ALE MASONERIEI ÎN ROMÂNIA.
CAZUL ARADULUI

CONSIDERAłII GENERALE. Ideea de francmasonerie în Ńările române nu
este coordonată în totalitate cu fenomenul european. Unul dintre motivele
acestei defazări îl constituie faptul că principatele au intrat mai târziu în „zorii
modernităŃii”. În timp ce continentul descoperea tratatele politice ale lui
Montesquieu, post-feudalismul era încă una din caracteristicile importante ale
Moldovei sau łării Româneşti
Nu vorbim despre oameni, pentru că printre nobilii români existau
intelectuali rafinaŃi, dar de tip oriental (acesta nu este un termen peiorativ,
evocă doar Ńinuta vestimantară, ciudată pentru un cetaŃean european1).
Întreaga Europă de Est reprezenta un motiv de uimire pentru civilizaŃia
Iluminismului; „Inventarea Europei de Est”2, explică foarte clar că acest
termen s-a folosit pentru prima dată doar la mijlocul secolului al XVIII-lea, în
momentul în care o serie de trimişi ai regelui FranŃei au raportat că există o
civilizaŃie bine închegată în acea parte de continent, care merita toată atenŃia
Apusului.
Înainte de a începe tentativă de periodizare a conceptului francmasonic
în łările Române se cuvine sa fecem cuvenita specificare de ordin temporarpolitic:
•

•

1
2

Transilvania a fost întotdeauna o entitate distinctă, cu o puternică
influenŃă germană, care nu s-a sfârşit nici măcar după momentul
Unirii din 1918. Cu toate că cea mai mare parte a Principatului era sub
autoritatea directă a Regatului Ungariei, acesta s-a manifestat doar la
nivelul politic principal, structurile secundare profitând din plin de
ceea ce Max Weber va defini ca etica protestantă de muncă. Toate
aceste elemente se vor dovedi esenŃiale pentru cercetarea orientării
masonice din timpul secolului al XIX-lea.
Moldova şi łara Românească, deşi orientalizate, beneficiau de un
puternic respect din partea regatelor Italiene şi al Angliei, probabil
datorită „romantismului” fiecăreia. Nici astăzi nu se ştie cu exactitate
dacă Lord Byron a fost un suporter înflăcărat al eliberării Greciei sau

N. Djuvara, Între Orient şi Occident, Humanitas, 2002.
L. Wolf, Inventarea Europei de Est. Harta CivilizaŃiei în Epoca Luminilor, Humanitas, 2000.
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doar un naiv romantic, aşa cum apare într-o poză din timpul şederii
sale în insulă. Probabil că adevăul cuprinde puŃin din ambele explicaŃii, dar fascinaŃia apuseană faŃă de ceea ce se întâmpla dincolo de
CarpaŃi rămâne un motiv puternic pentru sprijinirea lor externă (atât
cât a existat).
Primele documente care atestă prezenŃa Masoneriei pe teritoriul
actualei Românii datează din 1734 – la timp relativ scurt de la fondarea Marii
loji a Angliei, 24 iunie 1717 – se relatează înfiinŃarea unei loji la GalaŃi de către
un diplomat italian, Anton Maria di Chiaro. După numai un an, fenomenul
devine unul de „curte” iar la Iaşi se constituie loja „Moldova”, aflată sub
obedienŃa Marelui Orient al Italiei, la conducerea acestuia aflându-se nimeni
altul decât domnitorul Constantin Mavrocordat. Odată cu apariŃia primei loji,
selecŃia naturală a vremii şi-a pus amprenta asupra lor: în scurt timnp au
devenit bunuri perisabile pentru o nobilime aflată în permanenŃă în căutare de
senzaŃional, iar principiile masonice vor fi abandonate pentru o perioadă în
favoarea altor mode venite din Europa.
Cu totul diferite sunt evenimentele din Transilvania, unde primele loji
apar mai târziu, dar au o influenŃă constantă asupra politicii principatului şi a
mentalităŃii epocii. Singura Ńară românească racordată la curentul cultural al
vremii (Iluminismul – prin Şcoala Ardeleană) prin prisma faptului că studenŃii
din Braşov sau Cluj aveau posibilitatea să studieze la curtea imperiala de la
Viena. Există şi o menŃiune de la 1743, care dovedeşte apartenenŃa unor astfel
de tineri la diverse liji vieneze. Prima lojă transilvăneană atestată este „Cele trei
coloane”din Braşov în anul 1749; politica agresivă promovată de masoni face
ca până în 1753 să existe loji masonice în fiecare dintre garnizoanele militare
ale principatului: BistriŃa, Sf. Gheorghe şi Miercurea Ciuc. Deşi în Transilvania
există încă segregarea religioasă, ortodocşii neavând voie să deŃină funcŃii în
cadrul organismelor de conducere, loja „Sf. Andrei cu trei nuferi” din Sibiu
reunea elita intelectuală transilvană, indiferent de confesiune sau etnie.3
Primele efecte ale activităŃii noilor loji apărute în spaŃiul românesc s-au
lasat aşteptate mai bine de 100 de ani, motivele fiind dintre cele mai diverse:
masoneria era văzută ca o societate ocultă, fară un scop bine determinat, deşi
in 1723 apăruse constituŃia lui Anderson, care specifică extrem de clar care
sunt principalele trăsături ale unui mason. Conceptul de iniŃiere nu se putea
încă impune în faŃa unor oameni mai preocupaŃi de situaŃia materială decât de
cea spirituală.
3 M. Motoarca, A. Martin, Masonerie şi spiritualitate. Avatarurile istorice ale conceptului
iniŃiatic, Gutemberg Univers, 2005, p. 89
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Totuşi este extrem de importantă lucrarea arhimandritului Gherasim
de la Mitropolia Moldovei, care pare a fi primul care înŃelege asemănările
dintre catehismul creştin şi cel Masonic; în 1787 el redactează o traducere a
unei importante lucrări a abatelui Perau, „Taina Francmasonilor”, în care sunt
descrise ritualurile şi sunt oferite date despre răspândirea frăŃiei. Demn de
reŃinut este faptul că aproape toŃi conducătorii Moldovei de la sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea au fost francmasoni.
Perioada 1743-1918 este considerată astăzi drept „legendară”, deoarece
fenomenul masonic a fost prost înŃeles şi foarte puŃin răspândit în cadrul
nobililor de rang inferior. Asemeni meşterilor masoni din primele veacuri ale
secolului al X-lea, domnitorii români au refuzat accesul altor categorii, inclusiv
intelectuale, participarea la ritualurile masonice, fapt ce i-a costat destul de
mult, după cum vom vedea în paginile următoare.
Conceptul de „libertate, egalitate, fraternitate” este o creaŃie pur masonică, aceasta fiind şi deviza Marii Loji a FranŃei. Ideile franceze au „instigat”
patrioŃii din principatele române, dar eşecul lui Tudor Vladimirescu (despre
care nu există documente care să ateste că ar fi fost mason) a însemnat totodată
o schimbare de optică: devenise evident că nu forŃa militară va reuşi să aducă
libertatea. Din aceste motive, începând cu anul 1820, numeroşi fii de boieri
sunt trimişi la studii în capitala FranŃei, unde sunt iniŃiaŃi în celebra lojă
„Templul Străinilor”. DiplomaŃia de care dădeau dovadă membrii acestei loji a
făcut ca în scurt timp să se creeze un puternic curent naŃional în sânul acestor
studenŃi: idei precum independenŃa, egalitatea sau unirea existau în gândurile
unor oameni ca Ion Ghica, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, I. C.
Bratianu, Nicolae Bălcescu sau Grigore Alexandrescu.4 Pe lângă ideile enunŃate mai sus, caracterul creştin al masoneriei a făcut ca unele din ritualurile sale
iniŃiale să fie adaptate la ortodoxismul românesc. În 1843, Nicolae Bălcescu
înfiinŃează împreună cu Christian Tell „FrăŃia”, o organizaŃie secretă de factură
militară. Membrii societăŃii erau împărŃiŃi în grupuri de câte zece, fiecare frate
având cunoştinŃă de şeful său direct – cel de la care primise iniŃierea – în faŃa
căruia răspundea cu viaŃa dacă nu păstra secretele societăŃii. Această organizaŃie secretă nu avea nici un punct comun cu loja masonică regulară a acelor
timpuri, fiind totuşi un corp bine închegat din perspectiva ideologiei creştine
pe care o promova.
Momentul 1848 este, în esenŃă, o încercare de a pune în practică nobilele idealuri masonice promovate începând cu revoluŃia franceză. Deşi a fost
înăbuşită militar, revoluŃia a continuat să existe în mintea românilor din
principate, mai ales prin ideile sale care nu şi-au pierdut nici un moment
valoarea spirituală. În data de 1 iulie 1856 ia fiinŃă, la Bucureşti, loja „Steaua
4

Ibidem, p. 90
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Dunării” avându-l drept venerabil pe I. C. Brătianu. Trei ani mai târziu,
această lojă devine Marea Lojă a României, iar venerabilul ei devine primul
Mare Maestru al Ordinului Masonic Român. Momentul acesta constituie
punctul cel mai important pentru recunoaşterea noului principat al României.
Marea Lojă îndeplinea funcŃia de ministru neoficial de externe, doar membrii
ei având posibilitatea de a negocia direct cu orice putere apuseană. La 14 iulie
1863 apare loja „ÎnŃelepŃii din Heliopolis”, compusă din masoni iniŃiaŃi la Paris
la lojile Marelui Orient al FranŃei. În foarte scurt timp membrii acestei loje –
importante figuri liberale şi conservatoare – vor deveni un puternic grup de
influenŃă. Cea mai importantă „lovitură” a acestei loji o reprezintă debarcarea
lui Alexandru Ioan Cuza, fapt nerecunoscut în epocă datorită protejării stricte
a secretului masonic.5
Odată implementate, practicile masonice au devenit o modă la sfârşitul
secolului. Din acest motiv au apărut tot mai multe ordine iniŃiatice precum:
1. Loja „ÎnfrăŃirea Sionului“, aparŃinătoare ordinului B’Nai B’rit,
condusă chiar de către consulul Statelor Unite ale Americii la
Bucureşti, Benjamin Peixotto.
2. Lojile „Iubirea de Patrie” (Baia Mare), „Cele trei coloane” (Braşov) –
sub obedienŃa Marii Loji Simbolice a Ungariei (Marea Lojă de rit ioanit
de la Budapesta – unul dintre puŃinele mistere masonice, căci avem dea face cu un rit pornit direct din mişcarea Reformei şi existent la ora
actuală doar în Ungaria şi Suedia).
Este lesne de imaginat că aceste loji nu aveau obiective comune, fapt
care periclita susŃinerea politică a României. Din acest motiv, la data de 8
septembrie 1880 se constituie Marea Lojă NaŃională a României (M.N.L.R.),
care va avea 32 de loji în subordine (26 din România, 4 din SUA şi 2 din
Bulgaria).
În tot acest timp, evenimentele din Transilvania se precipitaseră. Un
fapt extrem de important s-a petrecut în 1849 când Francisc al II-lea a interzis
masoneria în Imperiul Habsburgic, silind lojile deja create să adopte o
vizibilitate mult mai redusă. În ciuda acestui fapt, diverşi intelectuali ai secolului al XIX-lea, animaŃi de aceleaşi idealuri de egalitate propuse de masoneria
franceză, au hotărât sa reînfiinŃeze în anul 1884, la Cluj, loja „Unio”. Efectul
asupra societăŃii civile din Transilvania este incalculabil, la această lojă fiind
iniŃiaŃi oameni din toate categoriile sociale şi profesionale. În paralel, loja
„Unio” a înfiinŃat alte loji în: BistriŃa, Zalău, Târgu-Mureş, Turda, etc.
Toată această efervescenŃă masonică de la sfârşitul secolului al XIX-lea
s-a terminat odată cu intrarea în anii 1900. Nu se cunosc motivele exacte, dar
5

Ibidem.
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am putea presupune că prosperitatea Ńăranilor din Transilvania şi liniştea
oferită de domnia lui Carol I în România au dus la inevitabila dispariŃie din
viaŃa publică a masoneriei. Se cuvine să facem cuvenita rectificare legată de
dimensiunea unei loji masonice: aceasta făcea parte dintr-o organizaŃie discretă, care încearcă prin diverse mijloace (în cazul României exclusiv intelectuale)
să contribuie la o societate mai bună. Primii ani de existenŃă a lojilor masonice
pe teritoriul actual al României s-au caracterizat tocmai prin nerespectarea
acestei reguli, fenomenul masonic fiind foarte des semnalat în presa vremii.
Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care în anul 1916, când Marele
Maestru al M.N.L.R a încetat din viaŃă, nu a mai apărut nici un candidat
pentru înlocuirea sa, deoarece toate lojile erau intrate în adormire (nu mai
funcŃionau). Argumentul conform căruia Marele Război a întrerupt activitatea
acestor loji cade, deoarece fenomenul începuse să se manifeste încă din anii
1908-1910. În plin război, Marile Loji ale Greciei şi Bulgariei erau cele mai
active în găsirea de soluŃii pentru momentul de sfârşit al războiului.6
După unirea Transilvaniei cu România, tradiŃia masonică este reînviată, dar din acest moment asistăm la un proces de dezintegrare. M.N.L.R. nu
mai este singura lojă cu răspândire naŃională; în 1922, lojile maghiare din
Transilvania şi Banat înfiinŃează o obedienŃă proprie pe care o denumesc
Marea Lojă Simbolică a României. Anul 1925 marchează o nouă scindare –
toate lojile aflate sub obedienŃa Marelui Orient al FranŃei formează o federaŃie
cu o nouă obedienŃă, denumită Marele Orient al României. Perioada imediat
următoare a fost caracterizată prin adoptarea regulilor creştine promovate de
Marea Lojă din New York: obligativitatea credinŃei în Dumnezeu şi în nemurirea sufletului, precum şi prezenŃa obligatorie a Bibilei în timpul Ńinutelor. Cel
mai important eveniment pentru masoneria românească interbelică îl constituie recunoaşterea Marii Loji a României, sub obedienŃa Marii Loji Unite a
Angliei, fapt oficializat la data de 5 iulie 1930.
Momentul de declin al ordinului Masonic în România coincide cu
instaurarea regimului comunst. În iunie 1948 guvernul interzice oficial lojile
masonice, iar Mihai Noradunghian şi G. C. Grigoriu hotărăsc ca atât Supremul
Consiliu de grad 33 al României, cât şi Consiliul Federal al M.N.L.R. să treacă
Ordinul Masonic Român în adormire. Desigur, vor exista numeroase loji
româneşti în exil. În FranŃa, imediat după intrarea în adormire a M.N.L.R., se
formează loja „România”, sub obedienŃa Marii Loji a FranŃei.
Toate aceste loji vor încerca timp de 45 de ani să sfideze autoritatea
comunistă, fapt ce a atras de la sine urmărirea constantă de către Securitate a
unor masoni români de prim rang.

6

Ibidem, p. 92
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CAZUL MASONERIEI ARĂDENE. În anul 1794, printr-un edict imperial
masoneria a fost interzisă în Imperiul Habsburgic, fiind considerată un pericol
împotriva statului şi bisericii. Masoneria în Ungaria nu a funcŃionat până la
căderea lui Metternich, în 1848 – când a dat primele semne de de viaŃă.
După înlăturarea regimului absolutist, Ungaria cunoaşte o perioadă
propice afirmării lojilor masonice: toate domeniile vieŃii sociale au cunoscut o
dezvoltare deosebită. În această epocă, în întreg Imperiul, religia şi conştiinŃa
naŃională au putut să se exprime neîngrădit.7
La 30 ianuarie 1870, a luat fiinŃă Marea Lojă Simbolică a Ungariei
(numită Sf. Ioan), prima organizaŃie masonică federală de pe teritoriul
Ungariei. În acelaşi an s-a format la Arad loja „Szechenyi” alcătuită din oameni
cu sentimente fraterne şi conştirnŃi de puterea lor. Imediat s-au făcut simŃite în
oraş diverse creaŃii umaniste şi acŃiuni filantropice. O altă lojă, constituită în
Arad cam în aceeaşi perioadă, a fost „Fraternitas”. Cele două loji nu au avut o
viaŃă lungă. Concurându-se reciproc – chiar rivalizând – loja „Szechenyi”şi loja
„Fraternitas” au ajuns, foarte rapid, să se desfiinŃeze. Prima care şi-a încheiat
activitatea a fost „Fraternitas”, din raŃiuni economice. Loja „Szechenyi” a mai
funcŃionat până la data de 18 iunie 1881, când membrii ei au decis autodesfiinŃarea. Deşi majoritatea membrilor loji „Szechenyi” au renunŃat, şapte dintre
aceştia au depus un jurământ solemn în faŃa reprezentantului Marii Loji
Simbolice a Ungariei că nu vor renunŃa sub nici o formă la practicarea „artei
regale“. Între 1881 şi 1888, cei şapte membri s-au reunit anual. Ideea
reînfiinŃării unei noi loji era tot mai prezentă printre aceştia.
În iunie 1888, cu prilejul reunirii anuale, a fost dezbătută oportunitatea
reînfiinŃării unei loji în Arad. PrezenŃi la această întâlnire au fost: Institoris
Kalman, Bing Ede, Kristyory Ianos, Maday Matyas, din fosta lojă „Szechenyi”,
Rozsnyay Matyas, Lukacsy Miklos, Krispin Iozsef, Milling Iozsef, din fosta lojă
„Fraternitas” şi Bokm Lajos din loja „Felvidek”. Cei prtezenŃi au votat în
unanimitate constituirea unei noi loji în Arad. Loja nou înfiinŃată, denumită
„Concordia”, se afla sub obedienŃa Marii Loji Simbolice a Ungariei şi lucra în
primele trei grade din ritul ioanit. Primul maestru venerabil al acestei loji a fost
ales Rozsnyay Matyas. La 6 octombrie 1888, Marea Lojă Simbolică a Ungariei
şi-a dat acordul pentru o activitate temporara a lojii, iar la 23 noiembrie această
obedienŃă a acceptat loja „Concordia” în structurile sale. A fost creat astfel
cadrul propice pentru ca masonii arădeni să poată construi „Templul
LibertăŃii, EgalităŃii şi FraternităŃii”8. Pentru asigurarea fondurilor necesare
începutului activităŃii, fiecre membru a donat lojii câte zece florini. În patrimoniul lojii „Concordia”, a intrat mobilierul lojilor „Fraternitas” şi „Szechenyi”.
CotizaŃia pentru lojă a fost stabilită la un florin pe lună.
7
8

D. Beresniak, Francmasoneria în Europa de Est, Bucureşti, Ed. Nemira, 1994, p. 92
Ibidem, p. 116
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Din experienŃa trecutului masonic, membrii „Concordiei” au învăŃat
necesitatea precauŃiei şi moderaŃiei. Aceştia erau foarte rezervaŃi faŃă de cei
care îşi exprimau dorinŃa de a deveni masoni. łinutele lojii s-au desfăşurat în
sala de concerte a fratelui Krispin Iozsef (casă particulară). Din 1889, venerabil
al lojii este ales Institoris Kalman. Treptat, numărul membrilor acesteia creşte,
ajungând la 30 de fraŃi, mulŃi dintre aceştia foarte valoroşi şi cu dorinŃă de
muncă în folosul lojii. Idealurile masonice au fost promovate, încă de la
început, prin intermediul presei. De asemenea, loja arădeană şi-a asumat o
serie de activităŃi caritabile, pe care le-a diversificat în anii care au urmat. În
1890, sub îndrumarea aceluiaşi venerabil, loja „Concordia” cunoaşte o activitatea prodigioasă. Acum se înfirpă în sânul lojii ideea constituirii unui Templu
propriu. Colecta pentru această relizare a început în cafeneaua „Corso”, unde
un frate a amplasat o urnă pentru donaŃii.
Activitatea filantropică a lojii a primit consistenŃă şi prin angajarea în
îmbunătăŃirea situaŃiei copiilor orfani. Loja a decis ca fondurile FundaŃiei
feminine de binefacere – care în mare parte veneau de la ea – să fie folosite
pentru construirea unui orfelinat modern, unde copiii să aibă condiŃii optime
de viaŃă. În acest sens, loja a demarat o amplă acŃiune de strângere de fonduri.
Arădenii au răspuns pozitiv, astfel că a început construcŃia orfelinatului.9
AcŃiunile filantropice ale lojii „Concordia” au continuat în anul care a
urmat orin înfiinŃarea unei cantine a săracilor în Arad. În acest caz, loja era
împărŃită: unii fraŃi considerau că prin această cantină se încuraja parazitismul
social (profitori care simulau sărăcia). Totuşi, printr-o decizie luată cu majoritate de voturi, cantina a fost înfiinŃată. Conducerea acesteia a revenit femeilor
bogate ale Aradului, angrenate în acŃiuni filantropice. Astfel, FundaŃia Feminină de Binefacere evreiască, iniŃiată de doamna Daniel Neumann, a înfiinŃat
cantina pe baza planului întocmit de loja „Concordia”. Mai mult, „Concordia”
a donat suma de 300 de florini lojii feminine evreieşti în acest scop. Tot în 1891,
loja arădeană a avut iniŃiativa înfiinŃării unei asociaŃii a elevilor săraci.
În anul 1892, devine tot mai acută problema constriuirii unui sediu
permanent şi independent al lojii (Templu). Numeroşi fraŃi se temeau că efortul financiar necesitat de realizarea acestui sediu va periclita însăşi existenŃa
materială a lojii. S-a renunŃat pentru moment la idee, în favoarea închirierii
unui imobil unde să se desfăşoare Ńinutele.10
Anul 1894 a găsit loja „Concordia” angrenată în problemele societăŃii
maghiare. FaŃă de legile liberale ce vizau Biserica, clerul a făcut tot posibilul
pentru a-şi apăra pozitiile ameninŃate. În aceste condiŃii, cetăŃenii de orientare
S. Iozsef, Istoria „Concordiei” 1888-1909, Arad, Rethy Lipot şi fiul, 1909, p. 1.
A. Martin, Aspecte ale masoneriei arădene la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX, Mirador, 2003, p. 36.
9

10
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liberală au iniŃiat ample mişcări pentru drepturi civice. Membrii lojii „Concordia” au optat pentru organizarea unei manifestaŃii liberale naŃionaleîn favoarea reformării politicii bisericesşti. Tot în acest an, maeştrii lojii „Concordia” au
făcut numeroase demersuri pentru înfiinŃarea unei loji feminine. În 29 noiembrie, revoluŃionarul maghiar şi masonul Lajos Kossuth a încetat din viaŃă. La
doliul naŃional au luat parte toŃi membrii lojii arădene.
În anul 1895, maestrul venerabil al lojii devine Abrai Lajos. Acesta a
orientat tot mai mult loja spre latura spirituala, făcând eforturi pentru
propagarea principiilor masonice în viaŃa profană. Sprijinul lojii pentru cultură
şi artă a fost considerabil în decursul acelui an. La expoziŃiile de la Budapesta,
Aradul a fost o prezenŃă permanentă şi importantă.
În cadrul lojii „Concordia” au avut loc dezbateri asupra oportunităŃii
unificării tuturor organizaŃiilor filantropice din Arad, ca o premisă a
optimizării activităŃii de binefacere.
Şi în anul 1896, problema construirii unui sediu independent al lojii
(Templu) a revenit ca o obsesie printre membrii ei. FraŃii mai tineri au reuşit să
adune în acest scop suma de 4.000 de coroane. Membrii mai vechi aveau încă
proaspătă în minte desfiinŃarea lojilor „Szechenyi” şi „Fraternitas” din raŃiuni
economice, şi de aceea aveau o atitudine precaută.
Problema majoră ce a preocupat loja arădeană în anul 1897 a fost
înfiinŃarea unei loji feminine în oraşul Lipova. De aemenea, loja „Concordia” a
făcut demersuri pe lângă Marea Lojă Simbolică a Ungariei şi pe lângă celelalte
loji pentru a încuraja creşterea numărului spitalelor, orfelinatelor şi caselor de
bătrâni. Aceste eforturi au avut, în mare parte, rezultatul scontat: în scurt timp
s-au înfiinŃat numeroase spitale şi aşezăminte de binefacere sprijinite de stat.
Loja „Concordia” s-a îngrijit şi de situaŃia urmaşilor fraŃilor decedaŃi, prin
asigurarea materială a continuării studiilor (alocaŃii financiare lunare).
În anul 1898 s-a repus pentru prima dată în cadrul Ńinutelor lojii
problema învăŃământului de stat gratuit, indiferent de religie. Anul următor a
început pentru loja arădeană cu delegarea unui reprezentant la Congresul
internaŃional pentru protecŃia copilului (fiind singura lojă din provincie reprezentată la acest congres). Cu ocazia comemorării celor 13 generali, la 6
octombrie 1899, toŃi membrii lojii s-au împărtăşit în cadrul unei slujbe
religioase la care au participat numeroşi fraŃi din întreaga Ungarie.
Anul 1900 a găsit loja „Concordia” într-o situaŃie financiară precară. În
aceste condiŃii, maeştrii au decis majorarea cu 50% a cotizaŃiilor. Tot acum, loja
a iniŃiat adunarea de fonduri pentru ridicarea unui monument în memoria
fratelui Daranyi János (mare filantrop şi membru remarcabil al lojii). Sub
aspect filantropic, „Concordia” a înfiinŃat Casa de refugiu pentru săraci. La
acest proiect au contribuit şi locuitorii Aradului. De asemenea, masonii
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arădeni întreprind vizite la cei săraci, dovedind grijă faŃă de semenii lor.11 Nu a
fost neglijată propagarea ideilor masonice prin intermediul presei.
În anul 1901, lojile din cadrul Marii Loji Simbolice a Ungariei au fost
preocupate ca ideile şi proiectele lor să fie cunoscute şi asumate de comunitatea profană. S-au stabilit întâlniri cu reprezentanŃi ai comunităŃii profane
(conducători politici, administrativi, etc).
Tot în acest scop a apărut ideea înfiinŃării unui ziar săptămânal elaborat în spirit masonic, care însă nu s-a putut concretiza. AcŃiunile filantropice au
vizat, în acest an, sprijinul financiar al instituŃiei de binefacere „Pâinea Gratuită”
din Arad. De asemenea, au fost susŃinuŃi material tinerii săraci şi studioşi.
Taxele de şcolarizare, îmbrăcămintea şi întreŃinerea acestora au fost suportate
de către lojă. Ideile masonice propagate de „Concordia” au avut rezonanŃă în
comunitatea profană. Spre exemplu, în cadrul şedinŃelor AsociaŃiei ÎnvăŃătorilor din Arad au fost susŃinute mai multe conferinŃe în care se regăseau
principii masonice.
Cu anul 1902 debutează perioada cea mai fertilă în realizări pentru loja
arădeană. La 24 aprilie, aceasta a cumpărat terenul din incinta Şcolii de Arte şi
Meserii în vederea construirii Templului. A fost aprobat de maeştrii proiectul
în stil grecesc al fratelui arhitect Tabakovits. În afara acestor preocupări,
educaŃia copiilor delicvenŃi a reprezentat, şi în acest an, o prioritate pentru
„Concordia”, care a înfiinŃat în Arad un institut de corecŃie.
În anul 1903, pe ordinea de zi a lojii a ajuns rezolvarea problemei
servitorilor. Membrii acesteia au considerat oportună înfiinŃarea unei Case de
Refugiu pentru servitori. Masonii arădeni au sensibilizat din nou comunitatea
arădeană pentru a sprijini cu fonduri acest proiect.
La iniŃiativa Marii Loji Simbolice a Ungariei, a luat fiinŃă, la Budapesta,
societatea Szechenyi cu scopul de a coordona asociaŃiile de tineret. Dezideratul
cultural al societăŃii Szechenyi era fondarea unei societăŃi literare moderne care
să-i mobilizeze pe tineri spre realizarea unor scopuri nobile. Loja „Concordia”
a participat financiar la constituirea acestei societăŃi, colectându-se circa 1.000
de coroane. La 29 noiembrie 1903, a avut loc inaugurarea societăŃii de
binefacere evreiescă feminină – constituită la propunerea şi cu eforturile lojii
arădene. Tot în acest an, primul Cămin de Zi şi-a deschis porŃile sub coordonarea atentă a membrilor lojii arădene.12
În anul 1904 vechea problemă a construirii unui sediu independent
(Templu) pentru lojă s-a materializat. Efortul financiar a fost foarte mare.
Pentru a economisi o parte din fonduri, s-a decis înfiinŃarea a două locuri de
muncă în cadrul spaŃiului alocat Templului. La sfârşitul fiecărei Ńinute,
11
12

S. Iosef, op. cit, p. 3.
Ibidem, p. 4.
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membrii mai tineri ai lojii depuneau contribuŃia lor financiară pentru construirea Templului într-o urnă specială. Templu, ridicat în stil grecesc, reprezintă
una din emblemele arhitectonice ale oraşului Arad.
ActivităŃile caritabile ale lojii au continuat şi s-au diversificat. IntenŃia
acesteia era ca fiecare şcoală să beneficieze de un Cămin da Zi. Loja arădeană
era preocupată de dezvoltarea industriei.
Preocupările interne, în 1905, au constat în mobilarea şi inaugurarea
Templului. Ceremonia religioasă de inaugurare a Templului a avut loc în 21
octombrie, în prezenŃa fraŃilor din tot cuprinsul Ungariei. ActvităŃile caritabile
s-au centrat pe rezolvarea problemei săracilor. De asemenea, membrii
„Concordiei” au iniŃiat o societate de ajutorare a deŃinuŃilor. Un proiect mai
vechi al lojii arădene a fost concretizat de o altă lojă din cadrul Marii Loji
Simbolice a Ungariei, „DemocraŃia”, care a înfiinŃat „Liga NaŃională de ProtecŃie a Copiilor”. Membrii „Concordiei” au susŃinut constant această iniŃiativă şi
au intrat în număr mare în rândul membrilor Ligii, fapt ce s-a resimŃit în mod
benefic şi în Arad.13
O mare parte a actvităŃilor din anul 1906 a fost dedicată îmbunătăŃirii
situaŃiei bolnavilor de tuberculoză. Asigurarea locurilor de muncă pentru
săraci a reprezentat, şi în acest an, o preocupare constantă a „Concordiei”.
IniŃiativele sociale ale „Concordiei” vizau: înfiinŃarea unei băi publice
în Arad, introducerea educaŃiei de stat gratuite, obŃinerea dreptului de vot
pentru femei, instrucŃia servitorilor şi îngrijirea copiilor abandonaŃi.14
În anul 1907, problemele sociale se regăsesc tot mai mult în activitatea
lojii. Este notabil transferul a şapte masoni de la Petroşani, fapt ce va impulsiona creşterea numerică a lojii arădene. FraŃii din Petroşani intenŃionau să pună
bazele, în oraşul de baştină, unei loji feminine denumită „Concordia”. Masonii
arădeni din loja „Concordia” au hotărât ca fraŃii pedagogi şi medici să încerce
înfiinŃarea unei organizaŃii care să gestioneze toate problemele referitoare la
alimentaŃia şi îngrijirea copiilor abandonaŃi.15 Nici latura spirituală nu a fost
neglijată, numeroase Ńinute găzduind prelegeri şi conferinŃe cu tematică masonică.
În anul 1908, în atenŃia lojii arădene a stat sprijinirea mişcării anticlericale, organizată de Marea Lojă Simbolică a Ungariei. Numeroase dezbateri au
fost organizate, în cadrul Ńinutelor lojii, pe probleme de educaŃie, numeroşi
fraŃi pronunŃându-se în favoarea modernizării învăŃământului. Adoptarea
modelului occidental de educaŃie a reprezentat o prioritate pentru membrii
„Concordiei”. Pentru formarea spirituală a membrilor s-au desfăşurat numeroase prelegeri şi conferinŃe ce abordau atât probleme masonice cât şi tematici
A. Martin, op. cit., p. 42.
S. Iosef, op. cit., p. 5.
15 Ibidem, p. 7.
13
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profane. Buna funcŃionare internă a lojii era asigurată şi de regularitatea
Ńinutelor. Astfel, în anul 1908 s-au desfăşurat 18 Ńinute de gradul I, trei Ńinute
de gradul II şi trei de gradul III. La acestea s-au adunat patru conferinŃe ale
maeştrilor, două conferinŃe generale, două conferinŃe pe comisii şi o conferinŃă
pentru ofiŃerii lojii. Numărul membrilor „Concordiei” a crescut sensibil, loja
ajungând să numere 126 de fraŃi. Acest fapt a permis şi creşterea contribuŃiei
financiare a lojii la diverse fundaŃii de binefacere, sănătate şi cultură. Loja
susŃine financiar şi campania pentru drepturile omului. În concordanŃă cu
preocupările Marii Loji Simbolice a Ungariei, loja arădeană se procupă de
condiŃia muncitorilor şi servitorilor. Pentru îmbunătăŃirea situaŃiei acestora din
urmă, loja a propus constituirea unei instituŃii care să monitorizeze respectul
reciproc dintre stapân şi servitor. Se mai intenŃiona înfiinŃarea în Arad a unei
AsociaŃii de ProtecŃie a Servitoarelor, după modelul celei din Timişoara. În
acest sens, loja a delegat un membru pentru coordonarea acestui proiect.16
Masonii arădeni au reflectat şi dezbătut şi asupra rolului masoneriei în
societatea modernă, susŃinând necesitatea unor reforme administrative interne
care să racordeze ordinul la imperativele timpului.
RelaŃiile internaŃionale al „Concordiei” erau foarte bune. Unii fraŃi au
făcut numeroase vizite unor loji occidentale, iar la întoarcere au susŃinut
expuneri privind regulamentele, organizarea şi proiectele lojilor respective. De
asemenea, loja „Concordia” avea legături directe cu Biroul InternaŃional al
Francmasoneriei din ElveŃia.
Problemele muncitoriimii revin permanent în atenŃia membrilor lojii
arădene. Aceştia consideră că situaŃia muncitorilor se poate ameliora doar prin
reprezentarea lor în Parlament. În sprijinul respectului pentru individ s-a
situat şi prelegerea venerabilului lojii timişorene „Losonczy” Ńinută în cadrul
„Concordiei”. Ideea centrală a discursului său era că numai valoarea muncii
trebuie să reprezinte măsura respectului faŃă de oameni şi, nicidecum, originea
sau naŃionalitatea acestora. Spre sfârşitul anului loja arădeană întocmeşte un
proiect pentru înfiinŃarea unu Gimanziu muncitoresc.
SituaŃia economică a „Concordiei” era bună, efortul financiar făcut
pentru construirea Templului amortizându-se treptat.17
Pornind de la dezideratul realizării unei societăŃi în care individul este
valoarea supremă, loja arădeană a încercat în decursul existenŃei sale, să
implementeze în sânul comunităŃii profane o nouă atitudine şi o nouă modalitate de a gândi şi acŃiona. Prin acŃiunile sale în folosul comunităŃii, prin
racordarea la imperativele timpului şi mai ales prin impulsionarea şi coagula-

16
17

A. Martin, op. cit, p. 43.
S. Iosef, op. cit, p. 10.
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rea iniŃiativelor organizaŃiilor neguvernamentale, loja arădeană s-a manifestat
ca un veritabil motor al societăŃii civile.
Se întâlnesc numeroase similitudini cu celelalte loji din Transilvania,
atât în privinŃa preocupărilor teoretice cât şi a acŃiunilor concrete.
În 1914, în Transilvania activau 12 loji, printre care loja „Concordia” se
situa pe locul doi ca număr de membri (116), după loja „Unio” din Cluj şi
înaintea lojii „Losonczy” din Timişoara.18
În 1922, lojile din Transilvania şi Banat au constituit Marea Lojă
Simbolică a României. Aceasta s-a unit, în 1930, cu Marea Lojă NaŃională a
României, păstrându-şi însă caracterul specific ritual în cadrul Uniunii Lojilor
Ioanite.19
În 1940, sunt atestaŃi ca membrii ai „Concordiei” arădene următorii:
Aczel Francisc, Ambrus Bella, Dr. Anghel Ştefan, Dr. Antal Gheorghe, Assel
Karoly, Baba Ioan, Bard Oscar, Dr. CoŃioiu Romul, CoŃioiu Romulus, Cziraky
Martin, Czeiler Ştefan şi Farcaş Francisc.20
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MARIUS EPPEL
ANTONIU MARTIN
LOJA FRATERNITAS DIN ARAD ÎN PRIMII ANI DE EXISTENłĂ
(1871-1876)

După 1866, în întreaga Ungarie lojile masonice existente încep să iasă
din adormire, sub impulsul unor exponenŃi ai revoluŃiei de la 1848 care
emigraseră în unele Ńări liberale, unde au şi primit „lumina masonică”. În 1869
se redeşteaptă loja „Sfântul Ştefan” din Budapesta. La 23 mai 1869, Marele
Orient al FranŃei instituie loja „Mathias Corvin”.
În a doua jumătate a secolului XIX are loc procesul de organizare
administrativă a lojilor de pe teritoriul Ungariei, în obedienŃe. Astfel, la 30
ianurie 1870 se constituia Marea Lojă Ioannită a Ungariei („Sfântul Ioan”),
prima organizaŃie masonică federală din Ungaria. În 1871 s-a înfiinŃat Marele
Orient al Ungariei, consituit cu concursul Marelui Orient al FranŃei. După
aceste două momente de referinŃă, masoneria din Ungaria a cunoscut o
dezvoltare semnificativă, ajungându-se ca în foarte scurt timp toate oraşele
importante să aibă cel puŃin o lojă masonică.
Un alt moment important din istoria masoneriei maghiare l-a reprezentat fuziunea dintre Marea Lojă Ioannită şi Marele Orient al Ungariei, la
data de 21 martie 1886, într-o singură obedienŃă denumită Marea Lojă Simbolică a Ungariei.
O caracteristică a masoneriei din Ungaria, din perioada respectivă, a
fost implicarea substanŃială în activităŃi sociale şi filantropice, instituŃiile caritabile înfiinŃate şi gestionate de lojile masonice erau mai numeroase şi mai
eficiente decât oricare alt organizaŃii de profil. Trebuie menŃionat că Marea
Lojă Simbolică a Ungariei a încurajat cercetările şi studiile social-politice. Ea a
înfiinŃat chiar o organizaŃie pentru protecŃia socială a muncitorilor. A desfăşurat o activitate publică prin conferinŃie şi sprijinul bibliotecilor1.
În Arad, masoneria s-a răspândit relativ rapid, formându-se în 1870-71
două loji: „Szechenyi” şi „Fraternitas”. Prima aparŃinea de Marea Lojă Ioannită,
iar cea de-a doua de Marele Orient al Ungariei2. Pe baza documentelor de
arhivă din cadrul Arhivelor NaŃionale Maghiare de la Budapesta, putem
reconstitui, la nivelul acestui studiu, momentele de început ale lojii
„Fraternitas” din Arad.
D. Berezniak, Francmasoneria în Europa de est, Ed. Nemira, Buc., 1994, p. 93.
A. Martin, Aspecte ale masoneriei arădene la sfârşitul de sec. XIX şi început de sec. XX, Ed.
Mirador, Arad, 2003, p. 54.
1

2
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Din corespondenŃa administrativă a lojii „Fraternitas” cu obedienŃa
Marelui Orient al Ungariei, purtată în primii ani de existenŃă, rezultă unele
aspecte interesante legate de situaŃia financiară a lojii arădene. Astfel, în anul
masonic 1.XI.1875-31.X.1876 s-au obŃinut din taxele de iniŃiere 65 forinŃi. Din
cotizaŃiile membrilor s-au strâns 1068 forinŃi, iar din „trunchiul văduvei” suma
de 45 forinŃi şi 91 coroane3. Loja mai avea şi alte venituri însumând 45 forinŃi.
Din bugetul intern s-au cheltuit în anule menŃionat 84 forinŃi şi 5 coroane
pentru „susŃinerea fraŃilor”, s-a înaintat către bugetul Marelui Orient suma de
246 forinŃi. Pentru alte scopuri, loja a mai cheltuit 964 forinŃi. Mai rămâneau în
trezoreria proprie 495 forinŃi şi 98 coroane, iar în „trunchiul văduvei” 64
forinŃi. Loja închei anul masonic respectiv fără nicio datorie financiară.
La 31 octombrie 1876, data la care s-a desfăşurat Ńinuta de raportare
financiară au participat la lucrări 19 membri, Ńinuta fiind prezidată de
Buthenheim Vilmos, venerabilul în exerciŃiu al lojii4.
În anul masonic următor-din 1.XI.1876 până la 31.X.1877 – situaŃia
financiară a lojii „Fraternitas” nu a suferit schimbări importante. Loja
încasează din taxele de iniŃiere 65 forinŃi, din cotizaŃiile membrilor 923 forinŃi,
iar „trunchiul văduvei” a strâns 65 forinŃi. Loja a mai atra 46 forinŃi şi 98
coroane la bugetul său. În anul amintit, nu s-au cheltuit bani pentru „susŃinerea fraŃilor”, dar s-au alocat 77 forinŃi şi 70 coroane pentru sprijinul a diferiŃi
profani care au avut nevoie de ajutor. Către obedienŃă s-au trimis 220 forinŃi. În
trezoreria lojii au mai rămas la sfârşitul anului 525 forinŃi şi 52 coroane, iar
„trunchiul văduvei” mai conŃinea 55 forinŃi şi 61 coroane. Loja „Fraternitas”
nu avea nicio datorie financiară.
În primii ani de funcŃionare, loja arădeană s-a confruntat cu pierderea
unor membri, unii trecuŃi „la Orientul Etern” şi alŃii retraşi. Printre cei decedaŃi
sunt menŃionaŃi în documentele lojii Zunga Iozsef, Bistorolyi Ioysef şi Reveni
Gustav. În cursul anului 1876 au fost consideraŃi retraşi din cadrul lojii doi
membri: Elias Armin-transferat într-o altă lojă-şi Megyesi Odon care nu a mai
participat la Ńinute.
Intrarea în adormire a unor fraŃi era o practică destul de frecventă în
cadrul lojii „Fraternitas”. La 7.XI.1876, loja era formată din 54 membri din care
17 erau consideraŃi în adormire.
Solidaritatea fraternă se manifesta între membrii lojei arădene. La 26
ianuarie 1877, loja a alocat suma de 6 forinŃi şi 30 coroane pentru văduva
fratelui Daranyi.
În anul masonic 1877, venerabil al lojii „Fraternitas” a fost ales
Roznyay Mathyas, un cunoscut farmacist arădean. Activitatea lojii a primit o
3
4

Arhivele NaŃionale Maghiare, Fond Marele Orient al Ungariei, Dosar „Fraternitas”, f. 1.
Ibidem., f. 2.
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mai pronunŃată dimensiune filantropică. La 14 mai 1877, venerabilul în
exerciŃiu transmitea Marelui Orient al Ungariei că loja sa a reuşit să vândă trei
bilete de loterie de stat, în scop caritabil, din cele 20 puse la dispoziŃie de
obedienŃă5.
Loja se confrunta totuşi cu unele probleme ce decurgeau şi din
absenŃele unor membri de la Ńinute. În Ńinuta din 29 mai 1877, s-a discutat
situaŃia fratelui Schaffer Adolf, care şi-a anunŃat, în luna martie, intenŃia de a
părăsi loja, acesta neplătindu-şi cotizaŃia de câteva luni. Totodată, a fost radiat
Vertan Istvan, care a decedat la 5 mai 1877, având gradul de maestru. S-a mai
discutat cererea de iniŃiere a profanului Baner Karoly, din Budapesta, care însă
era căsătorit cu o arădeancă6.
EvoluŃia lojii „Fraternitas” din Arad în primii ani de existenŃă nu a fost
una constantă, însă activitatea masonică s-a făcut resimŃită şi în spaŃiul profan.
Loja a început să devină tot mai mult o prezenŃă în societatea civilă arădeană
din a doua jumătate a secolului XIX. Cum se va vedea în tabelel de mai jos, loja
a reuşit să atragă fraŃi de diverse profesii, de diverse condiŃii sociale, care au
reuşit să se dedice, în majoritatea lor, atât activităŃii iniŃiatice – unii obŃinând
grade masonice importante –, cât şi activităŃii filantropice, culturale, sociale
desfăşurate în Arad prin iniŃiativa „Fraternitas”.
În incheierea acestu studiu atragem atenŃia cititorilor asupra faptului
că, în timpul cel mai scurt, vom tipări şi o monografie dedicată Lojii
„Fraternitas”. Dorim ca prin aceasta să iniŃiem o serie de studii monografice
dedicate Lojilor din Transilvania, prea puŃin cercetate şi cunoscute la noi.

ANEXE
TABEL CU MEMBRII LOJII „FRATERNITAS” ÎN ANUL 18767:
NUME
BUTHERHEIM
VILMOS
DR. KERZFELD
SANDOR
HURKETZ
FERENCZ

GRADUL

FUNCłIA ÎN

MASONIC

LOJĂ

30

Venerabil

Jurist, avocat

18

Medic chirurg

18

LocŃiitor de
Venerabil
Prim
Supraveghetor

PROFESIA

Ibidem, f. 6.
Ibidem, f. 9.
7 Ibidem, f. 10.
5
6
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OBSERVAłII

GAAL SANDOR
TIPTI LAJOS

Bibliotecar şef

18

Al Doilea
Supraveghetor
Oratorul Nr. 1

SCHUSTER ILLES
ROTH NANDOR
STRIMTZER
IOZSEF

Medic
Avocat
la
Şef
administraŃia
domeniilor
Editor
şi
tipograf
Comerciant

30
3
18

Oratorul Nr. 2
Secretar
Primul Auditor

3

Al Doilea
Auditor
Maestru de
Ceremonii

Comerciant

3

GYULAI ISTVAN
SINGER GYULA
RIEFFEL
KAROLY
FRICKEL
ZSIGMOND
VERTENI
ISTVAN
LURATZY
MIKLOS
PROHKL
VILMOS
NAR MATHYAS
IANKO IOZSEF
BODROGHY
ISTVAN
DR. DARANYI
JANOS
RUSZINYI
KAROL
BLAU BERNAT
BUCKWALD
ODON
GYONGYOSZY
FERENCZ
HEEGER JANOS
ZSINGA
SANDOR
KERZNER I.

3

3

3
3
Secretar şef

Arhitect

30
18
18
18
18

Medic primar

18

Comerciant

3

Patron
cramă

de 3
3

Profesor

3

Profesor
de
dans
Imobiliare

3
3

Antreprenor

3
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ROVATANTSZY
GYORGYI
KRISPIN JOSEF
LUSZTIG ADOLF
MITTELMAN
JOSEF SR.
MITTELMAN
JOSEF JR.
PANCZ
GYORGYI
PRIEGEL
GYORGYI
REDL IAKAB
REINHARDT
REINHARDT
ADOLF
RECTOR IANOS
SCHOFFER
ADOLF
SCHULHOF
KAROLY
SOMMER JOSEF
KLEINER ADOLF
STERN
LEOPOLD
STRODEL
FERENCZ
SVAB FERENCZ
SZENTPATENY
ANTAL
TOBAJISLY
KAROLY
TUROCZY
ANTAL
MOBRANYI
IANOS
MOBRANYI
BELA
MUNKATO
LIPOT
JAKAB GEDEON

3

Controlor
financiar
Notar

3
3
3

Patron uzină

3
3
3
3
3

Consilier
financiar
Scriitor, ziarist

3

Firmă proprie
Farmacist

3
3
3

Inginer
Inginer
Inginer

3
3
3

Inginer

3

Inginer
constructor
Pastor şef

3

PoliŃist
adjunct

3
şef

3
3

Director

3
3
3
2
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FRAKAS
LICHTENSTEIN
IOZSEF
REINHARDT
IACOB
BUCHEL IANOS
WINCKLER
VILMOS
BOGHIARFY
GERGELY
HAAS MOSES

Imobiliare
Arheolog

2
2
1

Economist
Industriaş

2
2

Avocat

1

Avocat

1

TABEL CU MEMBRII LOJII „FRATERNITAS” ÎN ANUL 18778:
GRADUL

FUNCłIA ÎN

MASONIC

LOJĂ

Farmacist

3

Venerabil

Jurist, avocat

18

Medic

18

Director şcoală

3

ROTH NANDOR

Avocat

3

SCHUSTER ILLES

Medic

30

GYONGYOSZY
FERENCZ
STRIMTZER
IOZSEF

Profesor

3

LocŃiitor de
Venerabil
Prim
Supraveghetor
Al Doilea
Supraveghetor
Orator limba
maghiară
Oratorul limba
germană
Secretar

Şef la
administraŃia
domeniilor
Comerciant

18

Expert

3

Comerciant

3

Maestru de
Ceremonii
Trezorier

Şef agenŃie
bancă

3

NUME
ROZNYAY
MATHYAS
DR. KERZFELD
SANDOR
HUNDETZ
FERENCZ
ROTHER IANOS

SINGER GYULA
KNEFFEL
KAROLY
FISCH ZSIGMOND

8

PROFESIA

Responsabil
cu „trunchiul
văduvei”

Ibidem, f. 11.
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OBSERVAłII

SZABO IOSZEF
RASKO ISTVAN
FLEISCHER
KAROLY
MILLIG IOSZEF
BLAU BERNAT
BODROGHY
ISTVAN
BOGHIARFY
GERGELY
BUCHEL IANOS
BUCKWALD
ODON
BUTHERHEIM
VILMOS
DR.
DARANYI
JANOS
FRAKAS
FRICKEL
ZSIGMOND
GAAL SANDOR
GYULAI ISTVAN
HAAS MOSES
HEEGER JANOS
HURKETZ
FERENCZ
IANKO IOZSEF
JAKAB GEDEON
KERZNER I.
KLEINER ADOLF
KRISPIN JOSEF
LICHTENSTEIN
IOZSEF
LURATZY MIKLOS
LUSZTIG ADOLF
MITTELMAN
JOSEF JR.
MITTELMAN
JOSEF SR.

Profesor
de
călărie
Director cămin
orfani
OfiŃer
Profesor
Patron de
cramă

1
1
1
1
3
18

Avocat

1

Economist

2
3
30

Medic primar

18

Imobiliare

2
3
3
3

Editor şi
tipograf
Avocat
Profesor de dans
Medic chirurg

1
3
18

Antreprenor
Inginer
Notar
Arheolog

18
2
3
3
3
2

Secretar şef
Patron uzină

30
3
3
3
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MOBRANYI BELA
MOBRANYI
IANOS
MUNKATO LIPOT
NAR MATHYAS
PANCZ GYORGYI
PRIEGEL
GYORGYI
PROHKL VILMOS
RECTOR IANOS
REDL IAKAB
REINHARDT
REINHARDT
ADOLF
REINHARDT
IACOB
RIEFFEL KAROLY
ROVATANTSZY
GYORGYI
RUSZINYI KAROL
SCHOFFER
ADOLF
SCHULHOF
KAROLY
SOMMER JOSEF
STERN LEOPOLD
STRODEL
FERENCZ
SVAB FERENCZ
SZENTPATENY
ANTAL
TIPTI LAJOS
TOBAJISLY
KAROLY
TUROCZY ANTAL
VERTENI ISTVAN
WINCKLER
VILMOS
ZSINGA SANDOR

3
3

Director

3
18
3
3

Firmă proprie
Consilier
financiar
Scriitor, ziarist

18
3
3
3
3
1

Comerciant
Controlor
financiar
Comerciant
Farmacist

3
3
3
3
3

Inginer
Inginer
Inginer

3
3
3

Inginer
constructor
Pastor şef

3

Bibliotecar şef

18

PoliŃist şef
adjunct

3

3

Industriaş

3
3
2

Imobiliare

3
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GELU NEAMłU
UN STUDENT ARDELEAN LA ROMA INFORMEAZĂ BLAJUL DESPRE
ACTIVITATEA FRANCMASONERIEI ITALIENE LA 1889

Cine ar fi crezut că în vasta corespondenŃă a cărturarului şi omului
politic blăjean Ioan Micu Moldovan, cleric de mare vază în biserica grecocatolică, se află două scrisori în care găsim informaŃii despre francmasonerie?
Şi iată, acum ne putem convinge că ele există şi le dăm în anexă.
Cele două scrisori ne-au atras atenŃia deoarece în arhivele noastre
acestea constituie o raritate. Practic, cele două scrisori – dintr-un total de 7860,
câte cuprinde fondul de corespondenŃă primită de Ioan Micu Moldovan de la
diverşi emitenŃi – sunt pe drept cuvânt o picătură în mare.
Ele se află la Arhivele NaŃionale, DirecŃia JudeŃeană Cluj, fondul Blaj,
arhiva personală Ioan Micu Moldovan şi au numărul 14.724 şi 14.725.
Scrisorile sunt trimise din Roma, prima în 13 aprilie, şi a doua în 17
iulie 1889, de către studentul Liciniu Pop în anul I la Teologie şi Filosofie.
Între 1887 şi 1891, deci într-o perioadă de cinci ani, Liciniu Pop îi
trimite lui Ioan Micu Moldovan 19 scrisori, dar numai în cele două menŃionate
mai sus, din 1889, scrie despre francmasoneria italiană.
Nu că ar fi fost un subiect la modă în patriarhalul Blaj, dar tânărul, care
studia la Roma pe bani împrumutaŃi de I. Micu Moldovan, se simŃea obligat
să-şi informeze magistrul (înalt ierarh) despre cum era privit catolicismul la
data respectivă, de către italieni.
Şi celelalte 17 epistole sunt interesante. Scrie despre atmosfera austeră
şi rigidă din Colegiul Grec, unde învăŃau 21 de studenŃi, dintre care 9 români.
În noiembrie 1887 mai vine un elev, Epaminonda, care era fiul lui Vasile
Lucaciu (avea doar 12 ani).
ÎnvaŃă greaca, ebraica, franceza; italiana şi latina le ştia. Colegiul a fost
vizitat chiar şi de papă.
În scrisorile din 1888 constată că tot timpul sunt demonstraŃii pe
străzile Romei şi că se strigau slogane anticlericale, cum ar fi „moarte preoŃilor
şi Vaticanului!” şi mai adaugă că demonstranŃii îi „urăsc pe toŃi care sunt cu
reverendă”.
Ca şi astăzi, opinia publică nu era deloc informată despre obiectivele
masoneriei, şi Liciniu Pop, ca şi opinia publică neinformată, îi considera pe
francmasoni, duşmani ai bisericii. Din acest unghi îi scrie Liciniu Pop lui Ioan
Micu Moldovan.
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Spontan, în prima scrisoare (13.IV.1889), Liciniu Pop nu-i condamnă pe
francmasoni, ci constată că merg şi ei să asculte predicile unui călugăr
franciscan, pe nume Augustin, extrem de cunoscut şi ascultat la Roma, pentru
că în predicile sale „atacă toate viciile” şi „zice tot adevărul fără a cruŃa nemic”
– de fapt, predicile călugărului coincideau tocmai cu principiile masonice.
În cea de-a doua scrisoare (17 iulie 1889), Liciniu Pop consemnează o
mare izbândă francmasonică – ridicarea statuii lui Giordano Bruno, pe care
masonii îl considerau „un martir”.
Liciniu Pop îl considera pe Giordano Bruno un inamic al bisericii, al
papei şi al lui Dumnezeu, dar aceasta era doar o acuzaŃie, şi nu adevărul.
Istoria le-a dat dreptate francmasonilor, care l-au considerat un
MARTIR! Biserica a şi renunŃat la poziŃia ei greşită. Dar aceasta va fi mai târziu
... la data aceea, de Rusalii, inaugurarea statuii a fost un mare succes. A avut o
audienŃă extrem de largă (după cum reiese din scrisoare). Şi descrierea
dezvelirii statuii lui Giordano Bruno se încheie amar: „Catolicismul stă cam
rău prin Italia”.
Dăm în Anexe cele două scrisori, pentru a avea o privire completă
asupra contextului, şi bănuim că Ioan Micu Moldovan a avut la acea dată ce
povesti prietenilor săi din Blaj.

ANEXE
I.
Domnule Moldovan!
Tăcerea mea îndelungată, poate va fi cauzat oarecare presupunere despre
starea mea; dar’ nu, feriele Sântelor Paşti, ce vor cădea Domineca în douăzeci şi
unu aprilie.
Fratele meu Flaviu încă se poate că va fi deja acasă în sânul familiei.
Eu mă aflu bine; sum sănătos şi îndestulit.
Sunt încă două luni până la finea anului; dacă bunul Dumnezeu mi va ajuta,
voliu suplica ca să depun doctoratul din filosofie, ca să împlinesc voia ExcelenŃei
Sale, căci mi zise, când fu la Roma cu ocasiunea iubileului; şi totodată una bucurie
părinŃilor, cari sunt îngrijiŃi ca să nu fiu morbos.
Un mult ales predicator, călugar franciscan, predică în una baserică aproape
de noi în tot decursul postului mare, după datina latinilor. Produse un mare efect
prin Roma. Publicul tare numeros se adună ca să-l asculte, şi încă din toate satele,
framasoni, protestanŃi…, căci are una elocuinŃia tare mare. Toată Roma vorbeşte
de el.
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În predică atacă toate viŃiurile, merge în contra materialiştilor, zice tot
adevărul fără de a cruŃa nemic. Acest ministru al altariului, şi-câştigă inimici de
aceia cari sunt în contra basericei; liberalii au Ńesut multe planuri, pentru a
împiedica poporul de a merge la predică; astfel odată, pre la mijlocul predicei în
fundul basericei la altar au împuşcat cu una bombă de pulvere ca să înfrice
publicul, dar nu le-a succes, căci şi mai tare au început a frecventa predicele, ear de
altă parte au fost destinaŃi soldaŃi ca să stea în baserică şi să aibă grigia.
Când acest preot eşia să meargă acasă, nu putea trece cu căruŃa, fiindcă
strada, şi încă una dintre celea principali era plină de public, ce bătea cu mâinile şi
striau: Să trăiască părintele Augustin; căci aşa se chema.
Se zice, că-I ca un înger de mântuire trimis anume din cer, deoarece a produs
un mare frupt spiritual în cei cari l-ascultau.
Tempul e destul de frumos; sunt străini de prin toate părŃile, ca să viziteze
vechea cetate; ceea ce nu-i un lucru nou.
Vă felicitez sărbători fericite.
Deja e a doua ora că eu sierbez S. Paşti în Roma.
Tramit neşte chipuri, pre dos e scris pentru cine sunt; adecă: două pentru
Domnia-Voastră; unul pentru Alexandru şi Nenica.
Sărutându-vă mâna rămân al D-Voastre umil recunoscător,
Liciniu
Roma 13 IV [1]889

II.
Reverendisime Domnule!
IertaŃi-mi că de mult temp nu Ve am scris, fiend tare ocupat cu pregătirea
pentru doctoratul din filosofie. L-am depus astăzi în 17 iulie scripturistica pentru
acest grad; iar examenul şi tot odată gradul de licenŃiat l-am fost făcut in 3 l.c.
Toate mi-au succes tare bine, mulŃămită lui Domnezeul şi sum îndestulit că
mi-am împlinit detorinŃia. Vă rog frumos, dacă VeŃi putea să comunicaŃi acasă şi
ExcelenŃei Sale, căci în anul trecut când a fost la Roma, mi-a zis că trebuie să depun
doctoratul.
Tempul e frumos, dar e una căldură foarte mare de nu se poate sta; pentru
aceasta se poate că vom merge afară din Roma încă în luna aceasta mai înainte de
clasificaŃiuni. De voliu potea avea una programă Vă voliu tramite ca şi în anul
trecut, dar nu ştiu de AŃi primit-o.
Chiar în ziua S. Rusale, framasonii în Roma au ridicat şi inaugurat statuia
unui om, ce în vieaŃa lui a fost un inimic a lui Dumnezeu, a beserecei, a S-tului
Părinte, şi care fu ars pre rug pentru învăŃătura lui. Fu exilat prin Francia, Anglia.
Acest ticălos, aşazicând, era Giordano Bruno. Au fost venit reprezentanŃi din toate
părŃile. Au fost puse publicaŃiuni pre toate căşile: lu chiamau: un martir.
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Toate acestea le-au făcut în ură cătră biserica catolică şi vicarul ei, sentul
părinte.
Catolicismul stă cam rău prin Italia.
Eu cu sănătatea o duc tare bine, şi sperez că voi duce-o tot aşa cu ajutoriul lui
Dumnezeu.
Peste vacanze vom fi tot la Albanu ca şi în anul trecut. Roma-AlbanoLaziale.
Doctoratul din colegiul nostru, acum cu mine l-au făcut încă şi alŃi doi
români. Radu fratele lui Radu de la Bucureşti; şi un român Palladi de la Oradea
mare.
Sărutându-Vă mâna; rămân al D-Voastre sincer recunoscător şi stimător
Liciniu P. Popu
Teolog de I-an
Roma, 17 iulie 1889
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CONSTANTIN ZĂRNESCU
VLAD DRACULA łEPEŞ, BRAM STOKER ŞI FRANCMASONERIA,
SAU: CINE A FOST MAESTRUL ARMINIUS VAMBERY?
Motto:
„… Trebuie să recunoaştem şi să admitem că personajul istoric (VLAD DRACULA
łEPEŞ) rămâne cu mult mai fascinant decât moştenitorul său artistic
DRACULA din romanul cu acelaşi nume!...“ [Manuela Dunn Mascetti,
„Vampire. The complete guide to the world of the undead“, Ed. „Labyrinth“
Publishing, N.Y., 1992. Şi: Editions françaises „Solar“, Paris, 1992-1993.]
„Se ştie că scriitorul Bram Stoker s-a documentat mult asupra vampirismului, ca şi
asupra legendelor din Transilvania, de la un profesor de la Universitatea din
Budapesta, Ungaria: ARMINIUS VAMBERY. El este cel care i-ar fi povestit
istoria principelui VLAD łEPEŞ. Acest nume de «Arminius» este, de altfel, şi
citat de Abraham van Helsing – alias Abraham-Bram Stoker.“ [Alain
Vuillemin, Centenarul PostertăŃii lui Jules Verne, Paris, 2005].
În ciuda zecilor şi chiar sutelor de studii, exegeze critice şi de filozofie a
culturii şi imaginarului, asupra romanului Dracula de Bram Stoker, acum,
după sărbătorirea cu un înalt şi îndelung fast a Centenarului Dracula, în
America şi în întreaga lume, rămân, totuşi, destule unghiuri obscure, linii şi
puncte neelucidate, oferindu-ni-se, într-un anume fel senzaŃional, că s-ar putea
menŃine pasul pe loc; că s-ar păstra şi ascunde o ... taină!.
Stranietatea constă şi în faptul că, în hermeneutica teribilului mit istoric
şi artistic Dracula, atât literaŃii, cât şi medieviştii (interpreŃi ai documentelor),
nu s-au pus de acord niciodată, unii preferând generozitatea legendei, iar
ceilalŃi aridele concluzii, puŃin convingătoare şi dependente de epoci şi
ideologii.
Romancier de elită şi un veritabil campion al modernităŃii, asemenea
întregii grupări din care făcea parte (Oscar Wilde, G.B. Shaw, S.L. Mathers,
William B. Yeats), Bram Stoker a folosit câteva concepte teoretico-artistice
revoluŃionare şi, încă, cu mai mult de un deceniu înainte de începutul secolului
al XX-lea. Unul din ele, esenŃial, rămâne acela al ... independenŃei personajului.
Fiindcă numai istoricii literari tradiŃionalişti îl recunosc, în a doua parte a
romanului, personaj principal, pe Abraham Van Helsing (alter ego-ul scriitorului); în realitate, logica interioară, extrem de puternică, a personajului Dracula
rămâne o prezenŃă obsedantă şi înfricoşătoare, pentru cititor, până la cea din
urmă filă a romanului, până la sacrificarea sa, în final, metamorfozat când în
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lup, în liliac enorm, când în monstru-vampir. Această forŃă şi „libertate“ a
personajului trebuie să-l fi şocat în taină, pe însuşi Stoker, precum, în aceeaşi
epocă, personajul Anna Karenina, pe autorul ei, contele-scriitor Lev Tolstoi.
Tolstoi a afirmat, într-o amintire, în al său Jurnal, că s-a opus din
răsputeri ca Anna să se arunce sub roŃile trenului, să se sinucidă. Aceea a fost,
însă, voinŃa, logica, dorinŃa şi raŃiunea ei feminină, „interioară“!...
Un alt nou concept al modernităŃii artistice, în romanul fantastic Dracula,
este depăşirea învechitei omniscienŃe a Autorului (concepŃie ce conduce
personajele „cu mână de fier“, sau mişcându-le ca pe nişte „păpuşi“; acel
Autor care ştie „totul“ despre ele, nescăpându-i nimic etc. Acel Autor, oferind
unicul unghi de vedere (static), asupra realităŃii, naraŃiunii şi personajelor sale!...
Acest unghi, această perspectivă restrângătoare şi „limitată“, ei bine, este
înlocuită, la Stoker, de o variaŃiune revoluŃionară a „privirilor“, formată din
mărturii, confesiuni, file de jurnal, aparŃinând tuturor eroilor, tăieturi din presă şi
rapoarte ştiinŃifice, mărturii fonografice etc., etc., care deschid, infinit, unghiurile,
planurile şi „etapele“ edificiului romanesc, în chip neaşteptat şi cu mult înainte
de a se închide veacul; cu mult înainte ca intuiŃie de geniu, a variaŃiei
perspectivei artistice, într-un plan formal-geometric-ştiinŃific, cu peste două
decenii înainte, de Teoria RelativităŃii lui Albert Einstein...
Metaforic şi simbolic gândind, Dracula, romanul fantastic al lui Bram
Stoker (se vede aceasta şi după uluitoarea şi fără de precedent influenŃă a sa
asupra cinematografiei mondiale), se derulează, se desfăşoară, „creşte“ într-un
spaŃiu... neeuclidian.
Un alt nou concept al teoriei literaturii, introdus cu o neînfrântă şi
neînfrânată îndrăzneală de Bram Stoker, în romanul său Dracula, şi care a dat o
enormă bătaie de cap istoricilor şi hermeneuŃilor, este acela al... personajului
absent. Se constituie şi aceasta într-o înaltă lovitură de artist. Construit aproape
„aburos“, din relatările şi descrierile altora, din ceea ce amintesc, narează,
mărturisesc alŃii, personajul absent creează şi oferă o neasemuită ambiguitate,
specifică numai Marii proze; căci se ajunge până acolo, încât însuşi cititorul,
influenŃat de celelalte personaje, confesoare şi mărturisitoare (precum Harker,
Mina Murray, Lucy Westenra, dr. Seward, dr. Van Helding etc.), adaugă, din
cultura şi informaŃiile sale ceva, întru caligrafierea diafanei existenŃe şi a destinului
tainic şi lunecos al acelui personaj absent.
Acest personaj absent este, în romanul Dracula, un bătrân Profesor străin,
un straniu savant, orientalist, Arminius Vambery, numit, de mai multe ori, în
carte şi „prietenul meu Arminius“, „Arminius de la Budapesta“ şi, în
nenumărate momente, aproape de oricâte ori se poticneşte, în cercetările sale,
Abraham Van Helding, el apelează la Arminius Vambery ca la un „călăuzitor“
şi „iniŃiator“, cel ce poartă „firul Ariadnei“ şi, la un moment dat, plin de
disperare, Van Helsing va afirma, în faŃa „Consiliului“:
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– „L-am rugat pe prietenul meu Arminius să-mi comunice date,
referitoare la Dracula!... Şi, după toate informaŃiile, Arminius mi-a spus despre
cine este vorba. Trebuie să fi fost, într-adevăr, acel voievod Dracula, care şi-a
dobândit re-numele, împotrivindu-se Turcilor, peste marele fluviu (Dunărea),
chiar de la frontiera cu Turcia. Dacă aşa stau lucrurile, atunci nu a fost un om
obişnuit, căci în timpurile acelea, şi chiar mai târziu, de-a lungul secolelor, s-a
vorbit despre el, ca despre cel mai iscusit, cel mai viclean, dar şi cel mai viteaz
dintre fiii „łării de dincolo de pădure“ (Transilvania). Spiritul lui ager şi
voinŃa sa de fier au intrat cu el în mormânt, şi, iată, luptă şi acum. Cei din
neamul lui Dracula, spune Arminius, au fost de viŃă aleasă şi nobilă, deşi au
existat unele vlăstare, despre care contemporanii spuneau că au avut legături
cu Necuratul, cu Diavolul”...
În gura lui Abraham Van Helsing, aceste date, afirmaŃii şi informaŃii
seamănă a „reportaj ştiinŃific“, „fierbinte“, despre un contemporan european
al său, trăind în altă Ńară, care-i trimite, iată, „ştiri proaspete“, „note“ –
geografice şi istorice, chiar topometrice şi folclorice; ba chiar lingvistice (numele
Diavolului – în româneşte, în slavă, în ungureşte, greacă, latină şi germană).
Iată ce susŃine doamna Manuela Dunn Mascetti, renumit scriitor şi
hermeneut, pe plan internaŃional, în „Vampirologie“, în cartea sa „Vampire.
The complete guide to the world of the undead“, din 1992-3: „Am fi foarte ispitiŃi să
credem că scriitorul Bram Stoker ar fi făcut vreo frumoasă călătorie, de la
Londra, spre «łara lui Dracula». Sau că el ar fi făcut chiar unele cercetări
aprofundate asupra Europei de est şi asupra României, înainte de a-şi redacta
opera sa. În realitate, romancierul s-a inspirat, pentru a-l crea, ca personaj, pe
contele Dracula, din faptele ajunse legendare ale unui principe român, cunoscut
în istorie sub numele de Vlad Dracul, sau Vlad łepeş, înalt şef de arme, în
lupta împotriva ocupantului turc, la fel de reputat, în aceeaşi vreme, pentru
atitudinile şi pedepsele sale sângeroase. Renumele i se întindea până departe de
frontierele româneşti, atingând Vestul Europei, inclusiv Anglia, unde trăia
tânărul scriitor Bram Stoker, irlandez de naştere!... Ei bine, Vlad Dracul(a) se
trăgea din acea parte a României – numită Transilvania, o provincie „de
dincolo de păduri“, devenită „łara lui Dracula“, imediat, după cea dintâi
ediŃie a romanului lui Stoker. Succesul cărŃii a fost răsunător – şi nu există,
practic, vânători de strigoi, tineri ocultişti, doctori-savanŃi, ori simpli turişti,
care să nu se aventureze, aproape anual, în „circuitul Dracula“, în speranŃa de
a re-găsi trasee inedite ale vieŃii şi acŃiunilor faimosului voievod şi de a-i pătrunde
legenda... Călătorul regăseşte, în Transilvania, peisaje şi impresii parcă din
copilăria sa: păduri imense, negre şi neliniştitoare, văi şi coline inaccesibile, pe
una din ele înălŃându-se însuşi Castelul lui Dracula, format din sumbre blocuri
de piatră, amintind, lugubru, de pedepse şi de suplicii...
162

https://biblioteca-digitala.ro

Şi, oricare ar fi punctul de pornire – continuă Manuela Dunn Mascetti –
, New-York-ul, Parisul, sau altă capitală, cea dintâi destinaŃie rămâne oraşul
München, în inima landului Bavaria, în Germania. Cel mai frumos hotel al
acestui oraş poartă numele „La cele patru anotimpuri“ („Vierjahrzeiten“), unde
va trage şi Jonathan Harker, eroul romanului lui Bram Stoker... Şi, de la
München, se ia trenul până la Viena, capitala Austriei... Urmează Budapesta,
drumul de fier parcurgând, majestuos, meandrele legendarului fluviu,
Dunărea... Călătorul se adânceşte, continuu, în extremitatea orientală a
bătrânului continent european, spre necunoscut.”
„... Apoi, urmează direcŃia Cluj, în România, acesta fiind cel mai măreŃ
burg al Transilvaniei. În romanul lui Bram Stoker, Clujul este tradus prin
Klausenburg, nume germanic primitiv, dăruit cetăŃii încă de pe când era
dominată de Imperiul Habsburgic. Jonathan Harker va descinde la Hotel
„Regal“, astăzi numit „Continental“... Apoi, plecând din Cluj, călătorul poate
porni cu un automobil, spre BistriŃa, începând să se minuneze, încă pe drum,
de sublimul spectacol al enormelor „păduri de brazi“.
Pe urmele lui Bram Stoker, doamna Manuela Dunn Mascetti, scriitoare
şi călătoare perseverentă, continuă: „... Locuitorii Transilvaniei sunt foarte
religioşi şi foarte superstiŃioşi. TradiŃiile locale oferă, spre ilustrare, un loc
important lui Nosferatu, «făptuitorul Răului», în româneşte, ceea ce vrea să
spună: «Diavolul în persoană». Ordog-ul, Dracul unguresc, nu încetează nici el
de a hălădui, în toiul nopŃilor, prin păduri... De altminteri, nu sfătuim pe
nimeni să pronunŃe cuvântul «Strigoaica», din latinescul «stryga» – vapmirulfemelă, în română, căci riscaŃi să vă pomeniŃi cu ea, în faŃa Dvs!... Cuvântul
vampir, el însuşi vine din slavul «vampyre», iar Ńăranul român, când îl
pomeneşte, ştie perfect la ce se raportează!...
O întrebare se pune: să fie, oare, adevărat că Dracula trăieşte, încă şi azi,
în România? Căci, să nu uităm, că personajul scriitorului Bram Stoker a fost
inspirat din existenŃa reală a lui Vlad Dracul(a), bărbat cu imense puteri, atât
politice, cât şi psihice, care, dacă dăm crezare documentelor, trăieşte, încă, aici,
de mai multe sute de ani!... În romanul Dracula, Abraham Van Helsing,
vânătorul de vampiri, care reface traseele din Jurnalul lui Harker, şi care-l va
urmări pe Dracula până în bârlogul său, a căpătat toate cunoştinŃele sale,
asupra vampirisumului, graŃie prietenului său, Profesorul şi Maestrul Arminius, de
la Budapesta!...
Arminius Vambery a existat, de asemenea, şi el – fiind un remarcabil
savant şi orientalist, contemporan cu Bram Stoker şi care a făcut, în nenumărate dăŃi, călătorii de la Budapesta la Londra, pentru a încredinŃa rezultatele
cercetărilor sale Muzeului British, acesta fiind, în acea epocă, cea mai mare
Bibliotecă din Lume... Arminius Vambery avea să descopere, se pare, acolo,
într-o zi, un document cu totul rarisim, despre Vlad Dracul(a) şi în care el era
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calificat drept „vampir“; iar noi ştim perfect ceea ce voia să spună cuvântul
acela: „băutorul de sânge“. (Mascetti, op.cit.)
*
„Documentul“ găsit de Prof. Arminius Vambery, la British Museum, şi
arătat scriitorului Bram Stoker, este un incunabul german, tipărit de un discipol
al lui Guttemberg, Ambrosius Huber, din Nürenberg, în 1499: „Dem wütrich
Dracula Wayda“ (Despre sângerosul, crudul şi însetatul de sânge, DraculaVoievod...“ Şi tot informat de Vambery, Stoker va nota, în roman, că
„strămoşii contelui-voievod Dracula, dacii, erau adeseori numiŃi «oamenilupi»“ şi că ei luptau, purtând şi înălŃând deasupra capului, un fioros steag, pe
care se afla brodat un „şarpe, având cap de lup, miticul animal sanguinar!...”
*
Bram Stoker l-a introdus pe savantul Arminius Vambery în romanul
Dracula, ca personaj absent, însă nu mai puŃin important, poate, şi din pricină că
acesta trăia departe de spaŃiul londonez al romanului. E pomenit, amintit, citat
de doctorul Van Helsing cu un rafinament „ocult“, „alchimic“, „pro-ştiinŃific“.
Cu toate acestea, însă, complexitatea cărŃii Dracula nu vine numai din
complexitatea fantastică a mitului voievodului-vampir, ci şi din folosirea
acelor concepte literare, înnoitoare: al independenŃei personajului; al relativizării
naraŃiunii, aruncând în desuetudine concepŃia Autorului omniscient, transformându-l pe Autor, în personaj-raisoneur; al conceptului personajului absent,
Bram Stoker impunând, în 1897, o operă artistică nouă, cu infinite unghiuri şi
perspective, ale interpretării, har şi dar, unice, ale creatorului de lumi, în Arta
cuvântului, a culturii scrise.
Cum însă lucrurile se opresc aici chiar şi la D-na Manuela Dunn
Mascetti, în privinŃa personajului absent Arminius, ca şi în cazul aproape al
tuturor cercetătorilor, să ridicăm vălul de taină al vieŃii şi operei acestui om şi
savant plin de „secrete“; ca şi cum am deschide, izbiŃi de o... neliniştitoare
curiozitate şi teamă, o altă cutie a Pandorei...
*
În vreme ce principele Vlad Dracula łepeş este considerat „Tatăl“ –
prototipul aristocratului universal, al vampirilor, Vambery poate fi socotit o
reprezentare, o clasică în-carnare a Evreului rătăcitor. Născut pe Valea
Dunării, la Dunaszerdahely, în 19 martie 1832, părinŃii lui Vambery (numiŃi în
tinereŃea lor Wamberger, sau Bamberger, nume austro-germanic), nu i-au
permis fiului, deşi avea precoce înclinaŃii intelectuale, să studieze, până la 12
ani, decât Talmudul (Torah), învăŃând în aceeaşi vreme, ucenicind, la un croitor
de lux. Toată învăŃătura de elev, inclusiv gimnaziul, le-a urmat pe căi
particulare, încercând în paralel să se întreŃină singur, numai şi numai dând
meditaŃii. În 1846, la 14 ani, şi-a continuat studiile umaniste, plecând la
Poszony (Bratislava), în Slovacia; şi, apoi, la Viena, predând-profesând, între
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timp, oferind necontenit meditaŃii, deoarece, cum el însuşi avea să afirme mai
târziu, într-o autobiografie a sa: „trăia într-o imensă sărăcie...“.
Abia în 1854, la 22 de ani, Arminius Vambery simte prima mare lumină a destinului său, fiindcă, stipendiat de Baronul Etvös Lorand, a reuşit să
plece spre capitala Imperiului Otoman, la Constantinopole (Istanbul), izbutind, în foarte scurtă vreme, să ajungă unul din secretarii particulari ai Paşei
Fuad; şi un consilier intim al său. Ştia deja germana, engleza, franceza, greaca,
latina, ebraica, acum turca; va învăŃa araba şi persana şi micile idiomuri turcotătare. Va fi printre cei dintâi istorici şi lingvişti ce vor susŃine originea „turcotătară“ a limbii maghiare, în locul nesigurei concepŃii, mai vechi, a originii
„fino-ugrice“, ceea ce îl va face, la întoarcerea la Budapesta, în 1861, după 7
ani, să primească, din partea Academiei, suma de 1000 forinŃi, ca semn de
recunoaştere a activităŃii, numeroaselor studii, deja publicate, şi a sacrificiului
său intelectual.
Cu acei bani, încă din acelaşi an, Vambery a început o altă călătorie,
spre „Orientul cel necunoscut“, travestindu-se în călugăr mahomedan, în
derviş. Şi-a urmat, cu enorme dificultăŃi drumul, strecurându-se prin şirul
numeroaselor caravane, sau de unul singur, nefiind sigur dacă va scăpa cu
viaŃă, în faŃa intempestivilor beduini, a hoŃilor şi tâlharilor deşertului, suferind
de sete, spălându-se cu nisip în loc de apă, riscând continuu, şoptindu-şi,
asemenea altor călători ori negustori: „... voi încheia vreodată această
peregrinare?... Cine ştie?...“ Răspunsul îi venea, acum, în murmurul rugăciunii
colective, chiar din Coran.
– „Allah barif! Allah barif!“ [„Numai Dumnezeu ştie!“...]
Legenda spune că, înveşmântându-se, auster şi anonim, tot în derviş, el
ar fi călătorit, cu caravanele comerciale, strecurându-se, necontenit, până la AlKaaba (Piatra Neagră), în Oraşul cel sfânt al musulmanilor, la Mecca...
Astfel, a ajuns, apoi, Arminius Vambery până în Asia Mică, Armenia,
Buckhara şi Samarcand, până în Persia, Kurdistan, Afganistan, pe jos, oprinduse prin sate de munteni şi păstori, alteori pe cămile ori catâri, mai mult de trei
ani, până în 1864, cercetând, învăŃând graiuri, ajungând la rezultate cu totul
senzaŃionale, devenind „cel dintâi european specializat, etnograf de teren“ –
asemenea unui reporter, azi –, nu doar „erudit-savant de bibliotecă“, cum încă
mai erau unii contemporani de-ai săi, germani sau englezi, scoŃând la iveală
limbi şi dialecte neştiute (uigur, ciagataic, altaic, mongol) şi cutume judiciare şi
religioase, ritualuri şi ceremonii folclorice, nu mai puŃin obiceiuri şi manifestări
politice, – şi, spre a memora şi fixa toate acestea, Arminius Vambery nu putea
să-şi facă însemnări şi notiŃe, decât noaptea, nu putea să scrie, aşadar, decât în
taină, spre a nu se expune unor susceptibilităŃi, neîncrederi şi pericole; nu
cumva să le scrie, celor vizitaŃi şi cercetaŃi de el, viaŃa – pe hârtie!... Să le „scrie“
Soarta!...
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După întoarcerea acasă, în anul 1864 şi până spre bătrâneŃile sale, adică
până dincolo de sfârşitul secolului al XIX-lea, Arminius Vambery a predat ca
savant-profesor, profund specializat în Orientalistică, la Universitatea din
Budapesta, formând istorici, filologi şi alŃi umanişti, funcŃionari de stat,
diplomaŃi şi comercianŃi; şi au existat, fără doar şi poate, studenŃi ai săi ce au
devenit şi rabini (interpreŃi de seamă, la rândul lor, ai textelor sacre ale celor
trei religii – căci a patra, o vizionară „unire“ a lor, se forma chiar în acea epocă,
urmând să-şi înalŃe cel mai măreŃ templu, în Palestina, încă supusă turcilor, la
Haiffa – Religia Bahai, întemeiată de Bahai’l’ah). A format, cu siguranŃă, rabini –
Institutul Rabinic din Budapesta, unde a predat limbile vechi, însuşi Arminius
Vambery fiind, până în zilele noastre, neîntrerupt, poate cel mai important,
pentru Europa de sud şi de est.
Şi orice documente, cercetări şi descoperiri revoluŃionare, în epocă,
Arminius Vambery le va comunica şi le va „universaliza“, călătorind, mai întâi
spre Anglia, şi încredinŃându-le, prin conferinŃe şi studii scrise, British
Museum-ului. Ştim că, aici, l-a întâlnit pe romancierul Bram Stoker, a luat,
apoi, masa cu el, în mai multe rânduri; au asistat, împreună, la simpozioane şi
congrese, la agape, invitându-l şi la unele din conferinŃele sale, Ńinute într-un
cadru ales şi restrâns, în Londra. Vambery a fost într-atât de înalt onorat, încât
a devenit chiar şi oaspete al Castelului Reginei, la Windsor... Tot astfel, ne
putem închipui că el s-a întâlnit cu prietenii şi colegii lui Stoker, iubitori ai
miturilor celtice, precum sir Richard Burton, traducător al lui „Alef Lailat Wa
Lailat“, din arabă („1001 de nopŃi“); sau cu autorul „Crengii de aur“, Jammes
Frazer, invitaŃi să cuvânteze, în cadrul SocietăŃii Ocultistice „Golden down“...
Arminius Vambery a avut, însă, în ciuda austerităŃii, o activitate atât de
intensă, ştiinŃifică, în etnografie, istorie şi lingvistică orientală (turco-arabăpersană), încât le-a oferit contemporanilor senzaŃia că a „părăsit“ religia
părinŃilor săi, Mosaismul! Spirit mai mult discret decât secret, Vambery nu
răspundea, public, polemicilor şi reproşurilor făcute; şi rămâne cert faptul că
nu şi-a renegat, niciodată, credinŃa iudaică şi originea sa etnică evreiască,
integrându-se, spre sfârşitul secolului, chiar şi în mişcarea naŃională (sionistă) a
lui Theodor Herzel.
Savantului Arminius Vambery i-au apărut, de-a lungul carierei (a
încetat din viaŃă, la Budapesta, la 15 septembrie 1913, la un an mai târziu decât
prietenul său irlandez – scriitorul Bram Stoker), aproape 50 de cărŃi: studii,
crestomaŃii, broşuri, culegeri de documente, dicŃionare, note de călătorie,
publicistică, amintiri, mai ales în reviste de specialitate, fiind socotit un savant
de elită – şi „cel dintâi etnolog de teren al secolului său“. (După „Zsido
Lexikon“ – Magyar Zsidó Lexikon, Lexiconul evreilor unguri – de Peter Ujvári,
1929, pp. 938-393, traducere şi adaptare de Irèn Kányadi şi I.V. Bădică).
*
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La o extrem de atentă privire, însă, asupra bibliografiei ideilor şi operei
lui Arminius Vambery, dincolo de descoperirea şi interpretarea unor corespondenŃe maghiaro-tătare, altaice, mongole, asupra idiomului uigur şi a altor
ilustrative etimologii, găsim constanta întregii vieŃi a orientalistului european:
cunoaşterea profundă a istoriei imperiale otomane, ca şi a civilizaŃiei islamice a
întregii lumi arabe. Titluri, precum „DicŃionar germano-turc“ (Istanbul, 1858),
„Chestiunea frontierelor Asiei Centrale şi ale Angliei şi Rusiei“ (1874),
„Islamul în secolul XIX“ (1875), „Este, oare, Turcia susceptibilă de reforme?“
(1871), „Turcia de astăzi şi cea de acum 40 de ani“ (1878), „Cultura primitivă
turco-tătară“ (1879), „Călătoria şi aventurile amiralului turc Sidi Ali Reis în
India, Afganistan, Asia Centrală şi Persia, între anii 1853-1856“ (editată în
1899); ca şi Studiile despre arhaica limbă turcă (1900); studiul asupra Istoricului
turc Evlia Celebi (1901); opera literară „Iosif şi Ahmed“ (1911); şi, nu în ultimul
rând: „Ungaria în antichitate, în Evul Mediu şi în timpurile moderne“ (1887), o
istorie semnată în colaborare cu savantul Louis Heilprin, citată adesea şi de
biografii lui Dracula, pentru „obsesia“ înaintării Osmalâilor spre Italia şi
Europa Centrală, culminând cu tragedia de la Mohacs, ca şi conflictul religios, ce
va dura secole întregi, între Creştinism şi Mahomedanism, sweitzerinzând Balcanii
– sunt, toate acestea, constante ale unei active munci de orientalist, al cărui
suprem obiect de cercetare rămânea, până la sfârşitul vieŃii sale: Turcia şi
Islamul, Arabia şi civilizaŃia ei islamică, văzute chiar şi politic, în contemporaneitate, de îndată ce multe din aceste titluri îi apar, imediat, şi în limba engleză, la
Londra, socotite fiind idei într-o vie mişcare, în actualitate.
Vambery ştia că între el şi Vlad Dracula łepeş există anumite „corespondenŃe“ uluitoare: amândoi au trăit în Turcia, cu aproximaŃie 9-10 ani;
amândoi au văzut şi trăit teribile întâmplări şi stări de pericol de moarte; se
travesteau, se deghizau, preluând veşmintele şi ceva din psihologia altor
pături sociale (sărăcime, comercianŃi mărunŃi, dervişi), ştiind la perfecŃiune
limba turcă, reuşindu-le, astfel, şi mai adânc travestirea, simularea, inducerea în
eroare a „agresorului“, spre a scăpa nevătămaŃi; şi, nu în cea din urmă instanŃă, amândoi erau cunoscători, tainici, ai Coranului, acolo, în spaŃiile sale sfinte şi
aspre, severe, făcându-i să trăiască temeri şi spaime, aproape ca nişte exilaŃi...
Şi, asemenea tuturor savanŃilor orientalişti, occidentali (europeni), care
traduceau şi îngrijeau ediŃii din cronicile turceşti (de la Gillet Saint Georges şi
Gahnel, la Hammer, Schlumberger etc.), Arminius Vambery a cunoscut, fără
dubii, toate naraŃiunile bizantine (greceşti), mahomedane (turceşti), sârbeşti,
ruseşti, latine (catolice), austriece, româneşti, ungureşti, albaneze, germane,
franceze, poloneze, despre Vlad Dracula łepeş, devenindu-i familiare, socotindu-l, mai întâi, pe Dracula un principe şi un gânditor moral-justiŃiar, şi abia
mai apoi un mit „popular“; însă şi al... elitelor (ştiuturilor de carte), precum
învăŃătorul (Hogea) Nassredin din Samarcand, cel mai de seamă personaj,
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atestat istoric, esopic, ce a devenit legendar, prin înŃelepciuni, pilde, ziceri,
precepte, al Otomanilor...
MulŃi dintre aceşti istorici, traducători, orientalişti, îngrijitori de vechi
cronici şi naraŃiuni, pomeniŃi pentru prea multele lor contribuŃii şi aporturi,
adaptări, ori integrale translaŃii, pot fi întâlniŃi, aproape obsidional şi în tomul
Patimile lui Dracula – NaraŃiunile Universale despre Dracula Vodă, din 20 de limbi,
editat de noi în 2004, la Ed. Cartimpex.
*
Memoria ilustrului orientalist Arminius Vambery a fost, în postumitate,
însă din tainice motive, reprimată. Din 10 februarie 1994, înscriindu-ne, noi
înşine, într-o călătorie iniŃiatică, am putut vizualiza lucrurile, din interior,
impulsionat şi de importanŃi prieteni, intelectuali, contemporani, precum
scriitorul Miko Erwin, compozitorul Herman Maiorowitz, criticul Marcel
Goldstein, sau Marii Maeştri Marcel Schapira, Nicolae Filip, M.A. BirŃ.
Golden Dawn (Zorile de Aur), din Londra, nu era o oarecare societate
culturală, ci întrunind poeŃi, romancieri, istorici, arhitecŃi, medici şi avocaŃi,
oameni de afaceri, savanŃi, actori – precum Henry Irwing, era, de fapt, un
„Atelier” de francmasoni, aflaŃi sub obedienŃa Marelui Orient al Angliei (LojaMamă), de Rit ScoŃian, Antic şi Acceptat. Ea Ńinea legătură, după secrete
cutume (land-mark-uri), cu alte societăŃi, ateliere şi obedienŃe masonice, precum
era Loja B’nai Brith, formată exclusiv din membri (savanŃi, traducători, artişti)
israeliŃi, care aveau structuri şi fraternităŃi, la Amsterdam (v. Cazul doctorului
Abraham Van Helsing, din „Dracula”); sau Paris, Berlin, Viena ş.a.
Savantul Arminius Vambery a călătorit iniŃiatic la Londra, de cel puŃin
patru ori; şi toate cercetările şi conferinŃele sale, după ce au fost susŃinute,
academic, la „British Museum”, erau reluate, repetate, amplificate, în cadre
mai restrânse şi tainice, la Loja „B’nai Brith”, şi la „Zori de aur”, unde era
membru-mason-maestru Bram Stoker. RelaŃiile erau cultivate, în chip elitar şi
susŃinut.
În cuprinzătoarea monografie a romancierului american Harry Ludlam,
dedicată autorului lui „Dracula”; Bram Stoker (New-York, ed. Foulsham, 1926),
li se sugerează cititorilor că, deşi nu s-au scos documentele din arhive, sau nu
s-a îngăduit să fie editate încă spre a fi studiate, apoi bibliografiate, s-au păstrat
de la Bram Stoker, chiar şi după ce a emigrat în California, sabia ornamentată
de cavaler, şorŃul ritualic, mănuşile albe; şi alte distincŃii, în casa-muzeu din
Dublin.
Din 1906, din pricina senectuŃii şi a suferinŃelor, nemaiputând călători la
Londra, spre a-şi face cunoscute cercetările, Arminius Vambery a intrat în
adormire. Un anunŃ, în ziarul „Sionul Românesc”, din 1905, tipărit la Buda,
arată că Vambery traducea, în idiomurile turco-tătare şi uigure, anumite
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fragmente din Sfânta Carte. Vambery a trecut spre „tărâmul Luminilor – în
Orientul etern”, la 15 septembrie 1913, în Budapesta.
Acea translaŃie, între miturile celtice vechi şi miturile fabuloase ale
dacilor, transmisă de Vambery, l-a influenŃat în profunzime pe romancierul
irlandez, care a purtat corespondenŃă cu el, transformându-l în „personaj
absent” al romanului Dracula. Această prietenie fulgurantă şi stranie, catifelată,
umbroasă, în acel roman fantastic: relaŃia STOKER – „Prietenul Arminius”
explică mult din atracŃia, gloria şi prestigiul mitului universal Dracula, în sec.
XX, cu peste un deceniu înainte de apariŃia capodoperei expresioniste:
Nosferatu, de Wilhelm Munrau (adică înainte de cariera sa mondială,
cinematografică).
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HORIA NESTORESCU-BĂLCEŞTI
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD – CONTRIBUłIA LA
RECUNOAŞTEREA INTERNAłIONALĂ A MARII UNIRI∗

Sunt puŃini aceia care, în cărŃile de istorie, fac o legătură directă sau cel
puŃin colaterală între Francmasonerie şi evoluŃia unor evenimente marcante
din viaŃa politică a societăŃii româneşti. Pare un subiect tabu. Nu de puŃine ori
am citit biografii, de altfel remarcabile, ale unor ilustre personalităŃi, dar în care
nu se scrie niciun cuvânt despre aparteneŃa acestora la francmasonerie. Ca să
nu mai vorbim despre influenŃa pe care principiile francmasonice le-au avut
asupra vieŃii şi activităŃii persoanei respective. Am asistat la sărbătorirea
academică a centenarului Ion Ghica – părinte al fracmasoneriei paşoptiste – şi
niciun vorbitor n-a amintit de apartenenŃa sa la Fracmasonerie. Iar cazul este
departe de a fi singular. Acad. Dan Berindei, într-un cuvânt despre francmasoneria în România, nota pe bună dreptate: „Ceea ce este cert este faptul că
francmasoneria a avut un cuvânt de spus în diferite momente ale istoriei noastre
naŃionale, în cursul ultimelor două veacuri şi jumătate”.
Pornind de la aceste considerente, ne-am oprit asupra unui moment şi
a unei personalităŃi de excepŃie din istoria contemporană a României. Şi nu
întâmplător. Pentru că dacă de cele mai multe ori suntem tentaŃi să vorbim
despre vocaŃia masonică a personajului studiat, acum ne găsim în faŃa unei
situaŃii aparte. Pentru Alexandru Vaida Voevod intrarea în francmasonerie nu
a fost un scop, ci un mijloc de a-şi servi Ńara.
Ne aflam într-unul dintre cele mai importante momente ale istoriei
contemporane a României, şi anume acela al făuririi statului naŃional unitar.
Prăbuşirea marilor imperii, la sfârşitul Primului Război Mondial care, pentru
România, a fost războiul Reîntregirii Neamului, a pus diplomaŃia românească
în faŃa unor probleme greu de depăşit. IntransigenŃa primului ministru Ionel I.
Brătianu la ConferinŃa de Pace de la Paris din 1919, în trasarea graniŃelor
României, a făcut ca delegaŃia română să se afle într-o situaŃie deosebit de
dificilă. Este cert că Marile Puteri începuseră să-şi piardă răbdarea în faŃa
politicii lui Brătianu de „afirmare şi tărăgănare”, cum a numit-o diplomatul V.
V. Tilea într-o lucrare apărută câŃiva ani mai târziu.
Despre acŃiunea lui Alexandru Vaida Voevod, căruia i s-au asociat toŃi
membrii delegaŃiei ardelene la ConferinŃa de Pace de la Paris, de a adera la
∗

Text publicat anterior în Forum Masonic, nr. 5, martie 2001, şi în H. NestorescuBălceşti, Scurte povestiri masonice, Bucureşti, 2006, p. 56-64.
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francmasonerie, s-a scris şi se va mai scrie mult. Un fapt este însă cert. A fost
un consens politic, aprobat de primul-ministru Ionel I. C. Brătianu, ca o soluŃie
la rezovarea crizei intervenită în relaŃiile României cu Marile Puteri europene.
Constatarea noastră se bazează în primul rând pe mărturia lui Vaida Voevod
din 1930 – este drept, făcută într-un anume context istoric – a cărei autenticitate
nu poate fi pusă la îndoială. În sprijinul acestei idei vine, fără îndoială, şi
scrisoarea pe care Ionel I.C. Brătianu i-a adresat-o lui Iuliu Maniu, în care este
relatată discuŃia despre Orientul masonic dintre el şi Vaida Voevod. De altfel,
însuşi Alexandru Vaida Voevod îi va împărtăşi lui Iuliu Maniu intenŃiile sale
referitoare la aderarea la Ordinul masonic. Vaida Voevod considera că, în
lume, existau două mari puteri: Biserica Catolică şi Francmasoneria. Dacă în
privinŃa legăturilor cu Biserica lucrurile erau clare, prin relaŃia specială existentă în Transilvania prin Biserica greco-catolică, Alexandru Vaida Voevod constată că inexistenŃa unor loji masonice adusese „nenumărate consecinŃe fatale”. El
dă ca exemplu succesele iugoslavilor, polonezilor şi cehoslovacilor la ConferinŃa de Pace de la Paris, pe care le pune pe seama lanŃului universal al lojilor
masonice. În finalul scrisorii sale către Iuliu Maniu, căruia îi cerea chiar binecuvântarea pentru această acŃiune masonică, Alexandru Vaida Voevod subliniază că adeziunea la francmasonerie va deschide românilor „mii de porŃi”.
Dar să vedem cum au evoluat evenimentele. Întâmplarea a făcut ca un
impresionat lot de documente referitoare la iniŃierea în francmasonerie a lui
Alexandru Vaida Voevod şi a celorlaŃi membri ai delgaŃiei ardelene la
ConferinŃa de Pace de la Paris din 1919 să se păstreze şi astfel să aflăm, până în
cele mai mici detalii, calea urmată de cei 6 români 2 „în căutarea Luminii”. Ele
au fost publicate de Mircea-Valer Stanciu în 1992, cu o prefaŃă de Dan
Berindei. N-aş trece la analizarea lor fără să amintim cuvintele prefaŃatorului,
căci ele indică o dată în plus, dacă mai era nevoie, că „fără documente de acest
fel, istoria modernă şi contemporană a României riscă uneori să nu fie
înŃeleasă pe deplin”.
DelegaŃia ardeleană la ConferinŃa de Pace de la Paris era formată din:
avocatul şi gazetarul Voicu NiŃescu, Mihai Şerban – licenŃiat în agronomie la
Halle şi doctor în drept, conferenŃiar la Universitatea din Iaşi, avocatul arădean
Gheorghe Crişan, inginerul inventator şi pionier al aviaŃiei mondiale Traian
Vuia, diplomatul lugojan Caius Brediceanu, consilier la Ministerul Afacerilor
Externe al României, şi, nu în cele din urmă, Alexandru Vaida Voevod care, la
acea vreme, era membru al Consiliului Dirigent transilvănean, ministru
secretar de stat şi, practic, după plecarea lui Ionel I. C. Brătianu, şeful delegaŃiei
române la ConferinŃa de Pace. Deşi corespondenŃa lui Marcel Huart cu
Alexandru Vaida Voevod îi nominalizează numai pe aceştia, sunt documente
care se referă la şapte profani (scrisoarea lui Al. Vaida Voevod către Iuliu
Maniu) sau chiar opt (Raportul lui Marcel Huart către Consiliul Ordinului).
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Credem că este vorba, în afara celor de mai sus, de poetul Ion Pillat, şi el
membru al delegaŃiei române la ConferinŃa de Pace.
Nu este lipsit de interes, mai puŃin pentru istoric, cât mai mult pentru
lectorul de astăzi necunoscător în tipicul unui astfel de moment din viaŃa unui
om, să parcurgem împreună fazele acestui act.
Cererea de iniŃiere a românilor este din 14 mai 1919. Fusese adresată
Lojii Ernest Renan. Acad. Dan Berindei presupune că „naşul”românilor a fost,
alături de Marcel Huart, avocatul Samuel Silvan Kranik. IntenŃia era însă mai
veche, căci, la 8 mai 1919, Alexandru Vaida Voevod ceruse, conform uzanŃelor
masonice, în lipsa cazierului judiciar, un certificat din partea LegaŃiei române
la Paris, din care rezulta că nu suferise nicio condamnare. Documentul era
semnat de secretarul de legaŃie, Andrei Popovici.
Odată cererea primită, Maestrul Venerabil al Lojii Ernest Renan o
transmite, la 24 mai 1919, Consiliului Ordinului, nu fără o recomandare dintre
cele mai călduroase: „îmi permit să vă atrag atenŃia binevoitoare asupra caracterului
excepŃional şi cu totul special al acestei cereri. Aceşti profani nu sunt decât de puŃină
vreme la Parisei se vor reîntoarce după încheierea definitivă a păcii în România, unde
anumite societăŃi secrete funcŃionează, dar unde francmasoneria nu există, şi unde,
admişi în Ordinul nostruie unul sau mai multe ateliere afiliate Marelui Orient al
FranŃei. Cererea lor este însoŃită de certificatul de onorabilitate, cu caracter oficial,
echivalentul cazierului lor juduciar. În plus, însuşi caracterul misiunii lor diplomatice
îi pune, la adăpost de orice suspiciune. Pe de altă parte, şederea lor provizorie la Paris
constituie pentru anchetatori un element de care trebuie Ńinut seama, căci nu ne putem
gândi în a proceda la altă informare decât la un interogatoriu atât de profund cât ar fi
posibil. În sfârşit, aproprierea plecării lor face poate imposibilă iniŃierea lor, dacă ar
trebui să se respecte strict şi în mod scrupulos termenele impuse de regulamentul
general între depunerea cererii şi data iniŃierii lor. Dar dincolo de orice altă consideraŃie, nu trebuie avută în vedere perspectiva unei viitoare constituiri în România a
unei obedienŃe ataşate Marelui orient al FranŃei?Fără a insista mai mult asupra
însemnătăŃii acestei achiziŃii care suntem în ajun de a o realize, vă rog deci a binevoi să
autorizaŃi loja Ernest Renan să scurteze pentru aceştim profane procedura de anchetare
înaintea iniŃierii şi de a primi eventual în acelaşi moment şase, şapte sau opt profane,
de aceeaşi calitate şi de a studia, de asemenea, dacă este cazul, mijloacele de a le conferi
rapid, de accord cu Consiliul Ordinului, gradele successive de companion şi de maestru”.
Ca să ne dăm seama de importanŃa, nu numai pentru români, a acestei
aderări la Ordinal Masonic, vom spune că Marcel Huart sugera, în continuarea
raportului său, „de a ruga Consiliul Ordinului de a binevoi să fie reprezentat prin
câŃiva dintre membrii săi la ceremonia rituală de iniŃiere a acestor profane români, care,
după iniŃiativa pe care am adoptat-o din anul trecut va fi însoŃită de cântece masonice
din secolul XVIII”. În fine, cu totul excepŃională ni s-a părut ideea Maestrului
Venerabil al Lojii Ernest Renan, Marcel Huart, de a finalize ceremonia cu
muzica românească!
172

https://biblioteca-digitala.ro

Primul pas către iniŃiere, care ne dă şi o dată certă, e din 1 iulie 1919.
Este o scrisoare a Maestrului Venerabil al Lojii Ernest Renan, Marcel Huart,
prin care-i invită pe români „înaintea Comitetului de primire al lojii”. Este în
tradiŃie ca iniŃierea unui profane să fie precedată de cercetarea acestuia de către
unii fraŃi, special însărcinaŃi cu aceasta, din viitoarea lor lojă şi, drept urmare a
raportului lor, să aibă loc o discuŃie mai amplă. Alexandru Vaida-Voevod şi
ceilalŃi cinci români, au fost convocaŃi, aşadar, „lunea viitoare, 7 iulie current, la
ora 9 seara” în celebra, de acum, clădire a Marelui Orient al FranŃei din rue
Cadet nr. 16. Se pare că nu toŃi românii au putut fi prezenŃi în acea zi, căci la 14
iulie 1919, acelaşi Maestru Venerabil îl rug ape Alexandru Vaida-Voevod,
căruia I se sdresa cu formula „Domnule Ministru”, să-i convoace pentru „marŃi
22 iulie la ora 8 şi jumătate seara… pe aceia dintre colegii Dv. pe care încă nu-I
cunoaşte şi a căror audiŃie este regulamentar indispensabilă”.
Audierea lui Alexandru Vaida-Voevod a avut loc în 28 iulie 1919.
A doua zi, Maestrul Venerabil al lojii Ernest Renan, Marcel Huart, îl
anunŃa pe ministrul român că „îndată după audierea voastră”, „numeroasa adunare
înaintea căreia v-aŃi prezentat”, v-a fost „în întregime favorabilă”. Cu alte cuvinte, a
fost votată primirea lor în francmasonerie, în unanimitate.
Nicio altă scrisoare, din 30 iulie 1919 – deci tot înainte de actul propriuzis al iniŃierii – nu este lipsită de importanŃă pentru cititorul profan. Maestrul
Venerabil Marcel Huart reamintindu-i lui Alexandru Vaida-Voevod data
ceremoniei de iniŃiere – după cum se observă, întreaga corespondenŃă masonică legată de iniŃierea românilor nu s-a purtat cu fiecare candidat în parte, ci
cu cel care avea poziŃia politică şi diplomatică cea mai reprezentativă, adică
Alexandru Vaida-Voevod – nu uită să adauge unele detalii despre „obligaŃiile
pecuniare”. Nu ne vom referi aici la obişnuitele taxe – de iniŃiere sau cotizaŃie –
ci la acel mai puŃin cunoscut „obol pentru operele de binefacere”, nelipsit de la
Ńinutele masonice.
IniŃierea în tainele francmasoneriei a celor şase membri ai delegaŃiei
ardelene la ConferinŃa de Pace de la Paris: Alexandru Vaida-Voevod, Voicu
NiŃescu, Mihai Şerban, Gheorghe Crişan, Traian Vuia şi Caius Brediceanu, a
avut loc la 4 august 1919.
Am putea să ne oprim aici cu excursul nostru în biografia masonică a
lui Alexandru Vaida-Voevod sau a celorlalŃi cinci români aflaŃi în acel an
diplomatic, fierbinte, în Capitala FranŃei. Nu numai că am lăsa demonstraŃia la
jumătatea drumului, dar am lipsit-o de adevăratul substrat atunci când am
afirmat că pentru Alexandru Vaida-Voevod intrarea în francmasonerie nu a
fost un scop în sine, ci un mijloc de a sluji interesul naŃional. Ce a urmat deci?
Mai multe scrisori de la Maestrul său Venerabil, de acum, Marcel
Huart – şi nu este lipsit de interes să arătăm că acesta nu este altul decât un
cunoscut ziarist de la „Le Temps” – ne indică prima victorie şi, poate, cea mai
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importantă din punctul de vedere al diplomaŃiei româneşti din acvel moment,
intrarea delegaŃilor români în cercurile politice şi de afaceri din Paris.
La 15 august 1919, Maestrul Venerabil al Lojii Ernest Renan, Marcel
Huart, îi sugerează lui Alexandru Vaida-Voevod să se întâlnească oficial cu
senatorul Mascurand care prezida Comitetul republican al ComerŃului,
Industriei şi Agriculturii. Acesta primise şi alte delegaŃii străine „prietene ale
FranŃei”. El crede că această întâlnire ar avea „oarecare utilitate...pentru raporturile comerciale de înnodat între România şi FranŃa”. Întâlnirea are loc la Cercul
republican din avenue de l’ Opera. O altă întâlnire o avea la celebrul restaurant
parizian Prunier. Câteva zile mai târziu, Alexandru Vaida-Voevod primea încă
o invitaŃie. Maestrul său Venerabil îi aranjase o nîntâlnire cu nimeni altul decât
Marcel Cachin, directorul ziarului „l’Humanite”, despre care spune că, în urma
întrevederilor pe care el însuşi le-a avut cu acesta, „mi s-a părut cu totul câştigat
de ideea a de fi documentat de către Dv. Asupra chestiunii care vă interesează”. Or, la
paris, în acel moment dramatic pentru diplomaŃia românească, ce altă chestiune putea să-l preocupe pe Alexandru Vaida-Voevod decât interesul naŃional?
Întâlnirile membrilor delegaŃiei române la ConferinŃa de Pace de la
Paris, proaspăt intraŃi în confreria universală a francmasoneriei, nu se circumscriu doar în rândul oamenilor politici sau de afaceri, ci – mai ales – în rândul
„fraŃilor”. Întâmplarea face ca în septembrie 1919, când ei se aflau încă în
capitala FranŃei, să aibă loc Conventul anual al Marelui Orient. Marcel Huart,
Maestrul Venerabil al Lojii Ernest Renan, fusese ales membru în Consiliul
Ordinului, ceea ce făcea din el o persoană şi mai importantă pentru VaidaVoevod şi ceilalŃi delegaŃi români. Dar nu aspectul acesta ne interesează acum.
La 19 septembrie 1919, Marcel Huart trimite francmasonilor români o invitaŃie
cu totul excepŃională şi aparent contrară tuturor regulamentelor. El îi invită pe
Alexandru Vaida-Voevod şi pe prietenii săi, nici mai mult nici mai puŃin, decât
la „ceremonia de închidere a Conventului”. Şi astăzi, şi cu atât mai mult acum mai
bine de un secol, la un Convent masonic nu ar fi putut participa un ucenic! Ar
putea cineva spune, interpretând cu o anumită exigenŃă documentul, că
ceremonia la care fuseseră invitaŃi românii şi despre care Marcel Huart spunea
că „va avea un caracter artistic şi simbolic” nu ar fi tocmai un ceremonial masonic
ritual, ci ceea ce se numeşte în limbaj masonic o „Ńinută albă”, la care au acces şi
gradele inferioare, nu numai maeştrii. Programul aflat în arhiva Vaida-Voevod
infirmă categoric acest lucru. Semnificativ este faptul că francmasonii români
reuşiseră să câştige în lumea masoneriei franceze un anume prestigiu dacă, şi
ucenici fiind, erau invitaŃi să participe la o asemenea ceremonie cu caracter
simbolic. Însuşi Marcel Huart Ńine să precizeze că „vă va fi dat rareori să asistaŃi
la o ceremonie de acest gen”. Rămâne ca fapt cert participarea lui Alexandru
Vaida-Voevod, Caius Brediceanu, Traian Vuia, Gheorghe Crişan, Mihai
Şerban şi, de reŃinut, a încă doi francmasoni români care probabil fuseseră
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iniŃiaŃi între timp: Ion Pillat şi M. DiŃescu, la ceremonia de încheiere a
Conventului anual din 1919 al Marelui Orient al FranŃei.
Un alt demers al proaspătului ales în Consiliul Ordinului al Marelui
Orient al FranŃei, Maestrul Venerabil Marcel Huart, este şi acela privind
punerea în temă a lui Alexandru Vaida-Voevod pe care, probabil, îl considera
un viitor pilon al Marelui Orient al FranŃei în România, cu existenŃa în trecutul
mai îndepărtat sau mai apropiat a unor loji masonice la Bucureşti, Brăila şi
GalaŃi aflate, înainte de război, în obedienŃa Marelui Orient al FranŃei. Îi
comunică adrese, nume etc. „Ucenicul” Alexandru Vaida-Voevod se bucura
de o încredere deosebită dacă, la puŃin timp după iniŃiere, i se furnizau
asemenea date.
La insistenŃele lui Marcel Huart, cei şapte români primesc la 23
ianuarie 1920 gradele de companion şi maestru. ExplicaŃia comprimării
timpului de aşteptare este elocventă: „deoarece fraŃii români transilvăneni vor fi
chemaŃi a întemeia loji în Ńara lor cu spijinul Marelui Orient al FranŃei”. La acea
dată, Alexandru Vaida-Voevod era primul–ministru al României!
Legăturile românilor cu loja Ernest Renan vor continua şi după 1919.
Aici va primi lumina, la 18 noiembrie 1920, Ion Lugoşianu, consilier tehnic şi,
mai apoi, secretar al delegaŃiei române la ConferinŃa de Pace de la Paris, şef de
cabinet al primului-ministru Alexandru Vaida-Voevod, de mai multe ori el
însuşi ministru (1930-1937). Naşi i-au fost Caius Cădere, diplomat şi om
politic, Noti Constantinide, director al AgenŃiei de presă Rador, Petre Ciolan,
diplomat, fost şi el secretar al delegaŃiei române la ConferinŃa de Pace,
recomandat de Alexandru Vaida-Voevod şi Traian Vuia.
Nu vom încheia aceste rânduri fără a spune câteva cuvinte despre loja
care i-a iniŃiat pe Alexandru Vaida-Voevod şi ceilalŃi români la ConferinŃa de
Pace din 1919. Aceasta spre a se înŃelege că şi alegerea acestei loji pentru a intra
în francmasonerie nu a fost deloc întâmplătoare. Este un demers care Ńintea
interesul naŃional al românilor şi nimic nu putea fi neglijat sau întâmplător.
Loja pariziană Ernest Renan număra peste o sută de membri, dintre care 11
erau jurnalişti. Nici nu se putea, deci, o compoziŃie mai fericită pentru
scopurile delegaŃiei române la ConferinŃa de Pace de la Paris.
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DANIELA COMŞA
TUDOR SĂLĂGEAN
ALEXANDRU VAIDA VOEVOD ŞI FRANCMASONERIA.
DOCUMENTE DIN PATRIMONIUL MUZEULUI NAłIONAL
DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei deŃine un valoros fond
documentar referitor la activitatea politică a lui Alexandru Vaida Voevod.
FONDUL VAIDA (C4) conŃine: acte personale; documente legate de activitatea
Partidului NaŃional Român; o bogată corespondenŃă cu oameni politici şi de
cultură; documente referitoare la ConferinŃa de Pace de la Paris – 1919;
manuscrise, note şi însemnări politice din perioada 1919-1939; ziare şi
fotografii; 17 caiete de memorii, publicate de Alexandru Şerban în patru
volume apărute între anii 1994 şi 1998.1
Printre aceste documente există şi câteva mărturii referitoare la
activitatea de mason desfăşurată de Alexandru Vaida Voevod în cadrul lojei
masonice Ernest Renan din Paris, în timpul ConferinŃei de Pace din 1919.
Dosarul menŃionat cuprinde următoarele:
a) Carnetul de mason „Carte d’identité maçonnique”, Grande Orient
de France, L. Ernest-Renan, Paris, Au F A. Vaida-Voevod2;
b) o scrisoare adresată lui Vaida Voevod de către G. Peydavi de
Tangères, Venerabilul Lojii „Ernest Renan” cu antetul acesteia
(Loge „Ernest Renan”, Or:. de Paris, 16, Rue Cadet, 16, Cabinet du
Vénérabile, Paris, le 22 février 1928)3;
c) o scrisoare dactilografiată, în limba franceză, semnată cu iniŃialele
E. V., expediată din Tunis, la 4 februarie 1924, avându-l ca
destinatar pe Victor Sterea, trimisă în copie şi lui Alexandru Vaida
Voievod în calitatea sa de mason4;
d) o lucrare intitulată Istoria Francmasoneriei în România, publicată sub
semnătura lui G. Pascu, profesor la Universitatea din Iaşi, în Revue
Internationale des Sociétes Secrètes, nr. 3 din 1 februarie 1936, Paris5;
Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol. I-IV, ediŃie îngrijită, prefaŃă, note şi comentarii de Alexandru Şerban, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994-1998
2 Fond Vaida, C 167
4
3 Idem, C 169
4
4 Idem, C 168
4
5 Idem, C 170
4
1
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e) câteva articole din ziarele Curentul şi Sfarmă piatră6 (şpalturi) ale lui
Alexandru Vaida Voevod, în care îşi prezintă activitate ca mason.
În Memoriile sale, Alexandru Vaida Voevod prezintă unele informaŃii
despre activitatea sa ca mason la Paris. „Huard era redactor la „Le Temps” şi
Venerabilul lojei francmasonice Ernest Renan. În înŃelegere cu Brătianu, am
făcut cunoştinŃă cu dânsul şi am intrat în lojă, împreună cu C. Brediceanu, M.
Şerban, Gh. Crişan, I. Pilat, Tr. Vuia şi V. NiŃescu. După îndeplinirea formalităŃilor rituale am participat de 4-5 ori la „lucrările” lojei. La „templul” din Rue
Cadette au fost abonate ziare şi reviste anglo-americane, când trupele aliate,
retrase de pe fronturi inundaseră Parisul. Dar la scurt timp după aceea nu a
mai pus piciorul în acel local nici un soldat aliat. Cauza a fost destul de stranie.
De la conducerile anglo-americane sosise ordinal care interzicea promiscuitatea. Francezii erau sub altă obedienŃă decât anglo-americanii. Mi s-a explicat.
Francmasoneria franceză urmărea scopul de a răspândi, în toate clasele sociale,
educaŃia gândirii politice prin discuŃii libere în şedinŃele săptămânale ale
lojelor. Englezii erau obligaŃi să evite discuŃiile publice şi datori să se ocupe cu
opere caritabile”.7
O explicaŃie a apartenenŃei sale la masonerie o oferă însuşi A. Vaida
Voevod într-un articol din ziarul Curentul8 intitulat O scrisoare a d-lui dr. Alex.
Vaida Voevod. Rostul prezenŃei într-o lojă francmasonă a fostului prim ministru,
articol în care oferă un răspuns lui Toma Petrescu, autorul cărŃii Francmasonerie
şi creştinism. Redăm câteva fragmente semnificative din această scrisoare,
precum şi din răspunsul lui Toma Petrescu, publicate în acelaşi număr din ziar:
„Stimate Domnule Petrescu,
În cartea Dvs. “ConspiraŃia Lojilor, Francmasonerie şi Creştinism” este
publicat ca francmason şi Alex. Vaida Voevod, fost prim ministru. … Trebuie să
constat şi să vă rog să vă documentaŃi că, eu, niciodată n’am făcut parte din francmasoneria română (care a fost un mare moft, lucru constatat de mine în calitatea mea de
fost ministru de interne), n’am cerut niciodată înscrierea mea, n’am fost niciodată
primit în sânul ei, astfel că n’am putut fi în situaŃia de a presta vreun fel de jurământ,
sau de a dobândi merite spre a fi avansat la vreun grad fie 1, fie 33, ca demnitar
francmasonic.
În schimb am făcut parte ca simplu membru din loja Ernest Renan la Paris,
timp de 5-6 luni, pe vremea ConferinŃei de Pace din 1919, cu aprobarea, dacă vreŃi din
însărcinarea şefului meu de atunci, president al consiliului de miniştri şi prim delegat
al României la acea ConferinŃă, I. I. C. Brătianu.
Idem, C4 171-C4 177.
Alexandru Vaida Voevod, op. cit., vol II, p.119-120.
8 Curentul, anul XIV, nr. 4793, 21 iunie 1941.
6

7
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Acest fapt era dealtfel îndeobşte cunoscut, deoarece în Campania mea dusă ani
de zile contra jidovismului în România şi pentru primatul elementului romnesc, am
subliniat nu odată în faŃa a zeci şi sute de mii de români, că: „Eu am văzut multe în
viaŃă şi pe toate le-am studiat cu ochii mei, nu din auzite. Am fost şi francmason. Eram
cu Ionel Brătianu la Paris şi pentru că majoritatea delegaŃilor la ConferinŃa Păcii erau
masoni a trebuit, de circumstanŃă, să îmbrac şi eu pielea lor. Acolo am văzut cu ochii
mei că francmasoneria franceză este jidovită, că ea trăeşte în frăŃie de cruce cu Moscova
şi cu marele capitalism internaŃional evreesc”. (Din Cuvântarea către NaŃiunea
Română 1937)
Dacă acest fapt este de calificat ca antinaŃional, anticreştin şi antipatriotic, ori
ca un real serviciu adus intereselor noastre de Stat şi Neam, rămâne să fie stabilit de
erudiŃii, cari vor scrie istoria critică a acelor timpuri, fără preocupare şi liberi de orice
pornire patimaşe, când se vor fi împlinit vremurile.
PrimiŃi vă rog, asigurarea consideraŃiei mele.
Alexandru Vaida Voevod
14 iulie 1941
RĂSPUNSUL D-LUI TOMA PETRESCU
D. Toma Petrescu răspunde astfel la scrisoarea d-lui Vaida:
„D. dr. Alex. Vaida Voevod afirmă prin scrisoare de mai sus că n’a făcut
niciodată parte din francmasoneria română. D-sa recunoaşte că a fost membru într’o
loje masonică din Paris „5-6 luni de zile” în timpul ConferinŃei de Pace din 1919, cu
aprobarea fostului preşedinte al consiliului de miniştri I. I. C. Brătianu.
Să-mi îngăduie d. Vaida Voevod să-i reamintesc că data exactă a iniŃierii dsale nu a fost în timpul ConferinŃei de Pace în 1919 – ci cu doi ani mai târziu în 1921,
după cum ne informează buletinul oficial al Marelui Orient Francez în:
„Compte Rendu des travaux du Grand Orient” din 1921 pag: 9 unde citim:
“Fr.: Marcel Haurt, semnalează că L.: “L’effort” al cărui Venerabil este, a iniŃiat mai
multe personalităŃi importante din România, în special pe Fr.:VAIDA VOEVOD fost
ministru.
A doua afirmaŃie a d-lui Vaida Voevod, că n’a făcut parte din francmasoneria
română e desminŃită de documentul oficial al Marei Loji „NaŃionale” care este publicat
în lucrarea mea „ConspiraŃia Lojilor” şi din care se constată că a fost învestit pe viaŃă
cu titlurile şi gradele câştigate în francmasonerie în calitate de membru „Emerit”.
Acest document datat din 1923 – sub formă de Decret – şi de care d. Vaida nu
aminteşte nimic în scrisoarea d-sale ne face să regretăm că nu putem trage o concluzie
precisă asupra motivelor şi sincerităŃii cu care a intrat şi părăsit francmasoneria.”
Tot într-un articol din ziarul Curentul9, intitulat Francmasoneria română,
un mare moft, A. Vaida Voevod afirma: „Francmasoneria română a fost şi a rămas
9

Fond Vaida, C4 171
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un mare moft. Nu se achitau taxe, nu se adunau membrii în număr reglementar spre a
Ńine şedinŃe... Concluzia este: Din 1920 am rupt orice legătură cu loja Ernest Renan,
din Paris, singura lojă unde mersesem în condiŃiile arătate şi din care lojă, în 1923 am
fost radiat, după ce din 1920 nu mai dădusem nici un semn de viaŃă pentru ei şi nu
mai achitasem nici taxele reglementare. Nu am mai fost în altă lojă franceză. În
francmasoneria română n-am fost niciodată.”
Între declaraŃiile lui Alexandru Vaida Voevod şi documentele existente
în Fondul Vaida există unele inadvertenŃe care ar putea lăsa loc altor interpretări. Astfel, în acea Carte d’identité Maçonique eliberată de loja Ernest Renan din
Paris pe numele lui A. Vaida Voevod, pagina Cotisation trimestrielles, 1921,
1922, 1923 este timbrată şi ştampilată pe trei trimestre din anul 1921.
Scrisoarea adresată lui Vaida, de către Cabinet Du Vénérable al lojei
Ernest Renan, este datată Paris, 22 februarie 1928. Celelalte două documente
din Fondul Vaida, pe care le prezentăm în anexă (o scrisoare dactilografiată,
nesemnată, către Victor Sterea expediată din Tunis, la 4 februarie 1924, în
limba franceză, trimisă în copie lui Alexandru Vaida Voievod în calitate de
mason; o lucrare despre Istoria Francmasoneriei în România publicată sub
semnătura lui G. Pascu de la Universitatea din Iaşi, în Revue Internationale des
Sociétes Secrètes, nr. 3 din 1 februarie 1936, Paris), lasă a se înŃelege că legăturile
cu francmasoneria au fost mai mai îndelungate decât era dispus Vaida să
recunoască.
O serie de informaŃii despre activitate de mason a lui A. Vaida Voevod
sunt prezentate în lucrarea Ordinul masonic român a lui Horia Nestorescu
Bălceşti10:
„– 07.07.1919: are loc în rue Cadet, la sediul Marelui Orient al FranŃei,
audierea în vederea iniŃierii în loja Ernest Renan (Paris);
- 22-28.07.1919: continuă audierea membrilor delegaŃiei ardelene aflată la
ConferinŃa de Pace de la Paris; printre aceştia şi Al. Vaida Voevod în vederea
primirii în francmasonerie;
- 04.08.1919: iniŃierea în loja Ernest Renan (Paris);
- 20.09.1919: participă la Paris ca invitat special, la şedinŃa de încheiere a
Conventului anual al Marelui Orient al FranŃei;
- 21.06.1923: ales membru emerit al Suveranului Sanctuar al României (avea
deci deja gr. 33);
- 15.08.1925: primea corespondenŃă de la Comitetul Permanent al FederaŃiei
Lojilor de sub auspiciile Marelui Orient al FranŃei din România;
- 1928: Mare orator adjunct;
- 1930: primea corespondenŃă (invitaŃii) de la Supremul Consiliu de 33 din
România, sub semnătura lui Jean Pangal.”
10 Horia Nestorescu Bălceşti, Ordinul masonic român, Casa de Editură şi Presă „Şansa”
S.R.L., Bucureşti, 1993, p. 573
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În aceeaşi lucrare este prezentată fotocopia chitanŃei emise de Marele
Orient al FranŃei pe numele lui Al. Vaida Voevod pentru primirea taxei de
iniŃiere, la data de 28 iulie 191911.
Este, aşadar, evident că iniŃierea lui Vaida Voevod în loja Ernest Renan
a avut loc într-adevăr în iulie 1919, şi nu în anul 1921, aşa cum credea Toma
Petrescu. Este însă la fel de evident faptul că cel puŃin una dintre contraafirmaŃiile lui Vaida – „am făcut parte ca simplu membru din loja Ernest Renan la
Paris, timp de 5-6 luni, pe vremea ConferinŃei de Pace din 1919” – nu poate fi
întrutotul reală. Documentele din Fondul Vaida contrazic, de asemenea, şi alte
declaraŃii ale sale mai târzii, în care acesta afirma că fusese „radiat” din loja
pariziană în anul 1923, pentru că din 1920 nu mai dăduse nici un semn de
viaŃă şi nu îşi achitase „taxele reglementare”. Carnetul de membru al lojei Ernest
Renan, eliberat în anul 1921, cuprinde şi timbrele care atestă achitarea de către
Vaida Voevod a trei cotizaŃii trimestriale, iar corespondenŃa sa cu loja pariziană este atestată documentar până în anul 1928 (vezi Anexa 2). Avem de-a face
în acest caz, probabil, cu o ocultare a adevărului, cu o afirmare parŃială a
acestuia, menită să arunce o umbră de incertitudine asupra întregii chestiuni.
Astfel, afirmaŃia făcută de Vaida şi reprodusă în rândurile de mai sus („am
făcut parte ca simplu membru din loja Ernest Renan la Paris, timp de 5-6 luni...”)
trebuie interpretată, cu siguranŃă, doar în litera sa, în sensul că Vaida Voevod a
fost un membru „simplu” al lojii doar în cele „5-6 luni” ale perioadei sale de
ucenicie, înainte de a i se deschide drumul către gradele superioare. Ascensiunea sa în structurile masonice trebuie să fi fost una rapidă, de vreme ce alegerea sa în calitatea de membru emerit al Suveranului Sanctuar al României, în
iunie 1923, pare să ofere o confirmare indirectă a faptului că Vaida se număra
deja la această dată printre deŃinătorii gradului 33.
Este, în schimb, cu mult mai dificil să reconstituim împrejurările în care
a avut loc ruptura dintre Alexandru Vaida Voevod şi francmasonerie, dacă
aceasta se va fi produs cu adevărat vreodată. DeclaraŃiile cele mai categorice
împotriva masoneriei româneşti – calificată ca fiind „un mare moft” – şi a
aceleia franceze – caracterizată ca fiind „jidovită” – au fost făcute, să nu uităm,
în iunie-iulie 1941, adică în perioada extrem de tensionată a intrării României,
în alianŃă cu Germania şi cu puterile Axei, în războiul împotriva Uniunii
Sovietice. Este adevărat, urmele activităŃii masonice ale lui Vaida Voevod nu
mai pot fi urmărite şi argumentate documentar dincolo de graniŃa anului 1930,
când revenirea în Ńară a regelui Carol al II-lea – de care cercurile masonice nu
au fost nici ele străine, după cum o arată şi studiul d-nei Cătălina Opaschi,
publicat în volumul de faŃă – a produs o adevărată bulversare în activitatea
masonică din România. Rămân, astfel, în afara oricăror posibilităŃi de
11

Ibidem, p. 147.
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argumentare istorică pozitivistă supoziŃiile adeseori rostite, dar niciodată
scrise, potrivit cărora inexplicabila îngăduinŃă manifestată de autorităŃile
comuniste faŃă de Vaida Voevod, în pofida „calităŃilor” acestuia de fost
ministru de interne, conducător al unui partid aparŃinând dreptei radicale şi –
mai mult decât orice! – de prim-ministru care ordonase declanşarea represiunii
împotriva greviştilor de la Atelierele GriviŃa, ar fi fost legată anume de relaŃiile
acestuia cu francmasoneria mondială.
Spre a ne menŃine însă în zona certitudinilor, vom concluziona doar
spunând că Alexandru Vaida Voevod, om politic şi patriot român transilvănean, nu a ezitat să adere la o lojă masonică subordonată Marelui Orient al
FranŃei pentru a îşi crea un avantaj faŃă de celelalte delegaŃii cu care România
avea divergenŃe teritoriale în perioada ConferinŃei de Pace de la Paris. Despre
activitatea sa masonică se cunosc foarte puŃine date. Nu este, de fapt, foarte
clar nici dacă aceasta a debutat cu adevărat în Parisul anului 1919, sau dacă a
avut precedente legate de masoneria central-europeană; este la fel de puŃin
evident când a încetat această activitate, în caz că acest lucru s-a întâmplat
vreodată. Documentele aflate la dispoziŃia cercetătorilor arată însă, fără urmă
de îndoială, că Alexandru Vaida Voevod a fost, în perioada 1919-1929, un
membru marcant al Masoneriei din România, recunoscut ca atare de fraŃii
masoni din Europa şi de dincolo de Atlantic.

ANEXE
1. MNIT, Fond Vaida, nr. inv. C4 168. Scrisoare din Tunis către Victor Sterea,
trimisă de un mason român cu iniŃialele E. V., care îl informează despre starea de lucruri
din masoneria franceză şi europeană. Traducerea originalului francez: Maria Găinar. Note
şi întregiri: Marius Eppel.

E.V., 4 februarie 1924
Or. Tunis
Prea Iubite Frate Sterea12,
Iată-mă din nou la Tunis, după o absenŃă de trei luni, unde nu voi rămâne
mai mult de două luni, fiind obligat să-mi mut reşedinŃa la Alger.
Este inutil să vă spun că o mare parte din cele trei luni de călătorie le-am
dedicat „Artei Regale”, în general, şi României în special.

Este vorba despre Victor Sterea, mason în Marele Orient al României. În 1926, documentele vremii îl prezintă ca avea gradul 30 şi era Mare Secretar al acestui Orient.
12
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În ceea ce priveşte celelalte activităŃi, ar trebui să fiŃi deja în posesia dovezii
materiale a acŃiunii mele, mai ales la Geneva.
Iată un rezumat cronologic al diferitelor etape:
I.
Profitând de sejurul meu la Praga i-am informat de situaŃia masoneriei
în România pe: Marele M[aestru] Mucha, de la M[area] L[ojă] şi de la
S[upremul] C[onsiliu] Ceh, precum şi pe F[ratele] Pick, M[arele]
M[aestru] de la M[area] L[ojă] Germană.
F[ratele] Mucha, prieten bun al preşedintelui Masaryk va merge în
această primăvară în Bulgaria şi Serbia şi va trece şi prin România. Cu
această ocazie vă va face o vizită oficială şi se va întâlni şi cu alŃi F[raŃi]
precum Dr. Vaida, Brediceanu, Dr. Gheorghian, R. Voinescu, etc., a
căror listă mi-a cerut-o.
II.
AsociaŃia Masonică InternaŃională de la Geneva –
Aici i-am întâlnit pe Marele Cancelar, F[ratele] Quartier-La-Trente şi
pe preşedintele Comitetului Consultativ, F[ratele] Reverchon.
Aceştia au fost şocati, ca să nu spun revoltaŃi... în urma prezentării
mele, care concordă cu raportul F[ratelui] Towsend Scudder, fostul
M[are] M[aestru] al M[arii] L[oji] din New York, exceptând chestiunea
Lojelor Americane din Bucureşti, prezentarea mea nefiind în armonie
cu raportul F[ratelui] Scudder.
Pentru ca Pangal să nu mai poată profita pe viitor de buna credinŃă
atât a Puterilor Masonice cât şi a celor profane, AsociaŃia a luat decizia
ca, pe de o parte, să informeze Puterile Masonice asupra situaŃiei din
România, iar pe de altă parte, să introducă un comunicat în partea
oficială a Buletinului.
Ar trebui să fiŃi în posesia numărului 9 [a Buletinului], dat fiind că
sunteŃi abonat.
În ceea ce priveşte Lojele regularizate de către M[area] L[ojă] din New
York, nu m-am putut abŃine să spun ceea ce gândesc: atât în ceea ce
priveşte moralitatea unei mari părŃi a membrilor lor, cât şi în ceea ce-l
priveşte pe F[ratele] Costa-Foru, care din cauza lipsei unei pregătiri
masonice constituie un adevărat pericol pentru existenŃa masoneriei
din România (întâlnirile mele cu Dl. Duca).
Mi-am propus, de altfel, să contactez direct New-Yorkul, prin intermediul şi cu acordul Genevei; bineînteles în numele meu.
New-Yorkul a fost şocat în legatura cu scandalul „Pangal”, deşi
trebuie să recunoaştem că, în afară de acesta din urmă, ceilalŃi sunt
oameni de încredere, susceptibili să devină buni masoni.
De altfel, de ce nu ar fi New-Yorkul revoltat de ceea ce se întâmpla în
lojele din Bucureşti, când marea majoritate a membrilor lor ar putea să
se alăture lui Pangal, lucru pe care au început să-l facă deja (cazul
Ulic), fără a-l mai pomeni pe F[ratele] Costa-Foru, căruia trebuie să-i
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recunoaştem bunătatea şi inteligenŃa, dar căruia trebuie să-i şi reproşăm
lipsa unei educatii maso[nice], ca să nu spunem lucrurilor pe nume!
II
La M[arele] O[rient] al FranŃei din Paris.
L-am vazut pe F[ratele] Aries şi pe cei doi secretari ai Consiliului de la
M[arele] O[rient], F[raŃii] Métois et Delauny. F[ratele] Mille era absent.
F[ratele] Delauny, în calitatea sa de raportor asupra chestiunii relaŃiilor cu
New-Yorkul, s-a opus categoric ca Marele Orient să facă concesii (privind
principiile). Am impresia ca F[ratele] Delauny s-a făcut reprezentantul unei mari
majorităŃi a membrilor Consiliului.
Ce va deveni atunci decizia aceluiaşi Consiliu (a se vedea raportul şedinŃei
din 17/10/23) care autorizează legăturile cu Lojele Americane din Bucuresti. (sic!)
Ar fi inutil sa va dau detaliile asupra motivelor care separă aceste două
Puteri Masonice, deoarece le cunoaşteti mai bine decât mine.
Printre alte chestiuni de principiu, cea a Marelui Arhitect al Universului
separă cele două branşe ale masoneriei franceze13. Fara a fi prea pesimist, am toate
motivele să cred că o ruptură între M[arele] O[rient] din FranŃa şi M[area] L[ojă]
din FranŃa nu este imposibilă.
Ce va fi M[arele] O[rient] din FranŃa, care într-un viitor mai mult sau mai
puŃin apropiat va avea ultimul cuvânt, datorită atât importanŃei sale numerice, cât
şi principiilor democratice pe care le propovăduieşte, nu ma îndoiesc de acest
lucru. (sic!)
Totodată, îmi permit ca şi român sa-mi pun următoarea întrebare:
Trebuie sa ne amestecăm în certurile (oricât de frăŃesti ar fi) a M[arelui]
O[rient] din FranŃa, nu doar cu M[area] L[ojă] din FranŃa, dar şi cu alte Puteri
masonice?
Suntem prea insignifianŃi, prea tineri şi aproape inexistenŃi, masonic
vorbind, pentru a ne permite luxul de a ne amesteca în aceste certuri.
Fără a pierde simpatia M[arelui] O[rient] din FranŃa, trebuie, din contră, să
căutam să obŃinem simpatia şi susŃinerea morală şi materială a tuturor Puterilor
Masonice.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea un mare număr de masoni din FranŃa, ca
urmare a manifestărilor anticlericale, se declară simpatizanŃi ai scientismului, îmbrăŃişând convingeri pozitiviste şi laice. Urmarea acestor tendinŃe s-a regăsit, în 1865, şi în
ConstituŃiile Marelui Orient al FranŃei. Acesta a proclamat că Masoneria este în favoarea libertăŃii absolute a conştiinŃei. Ideea că fraŃii pot să creadă sau nu în D-zeu, va
constitui punctual de plecare a conflictului dintre masonii deişti şi pozitivişti. Cearta
Marelui Arhitect al Universului, după cum se cunoaşte în istoria Masonerie, s-a terminat,
în 1877, cu victoria masonilor pozitivişti. Cf. Luc Nefontaine, Francmasoneria. Secretele
FrăŃiei, Bucureşti, 2007, p. 60.
13
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Dumneavoastră şi cu mine, precum şi alŃi masoni români ca noi, ne
reŃinem dorinŃa care ne-ar împinge să ne alăturăm M[arelui] O[rient] din F[ranŃa]
şi ne gândim la interesul general al masoneriei române.
Să nu punem carul înaintea boilor!
Să construim înainte de toate, şi dacă timpul ne va permite să evoluăm noi
masonii, şi odată cu noi Poporul Român însuşi, ne vom afla automat de partea
M[arelui] O[rient] din F[ranŃa], căruia i se vor alătura fără îndoială atât englezii cât
şi americanii.
Care ar fi aşadar soluŃia pe care îmi permit să v-o sugerez, soluŃie care de
fapt este rezultatul anchetei mele şi sfaturilor care mi-au fost date nu doar la Paris
ci şi în alte părŃi, dar mai ales la Geneva.
TransformaŃi aşadar, fără întârziere, federaŃia dumneavoastră într-o Mare
Lojă NaŃională Română.
UitaŃi-vă la ceea ce a fost făcut de către cehi, unde dacă numărul lojelor nu
este superior aceluia al lojelor române (a M[arelui] O[rient] F[rancez]), Ńinând cont
de a cincea lojă pe care trebuie să o creaŃi la Bucureşti, cehii după cum spuneam nu
au avantajul de a avea loje atât de vechi precum cele din Bucureşti şi mai ales
precum cele din GalaŃi.
În ceea ce priveşte statul major, de ce vă plângeŃi? Fără a fi lipsit de respect
faŃă de modestia voastră, acesta nu reprezintă o piedică, din punctul meu de
vedere!
Această chestiune este deja discutată atât la Paris cât şi la Geneva. Aşadar,
nu mai este nici un minut de pierdut.
ContactaŃi mai întâi M[arele] O[rient] F[rancez] şi apoi Geneva, care vă va
da toate sfaturile de care aveŃi nevoie.
Odată această Mare Lojă constituită, lojele americane epurate şi cele din
Transilvania sincer românizate vor fi obligate să ceară să vi se supună, AsociaŃia
Masonică InternaŃională fiind hotărâtă să nu mai recunoască o altă Putere în
România.
În aceste condiŃii, Pangal nu mai reprezintă un pericol, deoarece nu mai
există ca şi masonerie ordinară. (sic!)
Cu toate acestea, pentru ca Pangal să nu-şi mai facă nici o iluzie asupra
aventurii a cărei autor este, am făcut deja demersurile necesare astfel încât
Consiliul Suprem Sc[oŃian] A[ntic şi] A[cceptat] din FranŃa să recunoască erorile
lui [Pangal], chiar dacă continuă să păstreze legăturile cu el.
Având toate motivele să cred că demersurile mele în acest sens vor da
rezultate rapide şi satisfăcătoare, îmi permit să vă rog să-mi trimiteŃi, cât se poate
de repede, istoricul complet (cu date) al aventurii Pangal.
În acest fel, chestiunea Pangal nu se va mai afla pe ordinea de zi a
următorului congres al Consiliilor Supreme.
Chestiunea gradelor înalte fiind destul de dificil de adus în discuŃie în
acest moment, după cum ştiŃi, crearea M[arii] L[oje] nu va prezenta nici o dificul-

184

https://biblioteca-digitala.ro

tate şi vă va permite să evitaŃi stârnirea susceptibilităŃilor M[arelui] O[rient]
F[rancez].
Chestiune de ritual.
Pe parcursul discuŃiilor noastre, am căzut de acord că în România
asociatul nostru evident este lumea ortodoxă. Iar, pentru a ne-o atrage mai uşor, ar
trebui să ne inspirăm de la englezi, fara a ne deda însa la aceleaşi exagerări.
Într-un cuvânt, trebuie ca în primii ani de existenŃă ai masoneriei autonome române, să nu urmam M[arele] O[rient] F[rancez] in problema cu Marele
Arhitect al Universului.
Sunt convins că M[arele] O[rient] F[rancez], faŃă de care voi pleda, daca
este nevoie, această chestiune, va înŃelege că în România nu suntem … încă în
FranŃa şi că pentru a ne construi casa noastră trebuie să începem cu fundaŃiile !!
Fără a vă putea prezenta acum motivele care mă fac să sper, am toate
motivele să cred că urmând procedeul pe care tocmai vi l-am expus, continuând să
rămânem în termeni excelenŃi cu M[arele] O[rient] F[rancez], veŃi obŃine sprijin
financiar de la New-York, sprijin care se va afla în mâini mai bune decât cele ale
F[ratelui] Costa-Foru şi a anumitor indivizi din anturajul lui.
F[ratele] Quartier-La-Tente mi-a trimis un anumit număr de buletine (nr. 9).
Pentru a evita un demers delicat pentru dumneavoastră, deoarece am
obligat AsociaŃia să vorbească despre dumneavoastră, am trimis câte un exemplar
fiecăreia din următoarele persoane: Teodoridi, Pan Halipa si Weiss, pe care i-am
cunoscut la Dl. Costa-Foru.
F[ratele] Quartier-La-Tente mi-a arătat la Geneva un număr al revistei
masonice PAZA, operă de-a colonelului Ulic14. AŃi putea să-mi trimiteŃi un
exemplar?
Mi-aŃi promis că îmi veŃi trimite un număr din revista de propagandă
tradusă şi completată de dumneavoastră, în română. Nu am primit încă nimic.
AŃi început să primiŃi Buletinul Săptămânal al L[ojelor] din regiunea
pariziană. Am făcut tot ce a fost nevoie în acest sens.
Vă trimit anexată o broşură ce conŃine o conferinŃă susŃinută de cumnatul
şi F[ratele] meu la L[oja] Ernest Renan la Paris. Aceeaşi conferinŃă a fost susŃinută
în cadrul altor loje din regiunea pariziană, mai ales în Ńinute albe (sic!). Impresia a
fost votată de M[arele] O[rient] F[rancez], în scop propagandistic. (sic!)
Am trimis câte un exemplar F[ratelui] nostru Dr. Vaida-Voevod şi D-lui
Duca. Sper că acesta din urmă i-l va da spre citire lui Cuza-Mussolinescu.
Vizita Preşedintelui Consiliului Ordinului, F[ratele] Mille.
Ioan T. Ulic (1856-1925) s-a născut la Bucureşti, inginer expert grafic, adept al ocultismului, era nepotul lui Gyargy Aulich, evreu maghiar, Mason şi Venerabil al unei Loji
din Iaşi în 1856, şi fiul unui alt mason, Teodor Ulic al aceleiaşi Loji. Cf. Paul Ştefănescu,
Istoria Francmasoneriei române, Bucureşti, 1999, p.173, nota 58.
14
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S-a renunŃat la acest proiect, cel puŃin pentru moment. În schimb F[ratele]
Mille va veni să viziteze Africa de Nord, ceea ce îmi va da posibilitatea sa îi prezint
situaŃia din România.
Presupun că ştiŃi că Consiliul Ordinului M[arelui] O[rient] are în compoziŃia sa un reprezentant al Africii de Nord. Acelaşi lucru se aplică şi în M[area]
L[ojă] F[raneză], unul dintre consilierii săi federali locuind la Alger.
Independent de călătoriile mele frecvente la Paris, am deci posibilitatea,
prin intermediul acestor F[raŃi], să păstrez legătura atât cu M[arele] O[rient], cât şi
cu M[area] L[ojă].
În consecinŃă, sunt dispus să vă ajut cu orice informaŃii sau intervenŃii de
care aŃi putea avea nevoie.
Cu speranŃa că voi primi în curând noutăŃi de la dumneavoastră, vă
transmit devotatele mele sentimentele frăŃeşti.

2. MNIT, Fond Vaida, nr. inv. C4 169. Scrisoare adresată lui Alexadru Vaida-Voevod
de către Venerabilul Lojii Ernest Renan, Peydavi de Tangères. Traducerea originalului
francez: Maria Găinar.
Antet:
Loja ERNEST RENAN
Orientul Paris
16, rue de Cadett, 16
Cabinetul Venerabilului

Paris, 22 februarie 1928

Marele meu [Maestru] Venerabil,

Sunt fericit să vă anunŃ că Respectabila Lojă Ernest Renan, în Ńinuta sa
solemnă de joi 16 luna curentă, v-a votat prin aclamare şi la propunerea mea
autorizată. PrimiŃi urările mele de felicitare pentru atitudinea energică cu care v-aŃi
apărat, în faŃa Parlamentului român, dreptul la libertatea cuvântului şi la libera
critică parlamentară, inerentă oricărei democraŃii adevărate.
Este o dovadă de solidaritate şi de stimă fraternă căreia mă raliez şi eu
personal şi care vă va demonstra că masonii nu-şi abandonează nicicând fraŃii, mai
ales când aceştia luptă pentru apărarea unui atât de nobil ideal.
Cu bine frăŃesc, al dumneavoastră
G. Peydavi de Tangères
Venerabil de la Ernest Renan
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3. MNIT, Fond Vaida, nr. inv. C4 170, Raport cu menŃiunea „SECRET”, conŃinând
traducerea unui articol semnat de profesorul George Pascu de la Universitatea din Iaşi
referitor la activitatea masonică din România.

SECRET
NOTA
25 februarie 1936
Se înaintează alăturat – în traducere din limba franceză – articolul „Istoria
Franc-Masoneriei în România”, publicat sub semnătura profesorului G. Pascu, de
la Universitatea din Iaşi, în „Revue Internationale des Sociétes Secrètes”, nr. 3 din 1
Februarie 1936, ce apare la Paris.

Traducere din limba franceză

ISTORIA FRANCMASONERIEI ÎN ROMÂNIA
Istoria francmasoneriei în Ńările române este greu de scris, din lipsă de
documente. În orice caz, se impune o distincŃie între francmasoneria dinainte de
război şi cea de după război.
FRANCMASONERIA ÎN MOLDOVA. Francmasoneria a fost introdusă în
Moldova de către ruşi, în timpul ocupaŃiei lor din Octombrie 1769, până la 10 Iulie
1774 (pacea de la Cuciuc Cainargi). Pe acea vreme existau în Rusia 145 loji.
În timpul celor 5 ani, cât a durat ocupaŃia Moldovei, francmasonii ruşi
făcură propagandă printre boierii moldoveni şi fondară, la Iaşi, o loje militară, la
29 Aprilie 1772. Cu această ocazie s-a bătut o medalie.
Este foarte probabil că acestei loji a aparŃinut boierul Iordache Darie
Dărmănescul, care a revelat calitatea sa către 1787, când a tradus în româneşte
cartea de iniŃiere masonică scrisă de către abatele Prau, la Amsterdam, în 1778.
Acest francmason ajutat de către boierii Manolache Romano, Iordache
Cantacuzino, Roset Bălănescu, Manolache Bogdan şi IoniŃă Cuza. Iordache Darie
Dărmănescul a complotat împotriva prinŃului domnitor Grigore Ghica Vodă. În
urma acestui fapt a fost arestat, judecat de către Divan drept trădător de patrie şi
condamnat la exil.
De la început, francmasoneria a întâmpinat rezistenŃa boierilor. La 18 Iunie
1774, boierii moldoveni Iordache Balş, Constantin Vârnav, Ianache Canta şi
Iordache Cănănău, „luând în consideraŃie starea de turburare în care se găseşte
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Ńara şi duşmănia care domneşte peste tot”, jurară „înaintea lui Dumnezeu şi a
oamenilor”, să se ajute reciproc în toate împrejurările grave ale vieŃii lor.
Cele cinci puncte ale pactului, în care nu se vorbeşte de Libertate –
Egalitate – Fraternitate, ci numai de lupta împotriva pescuitorilor în apele tulburi
ale politicei, ne arată că pactul lui Iordache Balş din 18 Iunie 1774 era un răspuns la
complotul lui Iordache Darie şi a prietenilor săi împotriva lui Grigore Ghica Vodă,
prim domnitor al Moldovei, din Septembrie 1774, până la 10 Octombrie 1777.
La 13 septembrie 1822, boierinaşii Moldovei au redactat la Iaşi primul
proiect al constituŃiei Moldovei. Acesta tindea să dea Ńărei o înfăŃişare naŃională şi
să consacre principiile libertăŃii individuale şi a egalităŃii înaintea legii, care
constituiau o noutate pentru epocă.
Acestea erau principiile revoluŃiei franceze din 1789.
Ion Sandu Sturdza, ajuns domnitor cu concursul micilor boieri, aducătorii
noilor principii, era pe punctul de a le traduce în fapt, dar a fost obligat să renunŃe
la aceasta sub presiunea Rusiei, care profita de împrejurările favorabile pentru a
impune politica sa interioară Moldovei.
Micii boieri, autori ai proiectului de constituŃie din 1822, lucrau în secret.
Într-adevăr, nu se cunoaşte numele lor; se ştie numai că se chemau cărbunari –
Carbonarii.
Proiectul de constituŃie din 13 septembrie 1822 a fost descoperit de către
istoricul A. D. Xenopol, în arhivele consulatului rus din Iaşi. Acest simplu fapt ne
arată că francmasonii moldoveni din 1822 se aflau în legătură cu Rusia. Întradevăr, Alexandru I, Ńar al Rusiei de la 1801 până la 1825, a fost francmason, dar în
urma congresului de la Verona, în primăvara lui 1822, el reneagă francmasoneria
şi prin ucazul din 1 August 1822 interzice chiar francmasoneria în Rusia.
Se poate conclude de aici că micii boieri moldoveni au alcătuit proiectul
lor de constituŃie din 13 Septembrie 1822 sub inspiraŃia francmasonilor ruşi, dar că,
ca urmare a ucazului din 1822, mişcarea lor a fost interzisă şi proiectul nu a mai
avut urmare.
FRANCMASONERIA ÎN MUNTENIA. Francmasoneria a fost introdusă în
Muntenia la începutul secolului al XIX-lea. Romeo Ionescu afirmă că Societatea
Filarmonică, fondată de fraŃii Golescu în 1825, era de origine masonică. Societatea
Dreptate – FrăŃie, care este masonică numai cu numele, a fost fondată de către
promotorii mişcării din 1848.
Romeo Ionescu afirmă deasemeni că fraŃii Golescu au fost iniŃiaŃi la Paris,
în Loja „Atheneul Străinilor”.
Se pare că francmasonii din 1825 – 1848 nu au fost organizaŃi în Loji. Prima
Lojă română, „Steaua Dunării”, a fost fondată la Bucureşti în 1857 de către
revoluŃionarii din 1848: C. A. Rosetti, Ion Heliade Rădulescu, Cezar Bolliat, I. C.
Brătianu, C. Moroiu, D. Bolintineanu, Dr. Barasch şi a fost subordonată Marelui
Orient al FranŃei.
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În 1865, prinŃul Cuza Vodă a ordonat ca această Loje să fie închisă, fără
îndoială, nu fără o anumită raŃiune; dar în 1878, în timpul domniei prinŃului Carol,
ea şi-a reluat activitatea.
FRANCMASONERIA ÎN REGATUL ROMÂNIEI. Marea Lojă NaŃională a
României a luat fiinŃă la Bucureşti, în 1880. Ea avea ca Mare Maestru pe C. Moroiu.
Această Loje, care la început a fost subordonată Marelui Orient al Italiei, a fost
recunoscută independentă în 1881. În 1911 număra 25 Loji şi 964 membri. De la
1914 ea a început să-şi piardă din importanŃă şi a dispărut odată cu moartea lui C.
Moroiu.
După războiul mondial, francmasoneria a luat o mare dezvoltare în
România. La această epocă se vorbeşte despre următoarele Mari Loji, care au
ramificaŃii în întreaga Ńară:
1. Marea Lojă NaŃională a României, rezultată din unificarea Lojei de rit
ScoŃian cu aceea de rit Ioanit, uniune care a avut loc la 21 Ianuarie
1930.
2. Marele Orient al României.
3. Marea Lojă Simbolică a României.
4. Loja Bnai Brith, pur evreiască.
La aceasta trebuie să adăugăm organizaŃia masonizantă a Rotarienilor; ea
are 7 cluburi: la Bucureşti, Timişoara, CernăuŃi, Braşov, Arad, Câmpina şi Iaşi.
Statistica publicată de către Léon de Poncins (La dictature des puissances
occultes, Paris, 1934) arată că avem în România 54 de Loji, cu 3.300 membri.
După buletinul francmasonic român nr. 2, Marea Lojă NaŃională a
României număra, la începutul anului 1933, 31 Loji, între care: 11 la Bucureşti, 4 la
Iaşi, 3 la Chişinău, 3 la ConstanŃa, 3 la Craiova, una la Roman, una la Vaslui, una la
Cluj, una la Tg. Mureş, 2 la Sibiu şi una la Turda. Dacă se adaugă numărul Lojilor
din Marele Orient, totalul acestora se ridică la cca. 59, fără a socoti Lojile Evreieşti
Bnai Brith.
După ultimul anuar al AsociaŃiei Masonice InternaŃionale, cu sediul la
Geneva, francmasonii români sunt în număr de 4.700.
Avem deci în România circa 59 Loji „creştine”, ai căror membri sunt
recrutaŃi dintre cele mai înalte personagii.
1. Şefi politici, ca: Al. Vaida Voevod, conducător al partidului Frontul
Românesc, fost prim ministru Ńărănist; C. Argetoianu, şeful unei fracŃiuni politice care poartă numele său, fost ministru; Pan Halippa, fost
ministru; şi C. Stere, Ńărănişti; Dr. C. Anghelescu, I. InculeŃ, I. Nistor, Al.
Lapedatu, miniştri în funcŃiune din partidul liberal nr. 1; Gh. Brătianu –
şef al partidului liberal nr. 2, deputat; Leonte Moldovanu – actual
preşedinte al Senatului, liberal (nr. 1); Gh. Trancu-Iaşi şi Dori Popovici,
foşti miniştri din partidul Mareşalului Averescu.
2. Profesori universitari (şi membri ai Academiei Române): N. Titulescu,
D. Gusti, I. A. Candrea (Bucureşti); Sextil Puşcariu, Emil Panaitescu,
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Silviu Dragomir, Onisifor Ghibu (Cluj); I. Nistor, Al. Procopovici
(CernăuŃi); I. Peretz – fost profesor al FacultăŃii de Drept din Bucureşti,
care trafica cu examenele.
3. Oameni de litere: M. Sadoveanu – venerabil al Marei Loji NaŃionale a
României; Gh. Topârceanu; Victor Eftimiu; Al. Teodoreanu; M.
Codreanu.
4. Critici şi pseudo-critici literari: G. Ibrăileanu, H. Sanielevici, Gh.
Călinescu, C. Drimer.
Oraşul Iaşi este bogat în francmasoni; are 4 Loji care Ńin de Marea Lojă
NaŃională a României: 1. „Dimitrie Cantemir” – fondată la 23 Ianuarie 1928; 2.
„Vasile Alecsandri” – fondată la 23 Iunie 1928; 3. „Dr. C. Mârzescu” – fondată la 25
Decembrie 1928; 4. „Moldova” – fondată la 18 Februarie 1930, cu un total de 400
membri, aparŃinând tuturor partidelor politice şi tuturor claselor sociale: profesori
universitari, institutori, avocaŃi, medici, ingineri, arhitecŃi, magistraŃi, ofiŃeri şi
poliŃişti.
Din numărul profesorilor universitari francmasoni sunt cunoscuŃi următorii: Traian Bratu, rectorul UniversităŃii, I. Botez – decan al FacultăŃii de Litere,
Petre Bogdan – decan al FacultăŃii de ŞtiinŃe, Dr. Gratoschi – decan al FacultăŃii de
Medicină, Florin Sion – decan al FacultăŃii de Drept, O. Andrei, Gh. Brătianu, I.
Iordan, I. Marinescu, I. Minea, Paul Nicorescu, M. Ralea – profesori la Facultatea
de Litere; I. Borcea, A. Cardaş, M.N. Cosmovici, AL. Myller, Al. Popovici, C.
Popovici, Salomon Sanielevici – profesori la Facultatea de ŞtiinŃe; Dr. Anghel, Dr.
Bălteanu, Dr. Baliff, Dr. Slătineanu – profesori la Facultatea de Medicină.
Francmasonii au acaparat în întregime o parte din marile servicii publice,
ca Ministerul Afacerilor Străine şi Radio-Difuziunea.
Ministerul InstrucŃiunei publice, este deasemeni condus de francmasoni.
Actualul ministru Dr. C. Anghelescu, liberal; fostul ministru Dimitrie Gusti,
Ńărănist; şi fostul subsecretar de Stat P. Andrei, Ńărănist, sunt francmasoni. C.
KiriŃescu, director general al învăŃământului superior; Stancu Brădişteanu, teolog,
director general al Cultelor; P. GhiŃescu, director general al învăŃământului normal
şi primar, sunt francmasoni.
Francmasonii au acaparat deasemeni presa. „DimineaŃa”, „Adevărul”
(politic şi literar) din Bucureşti, „Opinia” şi „Lumea”, de la Iaşi, sunt jurnale pur
masonice. Marele ziar „Universul”, din Bucureşti, are 10 sau 12 redactori
francmasoni.
Revistele „ViaŃa Românească”, „Boabe de Grâu”, „Libertatea”, „Revista
FundaŃiilor Regale”, „Arhiva pentru ştiinŃa şi reforma socială”, din Bucureşti;
„Revista ŞtiinŃifică” de Adamache şi „Minerva” din Iaşi; „Revista Transilvaniei”
din Cluj; „Junimea Literară” din CernăuŃi; „ViaŃa Basarabiei”, din Chişinău, sunt
deasemeni masonice.
Cele mai mari case de editură, Cartea Românească şi Cultura NaŃională
din Bucureşti, sunt în mâinile masonilor. Aceştia fac eforturi pentru a atrage în
secta lor ofiŃeri şi chiar teologi.
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Iată câteva nume de ofiŃeri superiori: Gh. Cihoschi – fost ministru de
război, implicat în afacerea Skoda; General Pangratie, fost şef şi Generalul
Manolache actualul şef al JustiŃiei Militare din Ministerul de Război, acesta din
urmă venerabil al unei Loji din Bucureşti; General Nicoleanu, fost prfect al PoliŃiei
din Bucureşti; Col. Argeşanu, Venerabil al Lojei Vasile Alecsandri din Iaşi.
Dintre teologi, figurează preotul Grigore Pisculescu, cunoscut sub
pseudonimul Gala Galaction, profesor la Facultatea de Teologie din Chişinău.
Natural, francmasonii români sunt în serviciul judaismului.
În Iunie 1905, ilustrul Sanhedrin al ordinului masonic al ordinului masonic
Bnai Brith din România a trimis o circulară privitoare la înfiinŃarea unei Bănci a
Ordinului. Ea prevedea, totodată, ca „Banca să nu se afişeze ca institut al
Ordinului” şi „pentru a evita formalităŃile şi şicanele eventuale, se va vedea dacă
nu este preferabil ca în acest scop să se transforme un institut de credit deja
existent, ca Banca Marmorosch Blank, decât să se creeze unul nou”. În acelaşi timp
„se va pune imediat în relaŃii cu diferite personalităŃi, miniştri şi foşti miniştri,
senatori şi deputaŃi de marcă, cu marii demnitari ai statului, a căror nume vor
constitui o garanŃie de succes pentru prompta realizare a institutului. Aceste
personagii vor forma viitorul consiliu de administraŃie”.
Banca Marmorosch Blank din Bucureşti deveni, în acest mod, Banca
Ordinului Bnai Brith din România. Dar aceasta nu era de ajuns. În 1927, frartele
Goldstein, preşedintele Lojei „Viitorul” din Buzău, în calitate de raportor al
adunării generale a Marei Loji Zion, constata că Băncile Iudaice în România sunt
prea puŃine la număr. El propunea în consecinŃă să se înfiinŃeze Bănci pur evreieşti
în toate oraşele României.
Francmasoneria română trece astăzi printr-o criză gravă – lupta între şefii
M. Sadoveanu şi Jean Pangal.
Fratele Mason M. Sevastos, partizan al lui M. Sadoveanu, scria în
Adevărul Literar din 12 Fbruarie 1935:
„S-a dovedit că un număr de masoni au organizat servicii de spionaj în
presă şi lumea politică. Pentru o parte dintre şefi, masoneria a devenit o profesiune
lucrativă. Există indivizi care n-au altă profesiune decât masoneria. OrganizaŃia
masonică cere cotizaŃii, subvenŃii la diferite ocazii, ca de exemplu la vizita unui
ilustru Mason strein, sau la trimiterea unui Mason la un congres masonic din
streinătate. Traficul de influenŃă din lumea politică, a fost deasemeni introdus în
Masonerie. Se ia 1.000 lei pentru iniŃierea unei persoane şi câteva mii de lei pentru
avansarea unui mason de la un grad la altul. Un excroc a fost ridicat la un grad
superior, cu câteva zile numai înaintea arestării sale, cu toate că autoritatea
competentă fusese avertizată”.
În „Adevărul Literar” din 9 Iulie 1933, fratele Sevastos scria încă
următoarele:
„M. Sadoveanu s-a pus în fruntea mişcării de purificare (risum teneatis!).
La noi masoneria era condusă de către Jean Pangal, care o transformase într-un
instrument de trafic politic şi interes personal. Era o casă de comerŃ. IniŃierile se
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făceau pentru bani. IniŃierile la un grad superior, se făceau deasemeni pentru bani.
Fuseseră ridicaŃi la cele mai înaintate grade indivizi urmăriŃi de către Parchet, cu
toate că şefii francmasoneriei fuseseră avertizaŃi. CotizaŃiile şi subvenŃiile
dispăreau în chip misterios. Alegerile se făceau numai în secret. Exista deci o clică
de profitori fără scrupule, în fruntea cărora se găsea Pangal, care transformase
masoneria într-un domeniu de exploatare personală. În timpul guvernării Iorga –
Argetoianu (Aprilie 1931 – Mai 1932), Pangal, în calitate de subsecretar de Stat, şi-a
arătat halul de neruşinare, organizând spionajul, corupŃia şi instalarea microfoanelor. M. Sadoveanu, şef al Lojilor din primele 3 grade masonice (în consecinŃă a
imensei majorităŃi a masonilor), a început purificarea. Pangal a răspuns la aceasta
excomunicându-l, procedând la arderea efigiei sale şi dedându-se la alte prostii cu
caracter medieval”.
În timp ce şefii masoneriei se ocupau cu aceste ciudate rituri, ceilalŃi
masoni continuau să pună la cale afacerile personale.
GEORGE PASCU
Profesor la Universitatea din Iaşi
Director al Revistei „Critica” din Iaşi
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ŞTEFAN DAMIAN
MOMENTE DIN RAPORTURILE CULTURALE DINTRE ITALIA ŞI
ROMÂNIA. LUCRĂRI ALE SCULPTORULUI ETTORE FERRARI ÎN
CAPITALA CULTURALĂ A TRANSILVANIEI

În redactarea şi prin grija lui Romolo Artioli1, se publica de către
editorul Franco Campitelli2 din Foligno, în 1926, volumul Italia – Romania,
volum care se deschidea cu o serie de fotografii reprezentând familiile regale
italiană şi română şi diverşi oameni politici ai perioadei, aparŃinând celor două
naŃiuni. Era o altă mărturie de credinŃă nu doar a autorului, ci şi a editorului
pentru valorile româneşti, care se adăuga unor volume publicate acolo prin
îngrijirea lui Al. Marcu, care reuşise, între cele două războaie mondiale, să
stabilească o adevărată strategie de colaborare, contribuind personal la întărirea legăturilor dintre cele două civilizaŃii şi societăŃi.
Textul volumului începe cu un avertisment intitulat Ai lettori (Către
cititori), sub semnătura aceluiaşi Artioli, în calitatea sa de Preşedinte al Uniunii
de Istorie şi Artă, organizatorul şi sufletul unei călătorii de neuitat întreprinsă
între 12 august - 20 septembrie 1921 de un grup numeros de italieni (erau 104)
în „pro latina România”. Era, acesta, un moment important, când, odată terminat războiul, ambele state, aliate în ultimii doi ani de conflict, îşi realizaseră
aspiraŃiile naŃionale şi teritoriale şi toate însemnările din volum ilustrează
climatul nou şi exuberant care s-a instaurat, dar şi aşteptările, încă incerte şi
prezentând deja primele umbre, din cei cinci ani care s-au scurs de la eveniment până la data publicării volumului. Autorii materialelor (este destul de
dificil să fie considerate articole, în sensul clasic), constituind un număr unic
conform definiŃiei date de însuşi Artioli, sunt o parte dintre turiştii de atunci,
inclusiv fotografii-reporter, şi aparŃin, prin destinul co-împărtăşit în cele circa
40 zile cât a durat peregrinarea grupului de forŃe care „au făcut acea călătorie
Romolo Artioli, istoric, diplomat, prieten al României.
Încă din anul 1922 Ed. Campitelli publica volumul Novelle romene de Mihail
Sadoveanu, în traducerea lui Al. Marcu (1894-1955) şi Giovanni Cecchini (1897-1883).
Pentru Al. Marcu, cfr. Veronica Turcuş, Il destino di un italianista romeno: Alexandru
Marcu (1894-1955), Ed. FundaŃiei Culturale Române, Cluj-Napoca, 2009. Al. Marcu,
italienist şi om politic, a făcut parte din Guvernul condus de mareşalul Ion Antonescu.
Giovanni Cecchini a fost un important cercetător al culturii din Umbria. Împreună cu
Al. Marcu a tradus din româneşte şi a publicat în revistele Aperusen şi Il Concilio proze
de Emil Gârleanu, Liviu Rebreanu (Il Disertore), Maria, regina României, Ionel
Teodoreanu, versuri de Tudor Arghezi ş.a.
1
2

193

https://biblioteca-digitala.ro

ca pe un pelerinaj de iubitoare latinitate”. MotivaŃiile publicării sunt sentimentale („nu am vrut ca acesta să cadă în uitare”), dar şi de natură concretpractică, „făcând cunoscut poporului italian ce este România Mare de acum”.
Şi, în plus, gestul publicării trebuie să răspundă şi unei alte dorinŃe, de mare
importanŃă: aceea de a aduna laolaltă toate forŃele pro-româneşti („Institutul
Italo-Român, după încercările mele repetate – în 1910, în 1919 şi în 1922 – fondat de
curând, va duce la împlinirea acestei sarcini, continuând, disciplinând şi mărind
eforturile noastre prin adunarea, într-un puternic mănunchi, a tuturor forŃelor italiene
pro România”). Despre ce institut italo-român este vorba? Este cunoscut faptul
că Şcoala Română din Roma a avut alŃi părinŃi, după cum afirma în Ephemeris
Dacoromana, I, 1923 primul său director, istoricul Vasile Pârvan: „Şcoala
Română din Roma era pe punctul de a fi fondată în cursul anului 1914.
Baronul Fasciotti, Ministrul Italiei în Bucureşti, se ocupa împreună cu mine de
modalităŃile organizării ei. Colegii mei de la Academia Română, vechii şi bunii
filoitalieni Duiliu Zamfirescu şi Ioan Bianu, îmi dădeau întregul lor ajutor. Dar
a izbucnit războiul cel mare şi planurile noastre au fost amânate. Dar şi în
circumstanŃele dificile din 1917 şi 1918 ideea nu a fost părăsită. Acum defunctul preot transilvănean Vasile Lucaciu, care se găsea în perioada aceea la
Roma, încerca să găsească un local pentru şcoală şi îi făcea, în 1919, Guvernului român propuneri precise de cumpărare. În 1920 colegul nostru la Academie
şi la Universitate, Dl. N. Iorga, urmat de numeroşi parlamentari, propunea, în
calitatea sa de deputat, un proiect de iniŃiativă parlamentară pe care în
continuare ministrul InstrucŃiunii Publice /P.P.Neguleascu – n.n./ şi l-a
însuşit, pentru fondarea a două şcoli superioare româneşti de studii arheologice şi istorico-filologice, cu acŃiuni adaos pentru Artele frumoase, una la Paris
şi alta la Roma. Parlamentul a aprobat, cu căldură, acest proiect. Academia
Română, conform legii de fondare a şcolilor, a desemnat imediat după aceea ca
director la Şcoala de la Paris pe Dl. N. Iorga şi ca director al Şcolii din Roma pe
subsemnatul". Dar, încă din 1912, C. Diamandi, ministrul de atunci al
României la Roma, era în tratative cu Guvernul italian pentru fondarea unui
Institut de Studii Superioare în Valle Giulia, în cartierul artistic pe care
Primăria romană îşi stabilise să îl fondeze.3
Nicolae Iorga răspundea4 unui alt articol, publicat de revista lui
Emanoil BucuŃa5 de către Alexandru Marcu, în care contesta intervenŃia lui
Lucaciu, a Guvernului român pe lângă cel italian şi afirma că susŃinuse proiectul printr-o iniŃiativă parlamentară, că făcuse să fie votată în absenŃa ministruVico Mantegazza, La Rumenia, 1913, p. 133 şi urm. Mantegazza era considerat un
specialist în problemele Europei balcanice.
4 N. Iorga, Şcoala română din Roma, în Boabe de grâu, iulie, 1930.
5 Emanoil BucuŃa (1887-1946), folclorist, scriitor, membru al Academiei Române.
3
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lui. Cu aceeaşi ocazie, Duiliu Zamfirescu, afirma Iorga, nu-i spusese nimic
despre intervenŃii şi despre discuŃii.
Dar, să revenim la volumul lui Artioli; în 108 pagini, format mare 32 x
23 cm, cele 18 capitole-articole se alternează fără o ordine prea strânsă,
constituindu-se în tot atâtea „priviri” radiografice asupra realităŃilor din
România Mare şi a relaŃiilor acesteia cu Italia.
Autorii, când lasă la o parte participarea direct afectivă, încearcă, cu
instrumentele şi capacităŃile individuale, să analizeze aspectele considerate ca
fiind fundamentale şi ilustrative pentru o Ńară descoperită cu uimire, despre
care păreau că nu ştiau prea multe, şi relevă în reportajele lor improvizate, nu
lipsite de o anumită candoare în surprinderea „specificului” locului, psihologia personajelor, descrierea întâmplărilor, frumuseŃile şi particularităŃiloe
diferitelor zone. De exemplu, Armando Casalini se ocupă de cooperaŃia din
România, Luigi Castelli analizează industria românească, Achille Zumino este
atent doar la industria petroliferă, deosebit de importantă în momentele în
care România era în avangarda europeană şi mondială în domeniu.
AlŃi autori improvizaŃi îşi îndreaptă atenŃia, tangenŃial, spre aspecte şi
direcŃii culturale: Saverio Kambo aduce un Fraterno omaggio alla Terra Romena,
Luigi Trombetti trece în revistă cele mai importante ziare şi pe ziariştii
consideraŃi de valoare, alŃii observă cu uimire copilărească noua realitate în
care au ajuns (Matteo Raymondo Piermattei, Ricordi di Romania di un Giovane
Esploratore Italiano). Se remarcă varietatea costumelor populare în funcŃie de
zonă, semn al unei evoluŃii etnografice cmplexe, orchestrele populare sau chiar
obiceiurile Ńiganilor, ori fac proiecte, precum Tomaso Fracassini, pentru o
înŃelegere Italo-Română, analizând perspectivele politice ale României Mari,
cum este numită pretutindeni, emfatic, Ńara vizitată. De exemplu în Italia e
Romania, de Armando Casalini, din care cităm: „Şi totuşi nu numai interesul
economic şi comercial, ci şi raŃiunile istorice ale existenŃei Italiei ar trebui să
împingă clasele noastre conducătoare să examineze problema raporturilor pe
care le avem cu România! Dat fiid că războiul a retezat, precum sabia lui
Alexandru, nodul gordian al multor probleme care încurcau Italia, dar însăşi
Italiei i-a deschis altele care nu sunt mai puŃin îngrozitoare şi înfricoşătoare ca
şi cele rezolvate. Militarismul prusac a ajuns un cadavru şi Austria, închisoare
a popoarelor, este zdrobită, dar pe ruinele (temporale?) ale pericolului german
se iveşte pericolul slav. Şi Rusia, astăzi redusă de bolşevici la o fantasmă, va
renaşte mâine şi mai puternică şi mai plină de naŃionalism ca să-i susŃină pe
Slavii din Sud, care au ajuns deja la Adriatică. România simte instinctiv
pericolul de a fi prinsă la mijlocul acestor două curente slave şi o invocă pe
sora ei mai mare în latinitate: Italia. Ce gândeşte Italia despre aceasta? Simte ea
pericolul care îi este comun cu cel al României şi vede într-o strânsă frăŃietate
cu ea un ajutor puternic pentru o apărare comună? S-ar spune că Italia este
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indiferentă faŃă de aceste probleme, şi este adevărat dacă se face referinŃă la
Italia de astăzi (1921)" (op. cit., p. 81). AserŃiuni şi întrebări care, se poate
observa în cadrul retrospectivei istorice, erau generate nu doar de forme
incipiente ale ideologiei naŃionaliste, ci şi de o puterniciă şi temeinică clarviziune politică. În anul în care se publica volumul, Italia începea deja să se
gândească nu doar la propria ei situaŃie într-o Europă deloc lipsită de
convulsiuni, ci încerca iar o politică africană, ce îngrijora şi mai mult minŃile
lucide, adeptele unei politici local europene.
Dar partea cea mai interesantă a volumului-album este constituită
tocmai de reportajele călătoriei, acestea fiind semnate de Vincenzo Spallone
(Verso la Grande Romania) şi de Luigi Adamo (Impressioni di viaggio) care ocupă
aproape o jumătate din întregul volum şi unde sunt înregistrate fidel sentimentele încercate de călători şi este pusă în evidenŃă tradiŃionala şi elocventa
ospitalitate românească, precum şi sentimentul de fraternitate încercate peste
tot pe teritoriul românesc, atât în oraşele de la mare şi de pe Dunăre
(ConstanŃa, Brăila, Tulcea, GalaŃi), cât şi din Moldova (Iaşi, CernăuŃi, Bacău,
Adjud, Băicoi, Mărăşeşti, Focşani). Aceleaşi senzaŃii sunt trăite şi în oraşele din
provinciile de curând unite cu Ńara, Transilvania, Banatul, Partiumul (Braşov,
Sibiu, Cluj, Arad, Timişoara, ReşiŃa), sau din Valahia (Ploieşti, Câmpina, Turnu
Severin, Segarcea, Craiova, Curtea de Argeş, Piteşti, Bucureşti). De-a lungul
acestui itinerar care a atins aproape întreaga Românie – mai puŃin Basarabia –
grupul de italieni va fi primit cu cea mai mare politeŃe şi disponibilitate de
comunităŃile locale şi de reprezentanŃii acestora, de diferite societăŃi patriotice,
culturale, de numeroase comitete de primire, de un public spontan, dornic şi
curios să-i cunoască pe fraŃii din peninsulă, pe care îi cunoscuse la faŃa locului
sau despre care fusese informat de către cei care doar cu puŃin timp mai
înainte studiaseră, trăiseră sau fuseseră în prizonierat acolo.
La Cluj, de exemplu (aşa după cum vor face şi în alte trei oraşe:
Bucureşti, Timişoara, ConstanŃa), călătorii vor dărui Primăriei locale o copie de
bronz a celebrei Lupe Capitoline, dar al Romei Mame, care să fie aşezată în
locul cel mai potrivit. La Cluj, lupoaica va fi ridicată pe un soclu în piaŃa Unirii,
în faŃa statuii lui Matei Corvinul, în prezenŃa unui foarte numeros public, venit
pentru a-i saluta pe oaspeŃi şi pentru a admira darul lor simbolic. Dar iată ce se
întâmpla în oraşul transilvănean de pe Someş şi cum îşi amintea de aceasta,
după cinci ani, unul dintre co-autorii volumului: „În dimineaŃa de 28 septembrie străbăteam deja câmpiile transilvane. La opt fix am ajuns la Cluj, la ale
cărui autorităŃi locale le-am predat lupa legendară, dăruită de Primăria
„Romei Mame” capitalei Transilvaniei. Lupei simbolice îi fusese înălŃat un
soclu magnific în piaŃa mare a oraşului, soclu studiat la Roma de către Artioli
şi de către inginerul român Emiliu Buja, iar monumentul a fost inaugurat în
aceeaşi dimineaŃă în prezenŃa a mai mult de şaptezeci mii persoane, cu
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alinierea tuturor trupelor ganizoanei locale, comandate de generalul Petală şi
cu defilarea şcolilor şi a asociaŃiilor locale. Ceremonia s-a desfăşurat în forma
oficială cea mai solemnă: erau prezente toate autorităŃile, civile, militare,
ecleziastice” (op. cit., p. 34).
Pentru a ilustra veridicitatea aserŃiunilor, în volum sunt introduse
patru fotografii făcute în Cluj, având următoarele explicaŃii: Cluj - Costume
locale (p. 34), Predarea Lupoaicei din Roma oraşului Cluj (pe întreaga pagină 35),
Cluj – După inaugurarea Lupoaicei din Roma (p. 36) şi Simbolul Romei în piaŃa din
Cluj (p. 37) care documentează, cu forŃa lor recuperatoare, ceea ce s-a petrecut
în acea ocazie solemnă: „Primarul Clujului, dr. Julian Pop, cu eşarfă, s-a aşezat
la picioarele monumentului. Militarii erau îmbrăcaŃi în haine de paradă, şi toŃi
cei prezenŃi, cu capul descoperit, în timpul ceremoniei, au rămas nemişcaŃi şi
tăcuŃi. Aplauze lungi şi puternice au izbucnit în momentul în care a fost scoasă
pânza care acoperea monumentul. Tăcerea s-a restabilit imediat atunci când
Preşedintele, profesorul Artioli, şi-a început discursul pentru a preda Clujului
monumentul, în numele oraşului Roma. El – improvizând, aşa cum a făcut
întotdeauna în timpul călătoriei noastre – cu voce puternică şi cu un înalt
sentiment al romanităŃii, a sintetizat istoria Lupoaicei, a Romei şi a Italiei,
demonstrând în mod elocvent cum latinitatea a rămas făclia cea mai înaltă şi
mai luminoasă prin toate vremurile, în progresul civil şi uman” (p. 34).
Momentul a rămas de neşters în amintirea călătorilor, care recapitulează ceea ce ochiul a surprins în cursul acelei dimineŃi: „Din nenumăratele
balcoane ale palatelor pline mai ales de domnişoare, care, chiar dacă nu ştiau
limba italiană intuiau – din gesturile largi ale vorbitorului – sensul discursului
său, s-a aruncat o mare cantitate de flori. Sfârşitul discursului dens, concis şi
strălucitor, în afară de strigăte puternice de „ura!'” a fost încoronat cu puternice aplauze. I-a răspuns, mulŃumind, în cuvinte elevate, primarul oraşului, care
a luat în primire monumentul. După alte discursuri a urmat defilarea trupelor,
ale şcolilor şi ale asociaŃiilor prin faŃa monumentului înconjurat de grupul de
excursionişti, de stindardul societăŃii „Storia ed Arte”, de steaguri şi de muzica
militară care a cântat alternând imnurile italian şi român”.
După prânz, italienii vizitează palatul UniversităŃii, Biblioteca, Palatul
de JustiŃie, Teatrul, Fabrica de Ńigarete (unde sunt încântaŃi că li se oferă Ńigări).
Totul li se părea strălucitor, ziua era binecuvântată şi, participând parcă la
solemnitatea momentelor petrecute la Cluj, chiar şi „albastrul curat al cerului şi
un soare strălucitor, încât se putea spune că este aproape napolitan” îşi
aduceau contribuŃia la strângerea acestor relaŃii de prietenie. Seara, după ce sau întreŃinut în timpul unei cine somptuoase oferită în onoarea lor, oaspeŃii au
părăsit Clujul, pentru a ajunge la ceasul stabilit la Arad, oraş în care au fost
primiŃi cu aceeaşi cordialitate de locuitori şi de autorităŃi. Şi în oraşul de pe
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Mureş, amfitrionii şi oaspeŃii au încercat să se observe cât mai bine, să îşi
împărtăşească impresiile, să schimbe adrese.
O mărturie despre ceea ce s-a petrecut în timpul celor peste patruzeci
de zile de vizită o constituie, cum spuneam, fotografiile care completează
volumul. Printre foarte numeroasele „Vivat Italia!” şi „Trăiască România
Mare!”, defilările studenŃilor şi şcolarilor, ale ostaşilor, printre spectacole de
echitaŃie, discursurile şi arcurile de triumf, mesele festive şi cine care nu se mai
terminau, vizitele şi balurile la care au participat, ochiul mereu atent al călătorilor reuşeşte să surprindă insolitul, pitorescul, elementele care nu sunt prea
des întâlnite ale unei realităŃi foarte diferite de realitatea italiană, dar şi liniile
de forŃă, coordonatele trecutului şi imaginarele linii ale viitorului care începeau să se ivească. Doritori să înŃeleagă o asemenea nouă realitate şi să
contribuie la o mai bună cunoaştere a celor două popoare, italienii se vor
bucura şi la întoarcerea acasă şi vor recupera toate momentele semnificative
dintr-o călătorie programată să slujească tocmai acestui scop.
Dar iată o completare conexă acelui eveniment, pe care ne-o oferă
câteva documente inedite descoperite în Arhivele Statului din Cluj-Napoca,
Fondul Primărie. Primul (foaia 83) este o scrisoare expediată de la Roma, la 29
august 1921, „Distinsului Primar al Clujului” de către Romolo Artioli.
Scrisoarea este pe hârtie purtând antetul „L'Italia in Romania. Viaggio
d'italiani in Romania”, şi prin intermediul ei primarul este informat de faptul
că „Grupul de italieni care se deplasează în pelerinaj de fraternitate şi de
cultură în România, a cerut şi a obŃinut, de la primarul Romei, o copie exactă şi
fidelă, din bronz, a istoricei lupoaice străvechi de pe Capitoliu. Este un dar
important din punct de vedere moral şi chiar material. Am dori ca simbolul
latinităŃii să îşi găsească loc în acest ilustru şi patriotic oraş”.
Profesorul Artioli, foarte informat cu planimetria oraşului transilvan
datorită celor aflate de la tânărul inginer Emiliu Buja care studia la Roma şi al
cărui nume este imediat indicat în scrisoare, arăta şi locul unde să fie amplasată statuia: „în PiaŃa UniversităŃii sau în acel loc pe care Domnia Voastră,
distinse Dle Primar, îl socotiŃi potrivit”. În această ordine de idei, continua
Artioli, „Oraşul Cluj va trebui să se preocupe urgent de construirea unei baze,
din piatră sau din ciment (pe cât posibil din piatră) pentru a primi şi completa
lucrarea aceasta clasică”. Pentru a conduce lucrările avea să sosească cât mai
repede la Cluj E. Buja. Tot cu această ocazie, Artioli îi transmitea primarului
român că grupul de italieni avea să vină pentru inaugurarea simbolului latin
în primele zile ale lunii octombrie.
Am văzut deja cum s-a desfăşurat această sindrofie. Tot în Arhivele
Statului din Cluj mai există o foaie (no. 82, acelaşi fond), care este o ciornă a
traducerii în italiană a documentului eliberat de Consiliul local Cluj la 20
octombrie 1921, prin care primarul Romei era informat de omologul său
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clujean că „Acest preŃios dar va avea, dincolo de valoarea lui materială, o
valoare morală, a cărei semnificaŃie va fi apreciată nu numai de către noi,
românii, ci şi de duşmanii noştri de ieri. Monumentul a fost înălŃat în PiaŃa
Unirii din Cluj, locul cel mai frumos şi cel mai potrivit din oraşul nostru pentru
un monument de aşa mare valoare istorică. Inaugurarea s-a făcut în prezenŃa
unei asistenŃe de 25-30.000 oameni, acest lucru constituind o splendidă manifestaŃie a sentimentelor noastre pentru nobilul popor Italian”. Aşa după cum
se poate constata, cifra celor prezenŃi, indicată aici, este mult mai aproape de
cifra reală decât cea propusă peste cinci ani, la publicarea volumului amintit,
de către „exploratorii” italieni.
După acest început şi mulŃumită intervenŃiei lui Emiliu Buja, Primăria
Clujului intră în legătură cu sculptorul Ettore Ferrari6, profesor şi director la
Regio Istituto di Belle Arti din Roma, căruia îi cere să realizeze câteva
„medalioane” pentru a înfrumuseŃa oraşul. La acestă solicitare, Ferrari răspunde printr-o scrisoare datând din primele zile de decembrie 1923, înregistrată de
Primăria clujeană în data de 14 aceeaşi lună, prin care îşi declară acordul
pentru a realiza operele „qui dovent decorer la base de la Loupe Capitolina qui
est dans cette Ville”. Tot cu această ocazie cele două părŃi discută pentru prima
dată şi preŃul: „et lui /adică ing. Buja/ m’a prié de vous notifier le prix pour le
foudre en bronze. En conseguence je me preste de vous dire que la dépence
pour la fusion en bronze des soudites medallions qui represent l’impereur
Traian et l’Aige romaine, compris le formes en platre” va fi stabilit la lire
italiene 3.000, autorul renunŃând să-i fie plătită şi munca: „Comme j’ais dit a
Mr. Buja je vous confirme bien volontier, que je ne demande rien pour mon
travail hereuse de cooperer a cette affirmation de fraternité parmi Rome e la
Roumanie”. În faŃa acestui neaşteptat gest de prietenie, Primăria va răspunde
peste trei luni prin scrisoarea din 4.3.1924, semnată de Viceprimarul Octavian
Utalea, şi a cărei versiune italiană s-a păstrat: „Consiliul comunal al oraşului
Cluj ia act cu vie satisfacŃie, din scrisoarea Domniei Voastre, că basoliefurile cu
care D.V., cu atâta entuziasm aŃi vrut să îmbogăŃiŃi oraşul nostru, sunt deja

Pictor şi sculptor. S-a născut la Roma în 25 martie 1945, unde a şi murit la 19 august
1929. A realizat statuia lui Ovidiu de la ConstanŃa, a lui Ion Heliade Răduleascu din
Bucureşti, a făcut studii şi monumente dedicate lui Giuseppe Mazzini, Giuseppe
Garibaldi, Vittorio Emanuele II, San Jose de San Martin, Quintino Sella, Terenzio
Mamiani, Dante Alighieri, Carlo Cattaneo, Felice Cavallotti, Giovanni Bovio, monumente funebre. Mare Maestru al Ordinului mason Marele Orient al Italiei - Palatul
Giustiniani - din 1904 la 1917. În 1918 a fost ales Suveran al Marelui Consiliu al celor 33
şi, un an mai târziu, Mare Maestru Onorific pe viaŃă. În ultimii ani, opunându-se
legilor lui Mussolini, a fost eliminat din funcŃiile publice şi a trebuit să îndure vexaŃiile
regimului: expediŃii punitive, denunŃuri ş.a.
6
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terminate. Costul materialului, care sub îndrumarea şi talentul Dv. a primit
forma nepieritoare a artei şi care este greu de apreciat, îl trimitem, la adresa
Dv. /3.000 – trei mii lire/”. Consiliul comunal exprimă sentimentele cetăŃenilor,
bucuroşi că au în oraşul lor „opera celui mai mare sculptor al lumii. Numele
Dvs., împreună cu opera Dvs. vor dăinui veşnic în Dacia traiană şi numai prin
aceasta vă putem noi mulŃumi”.
Evident, corespondenŃa păstrată nu este completă: de la Roma, la 3
august 1925, Ettore Ferrari comunica preŃurile basoreliefurilor, dar şi ale
busturilor lui Decebal şi Traian, care trebuiau să fie turnate tot în baza comenzii
Primăriei clujene: pentru fiecare din cele două, Primăria ar fi trebuit să
plătească suma de lire italiene 3.000. În această situaŃie, costul total, al medalioanleor şi al celor două busturi, s-ar fi ridicat la 9.000 lire, aşa după cum se
înregistrează cu scrupulozitate de către un funcŃionar al Primăriei pe colŃul
unei alte scrisori primite de la Ettore Ferrari şi datată „Roma, 24 mai 1926” prin
care sculptorul, domiciliat în Via A. Valenziani 10, comunica faptul că credea
că era convenabil „dans le meme temps de vous prier d’observer que les prix
des bustes selon ma lettre du 3 Aout 1925 est Lit. 3.000 pour chacun, c’est a
dire lit. 1.000 pour la copie en terre d’apres l’ancien et son moulage en platre, et
Lit. 2.000 pour la fusion en bronze: - je vous sarai bien obligé d’avoir sur cela
un mot d’assurance”. Tot cu această ocazie, sculptorul cerea anticipat 3.000 lire
prin intermediul LegaŃiei României în Roma, sau o filă CEC la Banca d'Italia:
„le residu quand les oeuvres seront completment finies”; totodată se angaja ca
aceste opere să fie predate peste 4 luni. În ceea ce privea transportul lor, nu vor
exista dificultăŃi, afirma sculptorul, dat fiindcă „en est abitué a cette chose”.
Scrisoarea de răspuns a Primăriei la această misivă va întârzia, ceea ce îl va
obliga pe sculptor să se refere la ea în altă scrisoare, datată 24 iulie 1925, „pour
commencer les models des bustes que vous desirez aussi en bronze”.
La 13 septembrie 1926, Consiliul comunal Cluj, întrunit sub direcŃia
primarului Teodor Mihaly7, hotăra să aprobe suma de 3.000 lire pentru a-i fi
trimisă scultptorului roman, ca avans pentru lucrările ce trebuiau făcute.
Se păstrează şi ciorna scrisorii din 15 februarie 1928 adresată „Distinsului D. Ettore Ferrari, Roma, Via A. Valenziani 6” ca răspuns la o altă scrisoare
din data de 2 februarie acelaşi an, în care se afirmă că „avem onoarea să vă
comunicăm că Municipiul Cluj îşi menŃine comanda făcută D.V. conform celor
exprimate în scrisoarea lui din martie 1926, adică busturile din bronz ale lui
Traian şi Decebal, precum şi acele medalioane de la statuia Lupoaicei din Cluj,
pentru preŃul total de lire italiene 9.000, sumă din care i s-a plătit D.V. un
avans de lire 3.000”. Tot pe un ton sec, sculptorului i se comunica şi că „restul
sumei, de 6.000 lire, va fi transmisă prin intermediul băncii Albina, la termina7

Om politic transilvănean, primar al Clujului, decedat în 1933.
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rea lucrărilor şi dat fiindcă D.V. ne-aŃi spus într-una dintre scrisorile precedente că aŃi putea termina busturile în patru luni, sperăm să le putem avea în
Cluj cel mai târziu în luna iulie”.
CorespondenŃa devine tot mai susŃinută, dat fiind că la 22 februarie
1928 Ferrari se adresează iar primăriei cu următoarea scrisoare: „Distinse
Domnule Primar, Îi mulŃumesc Domniei Voastre pentru delicata Dvs. scrisoare
din 15 curent, pe care am primit-o astăzi şi în care aveŃi plăcerea să-mi faceŃi
cunoscut că acceptaŃi ceea ce v-am propus în martie 1926. Din partea mea, vă
declar că am primit Lit. 3.000 ca avans pentru lucrare şi accept ca restul de
6.000 lire să fie plătite când cele două medalioane şi cele două Busturi vor fi
terminate; de asemenea, mai confirm şi faptul că întreaga muncă va fi
terminată în 4 luni, adică în iunie. Voi face totul cât se poate mai bine, în aşa fel
încât Domnia Voastră şi aceşti iluştri locuitori să fiŃi cât mai mulŃumiŃi de
lucrul meu. Cu deosebit respect. Al D.V. foarte devotat, Ettore Ferrari”.
Într-adevăr, artistul roman îşi menŃine promisiunea, aşa încât în data
de 9 iunie 1928 le comunică celor din Primăria clujeană că „peste puŃine zile
vor fi terminate busturile lui Traian şi Decebal şi vor fi gata de expediere. De
aceea o rog pe D.V. să-mi indicaŃi cui trebuie să predau medalioanele şi
busturile şi să primesc, precum ne-a fost înŃelegerea, restul cheltuielor; mă
gândesc la faptul că şi-ar putea lua această sarcină LegaŃia Română sau
Consulul, care sunt la Roma”. După câteva zile, în scrisoarea din 27 iunie 1928,
Primarul clujean era informat că „am plăcerea de a vă face cunoscut că cele
două busturi şi cele două medalioane sunt complet terminate, în bronz, şi sunt
gata să fie expediate. De aceea revin întrebând-o pe D. V. cui trebuie să i le
predau conform acordurilor luate şi conform celor spuse în scrisoarea mea la
care m-am referit mai sus”.
O lună mai târziu, la 29 iulie 1928, Ettore Ferrari i se adresa din nou
primarului: „Neprimind nici un răspuns la scrisoarea pe care v-am trimis-o
Dvs. în 9 şi în 27 iunie trecut, trebuie să presupun că un motiv special v-a
împiedicat să le găsiŃi, sau că, chiar dacă au fost trimise recomandat, nu au
ajuns la destinaŃie, sau că s-a rătăcit amabilul dvs. Răspuns”, cerându-i să îi
spună cui trebuia să îi remită lucrările.
În august 1928 sculptorul confirma că a primit „preŃioasa scrisoare”
din 25 iulie şi că se angaja să pregătească imediat ambalajele celor 4 bronzuri.
La 6 august 1928, sculptorul elibera următoarea ChitanŃă de descărcare: „Eu,
subsemnatul, declar că am primit de la Distinsul Domn T. Mihali, primar al
Clujului, prin intermediul foarte ilustrului Domn Barbu Constantinescu,
însărcinat cu Afaceri al României, suma de lire italiene 6.000 (şase mii) drept
plată completă a sumei stabilite pentru executarea, în bronz, de către mine, a
unui bust al lui Traian, al unuia al lui Decebal, al unui medalion reprezentând
Vulturul Roman şi al altuia reprezentându-l pe Traian, destinate a fi aşezate pe
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piedestalul statuii Lupa Capitolina din Cluj. Sus-amintitele brozuri vor fi
expediate de mine, fără întârziere, sus-amintitului Primar. Spun: Lit. 6.000”.
Trei zile mai târziu, Ettore Ferrari confirma expedierea celor două
colete care conŃineau cele două busturi şi cele două medalioane, a căror „fuziune în bronz – care a reuşit foarte bine – vor fi întru deplina satisfacŃie a Domniei Voastre; iar eu voi fi foarte fericit pentru faptul că munca mea şi-a adus
contribuŃia la omagiul nepieritor pe care această nobilă localitate i-o face
Romei nemuritoare, ca amintire a originii sale”.
Busturile şi bronzurile au ajuns la destinaŃie: medalionul lui Traian a
fost incastrat în piedestalul Lupei Capitolina de la Cluj, Vulturul Roman a fost
dus la Timişoara în 1940, atunci când, în urma Diktatului de la Viena, partea
de nord a Transilvaniei a fost cedată Ungariei; în sfârşit, busturile lui Traian şi
Decebal, care între anii 1928 şi 1940 au fost aşezate în sala de Consiliu a
Primăriei din Cluj, au fost duse în 1940 la Turda, unde au fost păstrate mulŃi
ani în Muzeul de Istorie. Astăzi, readuse la Cluj, se găsesc la Muzeul de Istorie
al Transilvaniei, aşteptându-şi un loc spre a putea fi admirate.
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CĂTĂLINA OPASCHI
DOCUMENTE INEDITE PRIVIND ACTIVITATEA MASONERIEI
ÎN PERIOADA INTERBELICA

După Marea Unire şi revenirea Transilvaniei la trupul României, în
lojile din Regat s-a dezbătut problema integrării activităŃii masonice transilvănene in masoneria românească. Cu atât mai mult cu cât tendinŃa de unificare a
numeroaselor loji care activau în România, de rituri şi obedienŃe diferite, se
manifesta accentuat. Acest proces a fost anevoios, fiind tulburat şi întârziat de
multe frământări, orgolii şi ambiŃii care reflectau, în fond, frământările din
societatea românească.
Aşa cum se cunoaşte, lojile din Transilvania activau în Ritul Ioanit, sub
obedienŃa Marii Loji de Rit Ioanit din Budapesta. În a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea s-a remarcat
activitatea lojilor din Sibiu (St. Andreas), Cluj şi Braşov. În special loja Unio din
Cluj a desfăşurat activităŃi care s-au distins în domeniul culturial şi în spaŃiul
social, promovând numeroase opere filantropice prin care veneau în sprijinul
populaŃiei defavorizate.
Mare Lojă de Rit Ioanit de la Budapesta patrona şapte loji în Transilvania şi una la Bucureşti: Concordia din Lipova, Gluckhauf din OraviŃa, Honszeretet
din Baia, Licht und Wahreit din ReşiŃa, Petöfi din Aradul Nou, Szecheny din
Arad, Zu den drei Weisse Lilien din Braşov şi Zur Bruderlichkeit din Bucureşti1.
Acestora li s-au adăugat spre sfârşitul secolului al XIX-lea, lojile Glück
auf din Orşova, Zu den drei Sulen din Braşov, Osszertartas din Arad şi Pannonia
din Bucureşti.
După război, lojile care îşi încetaseră activitatea pe durata conflictului
şi acŃionaseră numai indirect prin Crucea Roşie, promovând acŃiuni cu scop
umanitar, au rămas pentru o perioadă în adormire2. Mare parte din membrii
lojilor transilvănene emigraseră în Ungaria, unde activitatea masonică fusese
interzisă în 1919 de autorităŃile naŃionaliste. În 1922 a avut loc vizita unei
delegaŃii masonice americane, care a impulsionat reaprinderea luminilor3 în
lojile transilvănene. Astfel, în 1924, la Braşov s-a constituit loja Traian şi în
următorii trei ani şi-au reluat activitatea peste 20 de loji din Transilvania unită,

1.

P. Ştefănescu, Istoria Francmasoneriei române, f. l., 1999, p. 90.
În limbaj masonic, încetarea temporară a activităŃii din loji.
3 În limbaj masonic, reluarea activităŃii masonice, după o perioadă de „adormire”.
2.
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care de acum îşi vor desfăşura atelierele4 în Romania Mare. La Braşov s-a
constituit şi prima obedienŃă masonică5 română de după război. Treptat activitatea lojilor transilvănene s-a integrat în mişcarea masonică naŃională, evoluând în ritmul plusurilor şi şi minusurilor întregii mişcări masonice româneşti.
Subiectul studiului de faŃă nu face referiri directe la activitatea lojilor
transilvănene. Poate doar în măsura în care, documente ca cele prezentate în
continuare, puteau constitui rezultul observaŃiei „discrete” a SiguranŃei sau
Serviciului ContrainformaŃiilor militare şi asupra lojilor din această zonă. O
singură notă, succintă, prezintă situaŃia lojilor din Transilvania, însă nu este
rodul unei cercetări la faŃa locului : „În Ardeal funcŃionează f. multe loji masonice,
cu membri în majoritate minoritari (Unguri) şi cu conducere a minoritarilor. Aceste
loji sunt inspirate de o lojă din Ungaria. Fac parte din aceste loji şi oficeri ardeleni, de
diferite naŃionalităŃi6”.
„Rezultatul” activităŃilor descrise în documentele ce urmează va avea,
câteva luni mai târziu, consecinŃe serioase pentru situaŃia politică a Ńării. Cu
siguranŃă astfel de informări vor fi existat pentru întreg teritoriul şi probabil, în
viitor, ele vor fi descoperite în arhive.
Ceea ce remarcăm, după cercetarea conŃinutului lor, este contradicŃia
flagrantă dintre afirmaŃiile masonilor privind interdicŃia discuŃiilor politice în
loji şi relatările foarte precise privind opŃiunile şi acŃiunile „fraŃilor” în loji.
Din analiza documentelor puse în discuŃie deducem că interesul
autorităŃilor era îndreptat spre mai multe paliere: structura şi maniera de
funcŃionare a organizaŃiei, modul de recrutare al noilor membri, categoriile din
care erau aleşi şi felul în care organizaŃia reuşea sau nu să-i dirijeze spre un
scop comun. Rapoartele provin de la acelaşi informator dar în privinŃa identităŃii autorului este greu să ne pronunŃăm. Remarcăm doar că persoana
infiltrată – foarte probabil de contrainformaŃiile armatei – era „bine plasată” în
apropierea şefilor lojilor care activau în Bucureşti şi avea acces la centrele de
decizie. Rapoartele sunt concise, redau esenŃa şi direcŃia discuŃiilor, consemnând cu precizie numărul şi numele participanŃilor de la întrunirile la care lua
parte. Remarcăm de asemenea că era o persoană inteligentă, perspicace, cu o
bună memorie şi un nivel de instrucŃie ridicat.
Agentul ar fi putut fi, aparent, (ca „acoperire”), funcŃionar intr-o bancă,
poate la „Banca Comercială şi Industrială << Deva >> Societate Anonimă
Română”, deoarece unul dintre rapoarte este scris pe o hârtie care are
imprimat pe verso un „en tête” al DirecŃiunii acestei bănci. O „scăpare” pe care
În limbaj masonic, spaŃiul de desfăşurare al vieŃii masonice, acŃiunile membrilor unei loji.
În limbaj masonic, federaŃie de loji care urmează reglementările impuse de o Mare
Lojă de care depinde, în cazul acesta, Marea Lojă NaŃională, creată în 1924.
6 ANIC, fond Brătianu, d. 575, f. 8 (28).
4
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un bun agent ar fi trebuit să se ferească să o facă, el putând fi „deconspirat” de
un mason aflat în structura de informaŃii a armatei. DeducŃia este valabilă
numai dacă autorul rapoartelor era aceeaşi persoană cu cel care le redacta.
Căci, într-o notă care prezintă eforturile pentru atragerea în masonerie a
Principelui Regent Nicolae, desemnându-i pe cei prezenŃi la discuŃie, în final se
spune „..şi inf. n/s. (Petre Buzdugan)”7. Deci sintezele erau făcute de o altă
persoană decât informatorul care, ca mason, pare să fi avut o altă identitate.
Numele Petre Buzdugan nu este menŃionat în nici o sinteză despre masoneria
română, deci ori a acŃionat sub alt nume, ori a fost deconspirat şi a fost „ars
între coloane”8, numele lui dispărând dintre masoni. Toate rapoartele cuprind
date privind activitatea masonică în cursul anului 1929.
După cum se ştie, în 12 decembrie 1925, Principele moştenitor Carol
renunŃase, pentru a treia oară, la calitatea de Principe moştenitor al tronului,
printr-o scrisoare trimisă de la Venezia, unde se afla cu metresa sa Elena
Lupescu.
După încetarea din viaŃă a Regelui Ferdinand, în 20 iulie 1927, este
proclamat Rege Principele Mihai I, sub RegenŃa – stabilită încă din 4 ianuarie
1926 de Consiliul de Coroană – pentru perioada minoratului foarte tânărului
suveran. Această situaŃie va dura până în 6 iunie 1930, când Principele Carol se
va întoarce în Ńară9 cu sprijinul guvernului Iuliu Maniu şi când, prin demisia
RegenŃei din 7 iunie, Regele Mihai va fi detronat, fiind proclamat Rege al
României Carol al II-lea.
Din cele ce urmeză constatăm că masonii nu au fost străini de
„complotul” care s-a finalizat prin aducerea pe tron a lui Carol al II-lea, în tot
cursul anului 1929 ei desfăşurând o activitate perseverentă pentru atrgerea
unui număr cât mai mare de militari, mai ales aviatori. În loji se Ńineau
discursuri înflăcărate în care, înfierând starea deplorabilă a scenei politice şi a
armatei, Principele exilat era prezentat ca salvatorul providenŃial al Ńării,
singurul capabil să conducă energic şi cu autoritate. Şi nu pare a fi întâmplător
faptul că Principele Carol a ajuns în Ńară la bordul unui avion.
Ibidem, f. 7 (30).
Ceremonie prin care numele unui mason nedemn sau trădător era ars simbolic între
coloanele Templului, semnificaŃia ceremoniei însemnd moartea lui ca membru al
confreriei.
9 În 27 octombrie 1927 fusese arestat la frontieră Mihail Manoilescu – Subsecretar de
Stat la Ministerul de FnanŃe -, la întoarcerea sa de la Paris, unde se întâlnise cu principele Carol, aducând scrisorile lui adresate susŃinătorilor din Ńară şi; în noiembrie, i s-a
intentat un proces fiind acuzat de guvernul liberal la putere, de complot pentru răsturnarea ordinii constituŃionale şi „atitudine făŃişă în favoarea PrinŃului Carol”. Consiliul
de Război al Corpului II armată l-a achitat, la limită, după dezbateri furtunoase care-i
antrenaseră pe scena politică pe liberali şi adversarii lor politici.
7
8
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Orientarea masonilor coincidea însă cu orientarea unei importante
categorii de omeni politici, între care Ńărăniştii nu erau singurii. După moartea
lui I. I. C. Brătianu din noiembrie 1927 – principalul opozant al reîntoarcerii
Principelui Carol în Ńară – mulŃi politicieni doreau cu ardoare ca el să fie reintegrat în drepturile de moştenitor10. Tot în aceeaşi măsură în care I. I. C. Brătianu
se opunea, prevăzând cu genialul fler politic ce l-a caracterizat, urmările
revenirii sale în Ńară, încât propusese chiar... instaurarea republicii, cu N.
Titulescu preşedinte, pentru a-l îndepărta de tron11.
Am rememorat succint aceste momente deoarece, din rapoartele
agentului, se conturează clar intenŃiile şi acŃiunile masonilor în favoarea celui
exilat. Iată conŃinutul raportului din 25 mai 1929, intitulat FRANCMASONERIA ŞI
OFIłERII (respectând grafia vremii):
„În str. Trei Scaune 29 funcŃionează Centrala Lojilor masonice „naŃionale”
din România. Aici se atrag ca membri oficeri(!) activi, de preferinŃă din aviaŃie, de unde
– după iniŃiere – sunt repartizaŃi pentru stagiu, un timp oare-care, într-una din lojile
cari depind de această centrală.
După ce aceşti oficeri sunt observaŃi de aproape un timp oare-care, după ce
conducătorii oculŃi – invizibili pentru ei – îşi formează convingerea că se poate avea
încredere în ei şi că sunt destul de formaŃi în direcŃia voită de ei, sunt repartizaŃi la
secŃiuni secrete ale acestor loji, în cari nu pot pătrunde de cât cei repartizaŃi de acolo, în
baza unui „triaj” anume făcut. În aceste secŃiuni se caută, cu multă abilitate, a se
infiltra în sufletele neofiŃilor – sub forma de convers(aŃii) şi conferinŃe cu caracter
patriotic – că starea de lucruri din Armată este atât de rea, din causa incapacităŃii
conducătorilor şi în special a celor de la aeronautică şi a necinstei lor – (şi aici se dau
exemple şi se produc quasi-dovezi de bacşişuri luate cu ocazia diverselor furnituri de
armament şi avioane)12, încât numai printr-o acŃiune hotărâtă în afară de lege [!], se
mai poate scăpa Armata de starea în care e găseşte şi care constituie un pericol pentru
N. Iorga, Alegerea M. S. Regelui Carol II. Discursurile domnului professor N. Iorga,
Bucureşti, 1930, p. 33 ; N. Iorga a fost unul din cei mai fervenŃi susŃinători ai revenirii
Principelui în Ńară.
11 F. a., Uneltirile împotriva Dinastiei. Abdicarea fostului Principe moştenitor. Complotul de la
Londra, Bucureşti, 1930, p. 30.
12 România s-a aflat în avangarda aeronauticii mondiale. Încă din 1919 se înfiinŃase la
Bucureşti o fabrică cu profil aeronautic, care din 1920 devine Arsenalul Aeronautic,
producând în serie, din 1921, avioane de tip Brandemburg ; Legea privind reorganizarea armatei, din 24 iunie 1924 reglementa şi sectorul aeronauticii, prevăzând dezvoltarea şi dotarea ulterioară ; în 26 iunie 1925 Legea privind industria de apărare naŃională reglementa şi industria aeronautică, prevăzând fabricarea avioanelor militare,
ceea ce va duce la înfiinŃarea uzinei I.A.R. de la Braşov, în noiembrie 1926. DiscuŃiile pe
marginea achiziŃiilor de materiale pentru armată au fost frecvente în această perioadă
şi au culminat în 1930 cu scandalul provocat de «Afacerea Skoda».
10
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apărarea naŃională şi deci, pentru existenŃa łării. Dar pentru o asemenea acŃiune
trebuie un om şi priceput, şi cu autoritate şi popularitate, dublate de curaj şi energie, şi
acela nu este decât fostul Principe Carol, gonit de la Palat şi din łară, prin intrigile
politicienilor.
Una din aceste secŃiuni a fost identificată şi poartă numele „Cavalerii
Steagului”13. Membrii acestei secŃiuni sunt constituiŃi numai din cei cari au făcut un
stadiu de un an într-o lojă deschisă, unde au fost formaŃi după cum am arătat mai sus.
LecŃiunea aceasta nu este cunoscută de cât de membrii ce o compun, cei(l)alŃi
membri masoni din lojile deschise n-au cunosciinŃă de existenŃa ei.
Fapt curios: militarii cari au fost amestecaŃi în vechile agitaŃiuni militare în
favoarea ex-prinŃului Carol, sunt admişi în această secŃiune după un stagiu de câteva
luni numai, într-o lojă deschisă.
Membrii secŃiunii „Cavalerii Steagului” se adună în şedinŃă în fiecare joi
seara în casa avocatului Armand Iliescu, din str. Athena 16, sub preşedenŃia lui M.
Negru.
În prima jumătate a lunii mai, loja centrală din str. Scaune s-a mutat în str.
Câmpineanu N. 51, rămânând aici numai o loje deschisă simplă.
În str. Câmpineanu s-a montat şi arhiva secretă şi fişierul general. Casa
aceasta a fost cumpărată de la văduva Katz cu 8 mil(ioane)”14 (s. a.).
Cine era „M. Negru” ne lămureşte acelaşi informator, în alt raport
intitulat InformaŃiuni: „Mihail Negru – dom(iciliat) str. Cobălcescu 35. Evreu de
origină. Ziarist la „Universul”. În timpul răsboiului a rămas în teritoriul ocupat, fiind
în strânse raporturi cu germanii.
A fost arestat şi el odată cu Manoilescu [vezi nota 7], însă a fost Ńinut numai
24 ore arestat. Sunt 4-5 ani de când face eforturi mari pentru a-şi crea relaŃiuni de
prietenie printre oficerii avitori. Nu se interesează atât de mult, în conv(orbirile) cu
of(iŃerii) cu care leagă prietenie, de materialul aviaŃiei, cât de capacitatea şi valoarea
oficerilor naviganŃi aeronautici.
Este un foarte important agent de recrutare de membri în lojile masonice
printre militari. Relativ (recent) a recrutat mulŃi, el personal, fiind f(oarte) abil şi
punând propaganda de recrutare pe tema patriotică şi a intereselor armatei şi a łării.
Lt. Aviator Iacobescu – evreu de origină – îl secondează f(oarte) mult pe
Negru în recrutarea de membri masoni printre oficerii din flotila de luptă aeriană.
Negru face propagandă neobosită printre membrii oficeri masoni pentru
Principele Carol, singurul – spune el – în stare să pună capăt stării rele de azi din
H. Nestorescu-Bălceşti, Enciclopedia ilustrată a Francmasoneriei din România, vol. 1,
Bucureşti, 2005, p. 235: lojă în obedienŃa Marii Loji NaŃionale din România, deschisă în
ianuarie 1929, cu o bogată activitate externă, il avea ca Maestru Venerabil pe Mihail
Negru care, după opinia autorului, era pseudonimul lui Ion Teodorescu, ziarist la
„Universul”.
14 ANIC, fond I. Brătianu, d. 474, ff. 16-19.
13
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armată, pungăşiilor cari se fac cu furniturile şi chiar situaŃiei grele în care se zbate
łara din causa (!) politicianismului incapabil, egoist şi inconscient care a otrăvit
totul”15
Rapoartele continuă cu o altă informare, care poartă menŃiunea
„Secret”, intitulată „FRANCMASONI”: S.I.M.S.M.16 este informat că în loja
masonică.. (lipsă în text)17 din Bucureşti, al cărei (!) membru f(oarte) activ este M.
Negru de la „Universul”, s-au înscris în timpul din urmă mulŃi oficeri din AviaŃie şi
Marina Militară. Ei sunt recrutaŃi cu multă băgare de seamă, de câŃiva camarazi de-ai
lor, cari sunt mai vechi membri ai acestei loji şi sunt adherenŃi ai PrinŃului Carol. Pe
măsură ce sunt primiŃi în loje, noii dherenŃi sunt luaŃi în primire şi convinşi la (!) ideia
că PrinŃul Carol trebuie să vină în łară, că sunt datori să lucreze printre camarazii lor
spre a-i câştiga acestei idei), întrucât starea rea de lucruri actuală nu poate fi înlăturată
decât de un Rege major şi energic, care nu poate fi decât PrinŃul Carol. Cel care caută
mai mult şi mai stăruitor să convingă pe oficeri despre aceasta este M. Negru.
Comandorul Păiş, aghiotant Regal este aderent al acestei loji şi, la una din
adunările membrilor oficeri ai lojei, la care a luat parte ca civil numai M. Negru, i s-a
reamintit făgăduiala ce a făcut, că va convinge pe Pr(incipele) Nicolae, ca să se înscrie
în această loje (!) şi să ia parte la întrunirile ei, dându-şi apoi cu toŃii osteneala pentru
a-l câştiga acestei idei, care va fi salvarea şi pentru Dinastie18.

Ibidem, ff. 27-28.
Probabil, Serviciul de InformaŃii al Marelui Stat Major .
17 Probabil Steaua Polară, constituită la Bucureşti în 1925 prin „roirea” unor membri ai
lojei Drepturile Omului .
18 Nicolae T. Păiş (1888- Sighet ?), a fost Amiral, Subsecretar de Stat, Comandantul
Marinei în 1920, din 1927 Comandor, sef de Stat Major al Marinei din 1936, aghiotant
regal al Regilor Ferdinand I, Mihai I – sub RegenŃă, Carol II (1931), cf. H. NestorescuBălceşti, Op. Cit., vol. 3, Bucureşti, 2005, p.30, unde se arată că, în 1929, avea gradul 30
şi că la 1 martie 1929, în loja Steaua Polară condusă de Venerabilul Mihail Negru, ar fi
discutat cu Comandorul FundăŃeanu, prof. Tassu şi viceconsulul Romanescu, atragerea în lojă a Principelui Regent Nicolae (cf. ANIC, loc cit, d. 525, agentul arăta ca
discuŃia a avut loc la braseria Mircea, după Ńinuta din lojă, participând şi comandorul
Păiş, şi informatorul, propunerea pentru aducerea Principelui fiind făcută tot de
Venerabilul M. Negru care l-a însărcinat cu atragerea lui pe comandorul Păiş); din cele
de mai sus rezultă ca până în mai eforturile lor fuseseră vane şi, în orice caz, propunerea plecase de la masoni, nu de la Principe; tot în 1929, îngrijorat de aderarea masivă a
ofiŃerilor la Masonerie, generalul Henry Cihorski a ordonat o anchetă, somându-i pe
ofiŃeri să aleagă înre Masonerie şi armată; chestionat, comandorul Păiş a declarat că
aderase, la ordinal formal al Principelui Regent Nicolae, care dorea să fie informat de
ceea ce se petrece în loji; în 1940, g-ralul Cihorski a spus că Principele Nicolae – care
între timp aderase la Masonerie – confirmase declaraŃia lui; în iunie 1931, comandorul
demisionase din organizaŃie.
15

16
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Com(andorul) Păiş a declarat că, în curând, speră să aducă în loje pe
Principele Regent Nicolae19.
Zilele trecute, Comand(antul) Bucholzer20, dir(ectorul) Sc(olii) Navale din
ConstanŃa, a luat parte la o întrunire a membrilor lojii, cu care ocazie a Ńinut un
discurs înflăcărat pentru PrinŃul Carol.
Oficerii aviatori membri ai lojii au format o secŃie aparte în ultimul timp,
denumită „Helicea”, la care nu sunt admişi decât aviatorii. / 25.V.929.
N.B. Sunt mulŃi evrei în această loje şi convingerea masonului-informator este
că evreii sunt aceia cari au pus la cale totul pentru aducerea Pr(inŃului) Carol, întrucât sunt siguri de el că-i va proteja în orice împrejurare şi că, în caz când (!) ar isbucni
mişcarea violentă de răsturnare a bolşevicilor [probabil în Rusia bolşevică], evreii –
cari vor cădea cei dintâi victime ai (sic) progromurilor ce vor avea loc, vor fi toleraŃi a
se refugia în masă în România.
(cu altă cerneală) Ivănceanu, dir(ector în) m(inisterul) de Interne e mason în
această loje (!) şi stă în Sen(at ?)...(indescifrabil) şi comunică lojei toate actele
secrete”21.
Tot din data de 25 mai, o scurtă notă preciza: „ […] a fost primit în loja
„Ilfovul” Lt. Col. Ion Nicolaescu, director de studii la Şcoala Superioară de Răsboi (!),
presentat fiind de C(oman)dor Păiş. La primirea lui a vorbit Col. Fotescu, care a spus
noului membru că nu trebuie să uite în nici o împrejurare a vieŃii că e mason. Mai
vechi membru e Căp. av(iator) Şuteu Aurel”22.
După cum se constată şi din alte informări din luna aprilie 1929,
masonii din lojile bucureştene şi în special militarii masoni erau dirijaŃi după
un plan bine stabilit care, pe lângă obiectivul politic principal - al aducerii pe
tron a Principelui Carol – avea şi nişte obiective mai.. pământeşti, ce ridică din
nou semne de întrebare relativ la dezinteresul masonilor. În privinŃa „detaşării
totale” de problemele politice în loji, atât de clamată de ei, documentele
transcrise mai sus sunt deplin lămuritoare. Iată însă că nici demonul mercantil
nu le dădea pace şi, pentru a masca aceste obiective...vulgare, se apelează la o
„subtilitate” de organizare, care-i va obliga pe cei puşi în cunoştinŃă să păstreze secretul, conform jurământului masonic.

Principele Nicolae se pare că a fost iniŃiat în jurul anului 1930, în luna iulie i s-a
înmânat lucrarea Principales résolutions adoptées par les conférences internationales des
SS∴
∴CC∴
∴confédérées du Rite Ecossais ancien et accepté. 1875-1922, numerotată cu nr.53,
dar Ńinea de masoneria franceză unde era 33 şi avea demnitatea de Mare Inspector
General al Supremului Consiliu.
20 H. Nestorescu-Bălceşti, Op. Cit., vol. 1, p. 194 precizează ca loc al discursului, loja
Steaua Dunării.
21 ANIC, fond Brătianu, d. 575, ff. 13-15.
22 Ibidem, f. 20.
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Să dăm cuvântul, din nou, informatorului: „La 31.3. 1929 s-au adunat în
casa Căp. av(iator) Radu Rusescu: M. Negru, Maior av(iator) Burduloiu, Căp.
av(iator) Bibescu, Cristian Leu – chimist, Dumitrescu-Militari V. – negustor şi
inf(ormatorul).
S-a hotărât, la propunerea Căp. Bibescu, după o şarjă teribilă a lui M. Negru
în contra conducerii aviaŃiei militare şi a A.R.P.A.23, înfiinŃarea unei noui SOCIETĂłI
AVIATICE DE ACłIUNE, botezată ELICEA.
La propunerea lui Negru se constituie un comitet: Preş(edinte) - Maior
Burduloiu, Secr(etar) g(enera)l – Căp. Bibescu, Dir(ector) Technic - Căp. Rusescu,
Admin(istrator) - Dumitrescu-Militari, Consilier technic - Cristian Leu, Secretar
perm(anent) - inf(ormatorul) n(o)s(tru).
M. Negru precizează Ńinta nouei Soc(ietăŃi): Uzurparea infl(uenŃei) celorlalte
Soc(ietăŃi) aeron(autice) cari nu fac decât rău şi determinarea unui curent nou în
mijlocul zburătorilor.
La câteva zile a urmat o nouă întrunire, la care au fost chemaŃi de M. Negru
numai Căp(itanul) Rusescu, Căp(itanul) Bibescu şi inf(ormatorul) n(o)s(tru) şi cărora
ne-a comunicat Negru că, noi cei de faŃă să formăm Comitetul Secret, a cărui existenŃă
să n-o cunoască nici membrii ceilalŃi actuali, sau cei viitori şi nici Comitetul Oficial.
Acest Com(itet) Secret are însărcinarea (n-a spus de la cine) să conducă în mod ocult
noua Soc(ietate).
După ce s-a declarat constituit acest Comitet Secret, prima chestie ce s-a pus
în vederea membrilor Comit(etului) a fost să se sugereze Conduc(ătorilor) oficiali ai
Soc(ietăŃii) Elicei, adoptarea avioanelor Fokker, ca fiind cele mai bune”24. (s. a.)
Concluzia este limpede: cei care dirijau din umbră masoneria română
nu erau străini nici de interese economice. AchiziŃionarea unor aparate de zbor
aducea probabil comisioane substanŃiale, adică tocmai „bacşişurile” condamnabile şi condamnate la cei din conducerea aviaŃiei militare, pe care urmăreau
să o schimbe cu membrii noii societăŃi Elicea, „înzestrată” încă de la început cu
o supraconducere „ocultă”.
Alte rapoarte fac referire la relaŃiile masonilor români cu „fraŃii” din
Europa şi, foarte interesant, la sistemul protejat de corespondenŃă dintre ei.
La 10 Mai, şedinŃă la Loja din Str. Scaune; militar în uniformă – Col. av.
Fotescu. Col. în rez. Maltopol a Ńinut o conferinŃă asupra patriotismului.
Acum zece zile au plecat la Paris în „misiune specială” Ion Pangal şi Col. rez.
Ullic. Membrilor lojei nu li s-a anunŃat această plecare ; eri (!) însă li s-a anunŃat
înapoierea lor pentru Duminică 12 / V şi s-a desemnat o delegaŃie de masoni, în cap cu
Col. Fotescu, care să-i primească în gară25.

AsociaŃia Română Pentru Aeronautică.
ANIC, fond Brătianu, d. 474, ff. 2-3 ; raport din luna mai 1929, fără zi precizată.
25 Ibidem, f. 6 (31) , raport din 11 mai 1929.
23
24
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La întrunirea din 14 mai 1929, unde colonelului Virgil Bădulescu i s-a
acordat „o atenŃie extraordinară” fiind pus „la locul de onoare” şi fiind
împodobit cu „diverse colane, şorŃuri, etc., brodate”, s-au Ńinut discursuri
despre patriotism. De asemenea Dr. Friedman a citit o dare de seamă asupra unui
Congres masonic care a avut loc la Viena la 25 august 1928. A participat un delegat al
Marelui Orient din România (Str. Lipscani 19) şi un delegat al lojilor din Ardeal. Un
delegat mason frances (!) a expus mersul propagandei masonice francese împoriva
ocupărei (!) Renaniei26.
Cât despre corespondenŃa lor: O bună parte din corespondenŃa lojilor
masonice din România, aceea care nu trebuie să cadă sub ochiul cenzurei (!), se
expediază lojilor din streinătate prin curieri speciali ocazionali şi de multe ori prin
curierul nostru diplomatic, graŃie lui Ivănceanu27, care este mason. El trimite această
corespondenŃă în plicul destinat LegaŃiei din Paris, unde este luată în primire de un
funcŃionar de la LegaŃie, tot mason, care o dă la destinaŃie. Se bănuieşte că cel de la
Paris ar fi un oarecare Papudoff28.
După cum se ştie, masoneria patrona o serie de societăŃi „la vedere” –
profesionale, comerciale, de ajutor, de binefacere – care însă, în realitate erau
subordonate scopurilor şi intereselor masonice. Rapoartele agentului „Petre
Buzdugan” pomenesc şi de alte asociaŃii.
STRAJA REGELUI. Creată de Vaida Voivod (!) Mare Inspector Suveran
francmason. Menirea acestei org(anizaŃii) e de a atrage tineretul, în realitate, spre
francmasonerie. Regele pe care îl vor strejerii (!) nu e cel actual, ci cel exilat.
Dispune de fonduri mari. I s-a dat o casă sub formă de donaŃie, în valoare de 5
milioane de lei. Are şi un ziar cu acelaşi nume. Nu merge această organizaŃie astfel
cum spera Vaida Voivod29.
Altă organizaŃie era BLOCUL CREŞTIN-FRANCMASONIC, o frumoasă
creaŃie paradoxală, „creştinul francmason” fiind de neacceptat pentru biserica
creştină!. Iată ce arată raportul din 9 iunie 1929: Imaginat de Octavian Goga, care
are rangul de Mare Kadosch fr:. (francmason). A luat naştere acum vreo 3 luni.
Lt. Col. Arifeanu raporta lui Negru că nu va isbuti acest plan al lui Goga.
StudenŃimea universitară la care a apelat Goga, prin câŃiva fruntaşi studenŃi, nu sunt
(!) dispuşi să-l urmeze30.
Ibidem, d. 525, f. 10 (36) ; raport din 15 mai 1929.
Vintilă Ivănceanu era funcŃionar superior în Ministerul de Externe, cu rang de consul
general.
28 ANIC, fond Brătianu, d. 474, f. 5; raport din 8 mai 1929. Cf. H. Nestorescu-Bălceşti,
Op. Cit., vol.3, p. 20, un Ion Papudoff, subdirector la Societatea „Prahova”, ar fi fost
iniŃiat abia în 1947 în loja Pionierii Orientului din Bucureşti; raportul de mai sus
detrmină corectarea datei de iniŃiere a acestui «curier».
29 Ibidem, p. 23 (11); raport din 8 iunie 1929.
30 Ibidem, p. 26 (18).
26

27
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De asemenea: În chestia GĂRZILOR DE VOINICI, serv(iciul) de inf(ormaŃii)
englez se interesează de aproape. Ei au pus în supraveghere pe G(eneralu)l Marcovici,
ataşat pe lângă Preş(edenŃia) Cons(iliului) de Min(iştri), care este bănuit că este acela
care conduce şi inspiră felul de organizare al acestor gărzi31.
Dar serviciul de informaŃii englez nu se interesa numai de aceste
„creaŃii” mai mult sau mai puŃin eficace sau viabile. O arată o „notă” din iunie
1929 a aceluiaşi agent.
Maior Rostovsky32 – corespondent de ziare streine în Serv(iciul) de
inf(ormaŃii) englez din România comunică următoarele, auzite de la corespondenŃii de
ziare englezi veniŃi la Serbările de la Alba Iulia.
În Anglia se vorbeşte între oamenii politici şi între ziarişti, în ultimul timp, că
chestiunea revenirei (!) în łară a PrinŃului Carol, fie ca Rege, fie ca Regent a devenit o
chestiune de actualitate, la care se lucrează din mai multe direcŃiuni, pentru pregătirea
terenului în România.
Maniu, cu toate declaraŃiunile făcute în public în această chestiune, este ferm
hotărât să aducă pe Pr(inŃul) Carol, pentru următoarele motive :
1). RegenŃa nu-i dă mână liberă ca să guverneze łara aşa cum crede el, fiind
impregnată de mentalitatea şi sistemul liberal ;
2). Liberalii îi stau necontenit în coaste şi, prin oamenii lor, technicienii din
diferite Ministere şi administraŃii publice, sabotează opera Guvernului ;
3) Câtă vreme va dăinui RegenŃa, liberalii vor reuşi, prin intrigile lor şi
ameninŃările lor, să influenŃeze RegenŃa, chiar pentru a-l răsturna de la putere înainte
de a-şi îndeplini programul său de guvernare.
Prin aducerea PrinŃului Carol, la momentul oportun, s-ar pune capăt
influenŃei partidului liberal, el fiind duşmanul hotărât şi ireductibil al lor.
Unul din ziariştii englezi i-a spus că Englezii ştiu că Maniu a trimis chiar în
ultimul timp, la Pr(inŃul) Carol, un emisar de încredere pentru a trata cu el.
La Curtea Engleză s-a discutat această chestiune a Pr(inŃului) Carol şi Regina
Angliei în mod hotărât s-a pronunŃat contra, spunând că Anglia nu numai că nu poate
susŃine o asemenea aventură, ba chiar trebuie să ia poziŃie contra, în interesul însuşi al
prestigiului ideii monarhice şi al situaŃiei pe care Curtea Engleză şi poporul Engez ar
avea-o faŃă de Carol Rege sau Regent, când el a fost gonit de pe teritoriul englez cu
poliŃia, ca indezirabil. Aceasta s-a petrecut sub trecutul Guvern.

Ibidem, p. 12 (21), raport din 25 mai 1929.
Personaj controversat, corespondent la „Daily Herald”, despre care, într-un raport
pentru Mareşalul Antonescu, se spunea că ar fi spion sovietic, agent KGB şi căpitan în
Armata Roşie, alte surse desemnându-l ca resident al agenturii engleze; probabil era şi
una şi cealaltă, şi în plus mason într-una din lojile ce Ńineau de Marele Orient al
României; vezi H. Nestorescu-Bălceşti, Op. Cit., vol. 3, p. 152.
31

32
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Ba, mai mult decât atât, Guvernul Englez, care urmăreşte chestiunea de
aproape, ar interveni chiar pe cale diplomatică în România, ca să împiedice o asemenea
eventualitate33.
IntenŃia guvernanŃilor englezi nu s-a materializat, Principele Carol a
revenit nestingherit în Ńară cu sprijinul unei părŃi a clasei politice ca şi prin
efortul masonilor de a-i asigura alianŃa armatei şi a preluat tronul. Suveranii
Angliei au fost nevoiŃi – câŃiva ani mai târziu – să-l invite în vizită oficială pe
„vărul” din România. Războiul bătea la uşă şi, probabil, „în interesul însuşi al
prestigiului ideii monarhice”, orice alianŃă era de folos.
Pentru a încheia analiza documentelor privind activitatea masonilor
români în anul 1929 voi prezenta un document important emis în acest an de
Supremul Consiliu de gradul 33 al Ritului ScoŃian Antic şi Acceptat, la 22
martie 1929.
Documentul, în limba franceză, cuprinde lista Marilor OfiŃeri şi a
membrilor Supremului Consiliu, precum şi semnătura demnitarilor care aveau
dreptul să autentifice diplomele, brevetele şi patentele eliberate masonilor
români. Ele trebuiau să fie cunoscute tuturor Supremelor Consilii Confederate
ale Ritului ScoŃian Antic şi Acceptat, pentru a respecta astfel rezoluŃiile adoptate la ConferinŃa InternaŃională a Supremelor Consilii Confederate ale acestui
Rit, care avusese loc în iunie 1907 la Bruxelles.
Interesantă este deviza de pe frontispiciul documentului: „SĂNĂTATE, PROSPERITATE, PUTERE”, depăşind deci vechea deviză, probabil a
gradelor „inferioare”: „Libertate, Egalitate, Fraternitate” ....
„MEMBRI ACTIVI DEMNITARI AI SUPREMULUI CONSILIU
- Prea Puternicul Suveran Mare Patron al Ordinului (ad-vitam) – Prea
Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – CONSTANTIN ARGETOIANU, grad 33,
Senator, fost Ministru.
- Prea Puternicul Suveran Mare Comandor Mare Maestru al Ritului (ad-vitam)
– Prea Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – JEAN PANGAL, grad 33, fost
Deputat.
- Puternicul Suveran Locotenent Mare Comandor: Puternicul şi Prea Ilustrul
Frate – ANTON TEODORIDI, grad 33, Armator.
- Mare Prior: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – IOAN ARAPU, grad 33,
Inginer, Profesor la Şcoala Politehnică.
- Mare Perceptor: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – JEAN PERETZ, grad 33,
Profesor la Universitatea din Bucureşti.
- Venerabil Mare Inspector General: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – PAUL
BRĂTĂŞANU, gradul 33, Inginer, Consilier tehnic pe lângă PreşedenŃia
Consiliului de Miniştri.
33

ANIC, fond Brătianu, d. 474, f. 21.
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- Mare Cancelar: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – N.R. CĂPĂłÂNEANU,
grad 33, fost Ministru.
- Mare Orator Mare Procuror al Sfântului Imperiu: Puternicul şi Prea Ilustrul
Frate – ZAMFIR C. ARBURE, grad 33, Profesor la Şcoala de Război, fost
Senator.
- Mare Ministru de Stat: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – ŞTEFAN LUPAŞCU,
grad 33, Rentier.
- Mare Secretar General: Puternicul şi Prea Ilustrul frate – VASILE ROATĂ,
grad 33, Inginer.
- Mare Trezorier General: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – CONSTANTIN
BELLU, grad 33, Inginer, Director în Ministerul Industriei şi ComerŃului.
- Mare Maestru de Ceremonii: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – COLONEL I.
T. ULLIC, grad 33.
- Mare Cancelar Adjunct: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – COLONEL V.
RADOVITZ, grad 33.
- Mare Secretar General Adjunct: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – ERAST
PERETZ, grad 33, Inginer.
- Mare Port Drapel: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – MIHAIL NEGRU, grad
33, Publicist.
- Mare Căpitan al Gărzilor: Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – COLONEL T.
MALTOPOL, grad 33.
MEMBRII ACTIVI (Non Demnitari)
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – GEORGE BONCESCU, grad 33, Consilier
Financiar pe lângă LegaŃia Regală a României la Washington.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – PANTELIMON HALIPA, grad 33, Ministru
al Lucrărilor Publice.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – GENERAL DE DIVIZIE TRAIAN
MOŞOIU, grad 33, fost Comandant de Armată, Senator, fost Ministru.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – PRINłUL GEORGE VALENTIN BIBESCU,
grad 33.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – OCTAVIAN GOGA, grad 33, Deputat, fost
Ministru, Membru al Academiei Române.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – MIHAIL SADOVEANU, grad 33, Membru
al Academiei Române.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – GRIGORE TRANCU-IAŞI, grad 33, fost
Ministru.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – DR. CONSTANTIN ANGELESCU, grad 33,
Senator, fost Ministru.
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FOARTE PUTERNICII SUVERANI MARI COMANDORI DE ONOARE AI
SUPREMULUI CONSILIU AL ROMÂNIEI
- Prea Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – MIHAIL NORADUNGHIAN, gradul 33.
- Prea Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – JOHN H. COWELS, grad 33, Suveran
Mare Comandor al Supremului Consiliu al JurisdicŃiei Sud a Statelor Unite.
- Prea Puternicul şi Prea Ilustrul frate – RAOUL V. PALERMI, grad 33,
Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu al Italiei.
MEMBRI EMERIłI DE ONOARE
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – BERNARD WELLHOF, grad 33, Puternicul
Suveran Locotenent Mare Comandor al Supremului Consiliu al FranŃei.
- Prea Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – ANDRÉ STRUG, grad 33, Suveran
Mare Comandor al Supremului Consiliu al Poloniei.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – VICTOR DVORSKY, grad 33, Mare
Cancelar al Supremului Consiliu al Cehoslovaciei.
MEMBRI ONORARI
- Prea Ilustrul Frate – GEORGE BIBESCU, grad 33, fost Mare Maestru al Marii
Loji NaŃionale a României.
MEMBRI EMERIłI (Ex-Membri activi)
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – NICOLAE ALECSANDRI, grad 33, fost
Senator.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – Dr. ALEXANDRU VAIDA-VOEVOD, grad
33, Ministru de Interne, fost Preşedinte al Consiliului (de Miniştri).
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – DIMITRIE CANTEA, grad 33, Comandant
de Stat Major.
- Puternicul şi Prea Ilustrul Frate – DIMA FUCHS, grad 33, Publicist.
MEMBRI ASOCIAłI
- Nu apar.
MEMBRI AGREGAłI
- Prea Ilustrul Frate – Dr. BERNARD BRAMM, grad 33, Doctor Dentist.
- Prea Ilustrul Frate – CAROL DAVILLA, grad 33, Ministru PlenipotenŃial al
României la Whashington.
- Prea Ilustrul Frate – NICOLAE PROTOPOPESCU, grad 33, fost Deputat,
Bancher34”

34

Ibidem, fond Casa Regală (Mihai I - RegenŃă, Probleme interne), d. 2 / 1929, ff. 1v, 2.
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Prezentarea documentelor de mai sus, privind activităŃile desfăşurate
de masoneria română într-un moment sensibil al istoriei naŃionale, întregeşte
într-un anumit sens mozaicul vieŃii politice româneşti. ConŃinutul lor probează
implicarea directă a masoneriei ca organizaŃie, în atragerea preferenŃială în loji
a ofiŃerilor superiori şi mai ales a aviatorilor, ca şi în dirijarea şi îndoctrinarea
aderenŃilor spre un anumit scop. În speŃă, spre crearea în armată a unui curent
de opinie favorabil revenirii din exil şi ocupării tronului de Principele Carol.
Rapoartele agentului „P. Buzdugan” sunt dovezile cele mai evidente că în loji
se făcea politică, contrazicând afirmaŃiile masonilor şi chiar ConstituŃia masonică
unde se stipula clar: „În loji sunt interzise discuŃiunile politice sau religioase35”.
Pe de altă parte, parcurgând componenŃa Supremului Consiliu se poate
înŃelege puterea şi influenŃa pe care masoneria o putea exercita în societe.

35 Ibidem, Saint-Georges, d. X / 84, f. 1; formular de aderare la masonerie cu extrase din
ConstituŃia lor.
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DAN BRUDAŞCU
OCTAVIAN GOGA ŞI FRANCMASONERIA1

Un capitol neglijat în cvasitotalitate al activităŃii desfăşurate de
Octavian Goga este cel referitor la apartenenŃa sa la francmasonerie şi legăturile lui cu aceasta. În parte, puŃinătatea informaŃiilor, ca şi lipsa de interes a
poetului însuşi de a se referi la astfel de aspecte sunt de înŃeles, ştiut fiind
faptul că francmasoneria este o organizaŃie secretă, iar membrii săi nu sunt
încurajaŃi sau autorizaŃi să facă publică activitatea lor.
După cum se ştie, francmasoneria era destul de bine reprezentată, de
secole, în spaŃiul transilvan. MulŃi dintre reprezentanŃii ardeleni ai curentului
iluminist au aparŃinut diverselor loji francmasonice. De notorietate, în acest
sens, este calitatea de francmason avută de medicul Ioan Piuariu-Molnar sau
de însuşi Horea, conducătorul revoltei Ńărăneşti din anii 1784-5.
Francmasoneria s-a implicat în organizarea şi desfăşurarea răscoalei
conduse de Tudor Vladimirescu (1821), dar şi a revoluŃiei de la 1848-9. Cu acel
prilej au fost făcute, inclusiv prin intermediul munteanului Nicolae Bălcescu,
tentative de aplanare a conflictului cu reprezentanŃii lojilor francmasonice
maghiare2.
Articol publicat, într-o formă prescurtată, în revista Cetatea Culturală, an VIII, nr. 3,
martie, 2007, p. 62-75 şi reluat în volumul Dan Brudaşcu, Goga şi Francmasoneria, ClujNapoca, Editura Sedan, 2007, p. 87-102.
2 O dovadă a implicării francmasoneriei în desfăşurarea evenimentelor este legată de
soarta conducătorilor revoluŃiei transilvane, respectiv maghiare. În timp ce Avram Iancu,
luptător progresist pentru cauza neamului său, promotor al necesităŃii acordării de
drepturi şi libertăŃi economice şi social-politice egale şi pentru românii ardeleni, majoritari, a fost, după înfrângerea revoluŃiei, hăituit prin MunŃii Apuseni, având un destin şi
sfârşit tragice, Lajos Kossuth, vinovat de uciderea a peste 60.000 de români, ca şi de
distrugerea completă a sute de sate româneşti din Ardeal, a fost salvat de francmasonerie, se pare, ajutat, tot de ea, să emigreze în S.U.A. şi, culmea culmilor, onorat, după
moarte, tot la iniŃiativa francmasoneriei, inclusiv prin aşezarea bustului său în chiar
interiorului Senatului Statelor Unite ale Americii! Un caz similar se va petrece, din nou,
la sfârşitul celui de al II-lea Război Mondial. Un criminal odios ca Horthy Miklós,
vinovat de atâtea nenorociri şi crime îndreptate împotriva populaŃiei paşnice din
Ardealul ocupat, dar nu numai, inclusiv împotriva minorităŃii evreieşti, inchisă în
ghetouri înainte de a fi trimisă în lagărele naziste ale exterminării şi morŃii, nu numai
că nu a fost arestat sau condamnat vreodată de o instanŃă de judecată, i s-a permis să
plece şi să trăiască fără griji de ordin material în străinătate, iar, ulterior, a fost reabilitat
1
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ViolenŃa şi urmările tragice ale evenimentului vor avea, însă, consecinŃe negative, amplificate şi mai mult de cursul ulterior, nefiresc, al istoriei.
Decizia realizării compromisului istoric de constituire a dualismului austroungar – încercare disperată de salvare a monarhiei habsburgice multiseculare
– a înstrăinat radical – cel puŃin la început – clasa politică şi clerul românesc
din Ardeal. Implicit, aceasta a avut consecinŃe în răcirea relaŃiilor acestora cu
cercurile francmasonice de la Viena şi din alte centre importante ale imperiului
considerate vinovate de sacrificarea naŃiunii române3.
Francmasonii români, în căutare de soluŃii şi de noi aliaŃi, în noile
condiŃii şi circumstanŃe, se orientează spre alte loje dispuse să se implice şi să
sprijine lupta lor pentru realizarea obiectivelor şi idealurilor lor.
Un moment încurajator, dar şi deviant, îl constituie accederea lui Franz
Ferdinand la rangul de prinŃ moştenitor. Conştient de criza uriaşă ce ameninŃa
spulberarea imperiului, arhiducele, el însuşi francmason, promovează, principial, ideea unor reforme social-economice şi politice pentru minorităŃile etnice,
inclusiv pentru românii ardeleni, menite a transforma Ńara într-o confederaŃie
de tip helvetic.
Programul reformator al arhiducelui a produs derută mai ales în
rândurile conducerii conservatoare, comodă şi lipsită de curaj şi imaginaŃie, a
P.N.R. MulŃi dintre liderii ei, membri ai unor loje francmasonice, vor susŃine

şi considerat chiar un fel de erou naŃional. În acelaşi timp, însă, mareşalul Ion
Antonescu, a cărui vinovăŃie, atâta cât a fost, nu o judecăm aici şi acum, a fost ucis, cu
concursul iresponsabilului rege Mihai I de Hohenzollern, susŃinător al mişcării legionare, implicit al atrocităŃilor comise de aceştia, dar medaliat, în schimb, de sovietici şi
de dictatorul Stalin cu înaltul şi extrem de exclusivistul ordin „Victoria”, poate chiar ca
răsplată pentru sacrificarea celui care îndrăznise să-i sfideze pe ruşi şi care salvase
România, într-un moment critic, de la distrugerea totală. Rămâne o obligaŃie pentru
francmasoneria română de a clarifica atitudinea (şi laşitatea, credem noi) avută în acest
ultim episod dramatic, ca şi în perioada ce a urmat.
3 Grăitoare, în acest sens, este, după părerea noastră, decizia tot mai hotărâtă a cercurilor şi familiilor boiereşti sau avute româneşti de a orienta majoritatea tinerilor, din
toate cele trei Principate, pentru a urma studiile universitare în FranŃa, Belgia, Germania etc. Mai mult, studenŃii români din Budapesta, Viena sau alte centre universitare
din spaŃiul dualist stabilesc strânse legături de colaborare cu colegi ai lor provenind din
celelalte provincii subjugate, angajându-se, împreună cu aceştia, inclusiv în acŃiuni
politice, de protest faŃă de politica deznaŃionalizantă iniŃiată de componenta maghiară
a dualismului. MulŃi din liderii acestor studenŃi străini, racolaŃi de francmasonerie, vor
deveni lideri politici după dezmembrarea imperiului austro-ungar, colaborând cu
colegii lor români începând cu negocierile de pace după încetarea ostilităŃilor primului
război mondial, dar şi în alte momente tensionate din perioada dintre cele două
războaie mondiale.
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programul prinŃului moştenitor şi vor adera la el găsindu-i chiar justificări în
plan doctrinar şi ideologic. Exemple, în acest sens, sunt lucrarea Statele Unite
ale Austriei Mari a lui Aurel C. Popovici, consilier al arhiducelui, precum şi
numeroase articole pro-monarhice apărute în presa austriacă a vremii,
semnate, între alŃii, de Al. Vaida-Voevod.
AdepŃii ardeleni ai tendinŃelor reformatoare ale imperiului vor declanşa chiar confruntări dure cu adversarii orientării pasiviste şi promotorii angajării luptei politice pentru afirmarea identităŃii naŃionale şi obŃinerea de drepturi
pentru românii majoritari în Transilvania. Un grăitor exemplu îl constituie
episodul „tinerilor oŃeliŃi”, grupare a tinerilor intelectuali ardeleni condusă de
Octavian Goga, angajaŃi ferm într-o amplă bătălie politică şi publicistică în
perioada 1909-1911. Mai mult chiar, pentru compromiterea adversarilor aripii
vechi a conducerii P.N.R., unii din reprezentanŃii acesteia, cum a fost, din nou,
cazul lui Al. Vaida-Voevod, au recurs inclusiv la acuzaŃii de „trădare”,
asemenea celei îndreptată împotriva poetului, ziaristului şi luptătorului
Octavian Goga4.
Atitudinea conciliantă, colaboraŃionistă chiar, a unora dintre liderii
politici ardeleni, dar mai ales susŃinerea de către ei pe faŃă a imperiului, au
stârnit preocupare şi îngrijorare în rândurile francmasoneriei occidentale (în
principal britanice, franceze, italiene etc.) şi maghiare. Deosebit de activă a
devenit francmasoneria britanică, interesată în căderea dualismului austroungar pentru a-şi intensifica prezenŃa politică şi economică în Europa Centrală
şi de Sud-Est. La fel de active s-au dovedit, din cu totul alte motive, şi unele
cercuri francmasonice ungureşti. Ele reprezentau poziŃia şi interesele acelor
formaŃiuni politice care urmăreau desprinderea Ungariei din imperiu şi
obŃinerea, pentru prima oară după dezastruoasa înfrângere şi distrugere a
statului maghiar la Mohács, în 1526, a statutului de stat independent şi
suveran. Amintim, în acest sens, grupările francmasonice constituite în jurul
publicaŃiei orădene „Világ”, dar şi cel din cadrul SocietăŃii literare „Petıfi
Társaság” din Budapesta.
Toate cercurile francmasonice ungureşti favorabile ideii unei Ungarii
independente sperau ca între fruntariile ei să fie obligatoriu incluse teritorii ca
Slovacia, Ucraina Subcarpatică, CroaŃia, Voivodina şi Transilvania.
Atât francmasoneria britanică, cât şi cea maghiară au încercat să-i
atragă de partea lor pe reprezentanŃii de frunte ai minorităŃilor etnice din
spaŃiul geografic menŃionat. Unul dintre agenŃii neobosiŃi ai intereselor
Pentru aplanarea conflictului, în care ambele părŃi au recurs la toate mijloacele şi
personalităŃile politice şi literare dispuse să nu rămână deoparte, a fost nevoie de
intervenŃia indirectă a francmasoneriei din Vechiul Regat, prin intermediul lui
Constantin Stere.
4
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britanice în regiune a fost istoricul W. Seton-Watson, cunoscut şi sub numele
de „Scotus Viator”. Atât lui, cât şi cercurilor francmasonice maghiare le-a atras
atenŃia lupta dârză, plină de curaj, pe plan politic şi în presa vremii, dusă de
tânărul, pe atunci, poet şi publicist Octavian Goga. Prin poetul Ady Endre, faŃă
de a cărui creaŃie literară Goga manifestase un interes deosebit, traducând, cu
har, în româneşte unele poeme, grupul „Világ” a urmărit atragerea acestuia de
partea intereselor maghiare. Poetul român a dovedit, însă, o maturitate deosebită şi o înŃelegere realistă, profundă a situaŃiei. El a intuit faptul că interesele
maghiare nu corespundeau celor ale românilor ardeleni. În opinia lui, susŃinerea cauzei maghiare ar fi însemnat nimic altceva decât o simplă schimbare de
stăpân, dar şi posibilitatea materializării visului formării unei Ungarii Mari.
De aceea, deşi faŃă de principalul reprezentant al grupului „Világ” –
Ady Endre – O. Goga a continuat să-şi exprime admiraŃia, din punct de vedere
politic el nu a agreat şi nici nu a susŃinut poziŃia acestuia. JusteŃea atitudinii lui
Goga a fost confirmată la sfârşitul anului 1918 şi începutul lui 1919, când clasa
politică maghiară de inspiraŃie francmasonică, în frunte cu Ady Endre şi
sociologul Jászi Oszkár, a făcut eforturi disperate pentru a anula efectele Marii
Adunări NaŃionale de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia şi, pe cale de
consecinŃă, pentru a se opune desprinderii Transilvaniei din cadrul statului
maghiar.
Tot fără succes a fost şi demersul grupării francmasonice din cadrul
„Petöfi Társaság” din Budapesta, care îl primise în rândul ei pe poetul român
ca semn al recunoştinŃei faŃă de traducerile excepŃionale făcute de acesta din
opera patronului ei spiritual, ca şi din opera altor importanŃi poeŃi maghiari.
Al. Vaida-Voevod consideră că poetul român ar fi fost susŃinut, în disputa cu
el şi aripa conservatoare a conducerii P.N.R., de francmasoneria maghiară:
„Legăturile prin „Petöfi Társaság” cu francmasoneria ungurească i-au prins
atunci bine lui Goga. Corb la corb nu scoate ochii ...”5
Este adevărat că atât Ady Endre, cât şi reprezentanŃi ai altor cercuri
francmasonice maghiare (inclusiv universitarul clujean Gyulai Farkas) vor
protesta împotriva condamnării, în anul 1911, a poetului român pentru delicte
de presă, intervenind chiar pentru graŃierea lui pe motiv că tradusese din
literatura maghiară. Ady îi va adresa şi o emoŃionantă scrisoare deschisă, în
semn de solidaritate cu cauza lui. În rândurile intelectualilor unguri din Cluj
sentinŃa de condamnare a lui Goga a stârnit o puternică dezaprobare. Se
recunoştea, astfel, că s-a comis o nedreptate împotriva „celui ce a tradus pe
Petöfi şi pe Madách”.6
Alexandru Vaida Voevod, Memorii, vol. I, PrefaŃă, ediŃie îngrijită, note şi comentarii
de Alexandru Şerban, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1994, p. 142.
6 Ion Dodu Bălan, Octavian Goga. Monografie, Bucureşti, Editura Minerva, 1971, p. 122.
5
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E greu, totuşi, de crezut că tocmai cei care făceau parte din elita clasei
politice maghiare – Ńinta multor atacuri de presă ale poetul român – nu numai
că nu erau deranjaŃi de adevărurile crude rostite de acesta, dar chiar aprobau
ideile şi acŃiunile sale iredentiste. În realitate, atitudinea lor subliniază încurajarea oricăror manifestări menite a slăbi puterea şi autoritatea instituŃiilor
dualiste în speranŃa că, astfel, se va ajunge şi la realizarea idealurilor maghiare
de independenŃă şi suveranitate, de refacere a unui stat maghiar de sine
stătător, dispărut din istorie după tragica bătălie de la Mohács din august 1526.
Deşi rămas în relaŃii de cordialitate cu mulŃi intelectuali şi scriitori
maghiari din epocă – unii reprezentând diverse grupări francmasonice –
Octavian Goga nu le-a făcut jocul şi a continuat să promoveze, prin scris şi
acŃiuni politice tot mai curajoase, idealurile dragi naŃiunii române.
Nici una din extrem de puŃinele, dar şi neconcludentele, referiri la
calitatea de francmason a lui Octavian Goga nu precizează data primirii sale în
această organizaŃie, nici loja din care a făcut parte. Mircea Popa este de părere
că accederea lui Goga în francmasonerie ar fi avut loc în perioada interbelică:
„în perioada interbelică el nu va ezita să intre alături de Sadoveanu într-o lojă
masonică.”7
Este o precizare vagă, nesusŃinută de dovezi sau argumente credibile.
Ba chiar inexactă8. Ea confirmă încă o dată cunoaşterea insuficientă şi superficială a vieŃii şi activităŃii lui O. Goga şi este departe de a clarifica acest aspect
din biografia lui.
Mircea Popa este la fel de neinformat şi în privinŃa lui M. Sadoveanu,
cel care, lucru destul de rar, a reuşit, în deceniul al IV-lea al secolului trecut, să
unifice, sub conducerea sa, toate lojile ce funcŃionau în perioada respectivă pe
teritoriul României. Numai că, atunci, O. Goga încetase a mai fi francmason.

Mircea Popa, Octavian Goga – francmason, în Curierul Primăriei municipiului ClujNapoca, an VII, nr. 331, 16 iulie 2001.
8 Mircea Popa pare a fi complet pe lângă subiect. În ziarul łara Noastră (an XVI, nr.
1361, 01.04.1937, p. 1), într-un articol: Statele de „luptător” ale ziaristului Sadoveanu, D.I.
Cucu îl critică, cu acceptul lui Octavian Goga, desigur, pe Sadoveanu, despre care
afirmă chiar că: „în 1931 a apărut [...] ca mare mason, preşedinte al Senatului şi în
această calitate a cutreerat Ardealul [...] pentru a crea loji de închinare Marelui Arhitect
al Universului”. Sunt cuvinte care scot în evidenŃă clar raporturile dintre cele două
personalităŃi.
Mircea Popa nu cunoaşte nici atacul ziaristului Ion Molea, fost secretar particular al
poetului şi un harnic colaborator al ziarului łara Noastră. În articolul Lojile, lojile ...,
apărut în łara Noastră, an XVI, nr. 1343, 5.03.1937, p. 1, acesta, cu acceptul patrronului
său, îl atacă pe Sadoveanu, demascat nu doar ca mason de grad 33, dar şi pentru
colaborarea lui cu ziarele evreieşti.
7
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Abordând acest subiect, Veturia Goga9 a afirmat adesea că O. Goga a
fost francmason, fără a intra, însă, în prea multe detalii. Ea a precizat că, prin
1925-1926, înainte de a deveni ministru de Interne, Mihail Sadoveanu, neştiind
că poetul era deja francmason, a încercat să-l recruteze în această organizaŃie.
Tot Veturia Goga a mai afirmat că, în virtutea poziŃiei sale de francmason,
Sadoveanu i-a cerut, ulterior, ministrului Goga fonduri pentru editarea unei
publicaŃii cultural-literare10, care ar fi trebuit să se numească Comoara. Potrivit
Veturiei Goga, Sadoveanu ar fi obŃinut circa 13 de milioane de lei din fonduri
ale Ministerului de Interne, sumă pe care, la încheierea mandatului, nemaiputând-o recupera sau justifica, Goga a fost nevoit s-o achite din propriul
buzunar. Relatând această întâmplare, văduva poetului a susŃinut că, personal,
a fost nevoită să renunŃe la multe blănuri şi bijuterii personale pentru ca soŃul
său să poată face rost de banii respectivi.
Raporturile de prietenie şi chiar de colaborare în domeniul publicistic11
– invocate de M. Popa – nu au nimic de-a face cu calitatea de francmasoni,
Este posibil ca şi Veturia Goga să fi fost în contact cu diverse grupări francmasonice
sau cu reprezentanŃi marcanŃi ai acesteia. În anii ‘60-’70 ai secolului trecut, cu ajutorul
ei, reuşeşte să plece ca turist în Apus ing. Horea Cosma. Acesta, deşi nepotul
Hortensiei, prima soŃie a lui Goga, se afla în relaŃii foarte apropiate cu ... cea de-a doua
soŃie a poetului. La Paris şi, ulterior, în SUA, la recomandarea Veturiei, ing. Horea
Cosma intră în contact, între alŃii, şi cu numeroşi francmasoni români în exil. Încă
înainte de căderea regimului comunist, ing. Horea Cosma a devenit francmason, cu
girul Veturiei Goga. Este surprinzător, însă, faptul că, în pofida tuturor acestora, ing.
Cosma s-a numărat printre liderii comuniştilor bihoreni, fiind cooptat în organismele
de conducere judeŃene până la căderea regimului. La începutul anilor ’90, când l-am
revăzut, în mai multe rânduri, la Oradea, el era deja în compania unor francmasoni
bihoreni cunoscuŃi, care îl tratau cu respect şi consideraŃie. De altfel, el însuşi era în
contact cu lideri ai francmasoneriei nord-americane, dar şi franceze, cunoscuŃi ca
factori de greutate în organismele masonice respective. Este adevărat că, după 1989,
ing. Cosma nu s-a afirmat personal în viaŃa publică sau politică, dar, la nivelul
judeŃului Bihor, a rămas o personalitate extrem de respectată şi ascultată. Asta în
pofida trecutului său ... (oarecum) comunist (considerabil).
10 În acest sens, D.I. Cucu, un ziarist apropiat lui Octavian Goga, în articolul Statele de
„luptător” ale ziaristului Sadoveanu, apărut în łara Noastră, an XVI, nr.1361, 01. 04. 1937,
p. 1, susŃinea că: „în 1926 s’a alipit naŃionalismului d-lui Octavian Goga printr’o
scrisoare publicată în revista „łara Noastră” dela Cluj şi a obŃinut fonduri pentru a
scoate o revistă populară românească „Comoara”, care nu avea nimic în spiritul
democratismului său de azi, dar n’a spus un singur cuvânt în apărarea onorabilităŃii
prietenului său Octavian Goga (atunci când ziarele evreieşti din Capitală l-au acuzat –
n.n.) că a plecat de la ministerul de Interne cu 13 milioane, din care 7 milioane înghiŃise
„Comoara” d-lui Mihail Sadoveanu”.
11 Mircea Popa pare să confunde prezenŃa celor două nume în paginile unor publicaŃii
cu o colaborare şi prietenie propriu-zisă. După 1920, colaborarea dintre cei doi scriitori,
9
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calitate anterioară – cel puŃin în cazul lui Goga – datei menŃionate de autorul
respectiv.
Nici Horia Nestorescu-Bălceşti, într-o lucrare recentă12, nu clarifică prea
mult raporturile poetului cu această organizaŃie. InformaŃiile oferite de el se
referă aproape exclusiv la anul 1929. El nu spune nimic în legătură cu data
primirii poetului în Francmasonerie şi trece cu vederea demisia acestuia din
organizaŃie.13 Astfel, autorul citat semnalează prezenŃa lui Goga, în 17 februarie
1929, la proclamarea lui Constantin Argetoianu ca Mare Patron al Ordinului
Masonic Român. O săptămână mai târziu, respectiv la 24 februarie 1929, poetul
primeşte, cu inscripŃie nominativă, sub numărul 15, exemplarul din Grands
Constitutiones, fapt ce vorbeşte de la sine despre respectul de care se bucura.
Două luni mai târziu, adică în luna aprilie, pe când avea gradul masonic 30, poetul militează pentru fondarea Blocului Creştin Francmasonic. Prin
aceasta, el vroia ca mişcarea francmasonică română să îşi declare oficial opŃiunea pentru o linie politică clară, fapt ce intra în contradicŃie flagrantă cu statutele şi cutumele organizaŃiei. De altfel, au existat luări de poziŃie ferme care au
respins ca inacceptabilă solicitarea lui Goga. Astfel, în anul 1932, legionarul V.
Trifu afirma: „d. Octavian Goga, care deşi este mason, habar n-are de rostul
francmasoneriei, căci şi-a permis să vorbească în lojă despre creştinism –
greşală ce masonii nu-i vor ierta niciodată. D. Goga a mers aşa de departe cu
naivitatea sa încât a propus ca Loja NaŃională să se numească Loja CreştinNaŃională.”14
Tot potrivit lui Horia Nestorescu-Bălceşti, la 26 octombrie 1929
Octavian Goga a devenit consilier federal, propus garant de amiciŃie al Marii
Loje ElveŃiene Alpina pe lângă Marea Lojă NaŃională a României. Acelaşi
autor mai precizează doar că poetul ar fi avut gradul 33 şi s-a aflat în
conducerea masoneriei naŃionale.
Calitatea de mason a poetului este reamintită, de acelaşi autor, şi în
lucrarea Masoneria – o stare de spirit: o ai sau nu o ai. Interviuri 1993-200215, unde
în plan publicistic, este nesistematică sau ocazională. În domeniul publicistic, Goga a
fost alături de Sadoveanu în special în anii primului război mondial, cu precădere în
paginile ziarului România, ale altor publicaŃii cu caracter propagandistic, favorabile
cauzei naŃionale.
12 Horia Nestorescu-Bălceşti, Enciclopedia ilustrată a Francmasoneriei din România, vol. II,
Bucureşti, Editura Phobos, 2005, p. 44-45.
13 De altfel, dl. Nestorescu-Bălceşti, într-o convorbire telefonică avută, s-a arătat mirat
de o astfel de demisie despre care, personal, nu ştia nimic.
14 Horia Nestorescu-Bălceşti, Ordinul Masonic Român, Bucureşti, Casa de editură şi
presă „Şansa” SRL, 1993, p. 344.
15 Horia Nestorescu-Bălceşti, Masoneria – o stare de spirit: o ai sau nu o ai. Interviuri 19932002, Bucureşti, Centrul naŃional de studii francmasonice, 2002.
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se precizează: „Cine ar fi putut, dintre cei ce nu agrează sau chiar condamnă
Francmasoneria, să-şi imagineze că fruntaşi ai naŃionalismului român, precum
Alexandru Vaida-Voevod, Octavian Goga, au fost masoni”16 sau „Pentru că de
orice poŃi să acuzi un Brătianu, un Bălcescu, un Vaida, un Goga, dar nu poŃi
să-i acuzi că au fost antinaŃionali”17 Şi Dan Amadeu Lăzărescu, Suveran Mare
Comandor al Supremului Consiliu de gradul 33 şi ultim pentru România al
Ritului ScoŃian Antic şi Acceptat, îl prenumeră printre fransmasonii oameni
politici: „Şi în timpuri mai noi generalul Arthur Văitoianu, prim-ministru,
Alexandru Vaida-Voevod, Octavian Goga, deşi a făcut legislaŃie antisemită,
doctorul Anghelescu şi, mai ales, I.G. Duca.”18 Tot Horea Nestorescu-Bălceşti
se întreabă: „Dacă erau nişte naŃionalişti fanatici – unul dintre ei şeful
Partidului NaŃional-Creştin – Alexandru Vaida-Voevod şi Octavian Goga ar fi
intrat în Francmasonerie?”19 El revine, subliniind, încă o dată, că: în aceşti 4000
de francmasoni sunt şi membri ai Partidului NaŃional, naŃionalişti de talie
politică românească. Dacă ar fi să dau două nume celebre: Alexandru VaidaVoevod, Octavian Goga.”20
În aceeaşi idee el mai afirmă: „Nici Vaida şi nici Goga n-au abjurat
francmasoneria. Nu uitaŃi Goga era şeful unui Partid NaŃional Creştin. Ba
dimpotrivă, există documente certe că Octavian Goga a încercat să proclame
Francmasoneria NaŃional Creştină, deci să alipească la denumirea de Mare
Lojă NaŃională din România componenta creştină; chiar o făcea [...] căci, ei
erau, oricum creştini ... Deci vroia şi prin titulatură să demonstreze că sunt
creştini.”21
Volumul citat mai cuprinde o serie de referiri la calitatea de mason a
poetului22. Goga este citat alături de mari personalităŃi ale culturii naŃionale.
Redăm, în sensul celor arătate, şi opiniile următoare: „... ca să revenim la
Op. cit., p. 81.
Op. cit., p. 82.
18 Op. cit., p. 110.
19 Op. cit., p. 163. Autorul citat obligă, într-un fel, istoricii obişnuiŃi cu etichetarea
marilor personalităŃi politice interbelice să reanalizeze aprecierile făcute cu privire la
naŃionalismul şi extremismul de care l-au acuzat pe Octavian Goga. În opinia noastră,
concepŃia politică şi ideologică a poetului nu poate fi ruptă de contextul epocii în care a
trăit. Doar în felul acesta se pot evita excese critice – rămase de la ideologii marxişti –
care, mai degrabă, denotă o înŃelegere superficială şi o cunoaştere incompletă a operei
publicistice şi a activităŃii politice a lui Goga. Nu urmărim, prin aceasta, disculparea lui
de erorile pe care le-a făcut ca om politic, dar Ńinem cont de epoca în care a trăit şi de
păcatele acesteia.
20 Op. cit., p. 218.
21 Op. cit., p. 251.
22 Vezi pag. 264, 269, 315 şi 394.
16
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români, Ion Ghica, I. G. Duca, Dimitrie A. Sturdza sau Petre Carp, Octavian
Goga sau Mihail Sadoveanu, Nicolae Titulescu sau Mihail Ralea au avut sentimente antinaŃionale?”23
Autorul a mai Ńinut să sublinieze: „Antonescu s-a dus să vadă locul
incriminat (sediul Ordinului Masonic Român – n.n.) şi când a văzut pe pereŃii
încăperilor atârnând portretele lui Bălcescu, Brătianu, Goga şi ale altor bărbaŃi
de frunte ai neamului, i-a reproşat ferm subalternului său că îl face să-şi piardă
timpul cu asemenea treburi mărunte, când, de fapt, cei vinovaŃi (francmasonii
– n.n.), venerau tocmai pe cei ce făcuseră România modernă.”24
Numele poetului este evocat, din nou, printre cele ale scriitorilor români masoni: „Să începem cu cei mai „sonori”: Mihail Sadoveanu, Ion Minulescu,
Victor Eftimiu, Păstorel Teodoreanu, Octavian Goga, Garabet Ibrăileanu,
Duiliu Zamfirescu, Gala Galaction, Mihail Sorbul, Mihail Ralea etc. etc.”25
Cei menŃionaŃi nu sunt singurii care se referă la apartenenŃa lui O.
Goga la francmasonerie. În lucrarea sa, Daniel Bresniak26 pomeneşte numele
lui O. Goga printre cele ale prim-miniştrilor români27, respectiv ale scriitorilor
români.28 Ideea este reluată şi de Dan A. Lăzărescu.29
Revenind, trebuie arătat că, prin Seton-Watson, O. Goga îşi asigură, de
asemenea, accesul la cercuri europene influente, decisive pentru acŃiunile sale
politice ulterioare. Seton-Watson era un cunoscător avizat al vieŃii politice nu
numai din Ardeal, ci şi de pe cuprinsul întregului imperiu dualist. Întâlnirea
lui cu Goga nu este întâmplătoare. Ea are drept cauză renumele şi prestigiul în
creştere de care se bucura poetul român, atât în plan literar, cât mai ales în cel
al luptei politice acerbe în care se angajase.
De altfel, într-o scrisoare de răspuns adresată lui Goga, la 29 decembrie
1910, Seton-Watson îl considera deja pe acesta „viitor conducător al românilor” şi, prin urmare, îi făcea recomandări utile cu privire la demersurile lui
viitoare pe arena politică.30

Op. cit. p. 480.
Op. cit., p. 482.
25 Op. cit. p. 504-505.
26 Daniel Bresniak, Francmasoneria în Europa, Bucureşti, Editura Nemira, 1994.
27 Op. cit., p. 128.
28 Op. cit., p. 129.
29 Dan A. Lăzărescu, Românii în francmasoneria universală, Centrul naŃional de studii
francmasonice, Bucureşti, 1997, p. 165-166.
30 După părerea noastră, istoricul englez avea în vedere strategia pe care Goga ar fi
trebuit s-o urmeze în cazul deja celebrului conflict între bătrânii din conducerea P.N.R.
şi „tinerii oŃeliŃi”. Avem, astfel, confirmarea că bătălia iniŃiată de aceştia a stârnit interes
şi preocupare dincolo de spaŃiul românesc şi dimprejur, devenind un eveniment
23
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Încă de la prima întâlnire, între Goga şi Seton-Watson s-a stabilit o
strânsă legătură. Poetul îl însoŃeşte, de îndată, într-o scurtă călătorie „de
studiu” în Slovacia. Este, credem, momentul în care se încerca atragerea
atenŃiei poetului român asupra problemelor de ansamblu ale luptei politice
din imperiu, stabilirea de noi contacte utile pentru demersurile viitoare ale
liderilor minorităŃilor etnice, identificarea unei strategii comune etc. Deşi,
anterior datei întâlnirii dintre cei doi, Goga se afirmase ca un luptător cu o
solidă gândire politică, demersurile lui erau de o anvergură limitată, interesând şi implicând factori ai spaŃiului transilvan şi cel mult budapestan. El nu
se preocupase să asocieze lupta politică a românilor ardeleni într-un context
mai amplu, cel puŃin la nivelul imperiului, dacă nu chiar unul central sau sudest european. Contactul cu istoricul englez era tocmai nesperatul prilej al unei
asemenea deschideri de orizont, inclusiv al înlesnirii contactelor utile unei
acŃiuni de amploare şi impact politic major.
Din această cauză, acŃiunile politice iredentiste ale poetului român nu
vor mai rămâne simple întâmplări fără ecou, înghiŃite rapid de uitare.
Contactele stabilite prin intermediul istoricului englez, inclusiv acesta însuşi,
vor lua poziŃie, prin materiale de presă, faŃă de şicanele făcute poetului român
militant de către autorităŃile maghiare sau de cele dualiste. Totodată, SetonWatson îl invită, insistent şi repetat, să-i facă o vizită în Anglia şi ScoŃia.
După o călătorie, la începutul lui august 1910, în Europa Centrală,
poetul şi soŃia sa Hortensia pleacă în ScoŃia în jurul datei de 30 septembrie.
Potrivit propriilor sale afirmaŃii, cuprinse în corespondenŃa ulterioară cu
diverşi apropiaŃi, Goga a rămas pe tărâm britanic vreme de şase săptămâni, o
bună perioadă beneficiind de ospitalitatea lui R.W. Seton-Watson şi a soŃiei
acestuia. În opinia noastră, pe durata şederii lui Goga în Anglia, pe lângă
diverse discuŃii şi proiecte de colaborare ulterioară, inclusiv fondarea, mai
târziu a periodicului European Review, preconizat ca o publicaŃie având
colaboratori din spaŃiul central şi sud-est european, s-a discutat, cel puŃin,
despre intrarea poetului român în francmasonerie31.
fundamental pentru transformările de mentalitate şi atitudine ce se vor produce în
rândurile clasei politice româneşti.
31 Că Octavian Goga a făcut parte dintr-o lojă masonică de rit scoŃian, o confirmă ziarul
Ńărănist Dreptatea, care, în trei articole succesive, respectiv: Cavalerul steagului (Dreptatea,
an XI, nr. 2797, 07.03.1937, p.1), Tăcerea francmasonului (Dreptatea, an XI, nr. 2801,
12.03.1937, p. 1) şi D. Goga şi starea de asediu (Dreptatea, an XI, nr. 2803, 14.03.1937, p. 1),
toate nesemnate, ca replică la acuzaŃiile formulate de ziarul łara Noastră privind
tăcerea acesteia faŃă de decizia autodesfiinŃării lojilor de rit scoŃian din România,
susŃine că, chiar la această dată, poetul încă mai făcea parte din loja masonică
„Cavalerii steagului”, de rit scoŃian. Şi ziaristul Nichifor Crainic, potrivit aceluiaşi ziar
Ńărănist, l-a somat pe poet să-şi clarifice raporturile cu mişcarea francmasonică. Din
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După şederea soŃilor Goga în ScoŃia şi Anglia, relaŃiile cu SetonWatson au cunoscut o dezvoltare constantă, poetul român, în corespondenŃa
purtată, beneficiind de sfaturi, îndrumări şi observaŃii utile demersurilor sale
politice imediate şi de perspectivă. La rândul lui, Seton-Watson este informat
şi Ńinut la curent cu evenimentele ce aveau loc în viaŃa politică, cu evoluŃia în
arena publică a lui Goga. Asemenea informaŃii le primea fie de la alŃi
colaboratori ai săi, fie direct de la poet sau de la soŃia acestuia, Hortensia. Mai
mult chiar, între ei vor avea loc întâlniri şi în afara Transilvaniei sau ScoŃiei,
fapt elocvent în ce priveşte bunele sentimente dintre poet şi istoricul britanic.32
FrecvenŃa schimburilor epistolare, grija pentru inserarea diverselor
detalii, inclusiv de ordin personal, subliniază relaŃiile de amiciŃie statornicite
între cei doi. Acest fapt îndreptăŃeşte supoziŃia privind accederea, între timp, a
poetului român, la intervenŃia şi recomandarea lui R.W. Seton Watson, în
francmasonerie. De altfel, la o analiză pe text a scrisului publicistic al lui Goga,
se poate observa relativ uşor pe de o parte o clarificare în plan doctrinar, o
anume „înŃelepŃire” şi clarviziune ce vor conduce nu doar la stingerea conflictelor cu partenerii lui politici, ci şi la revenirea în conducerea P.N.R., iar pe de
alta o mai atentă şi motivată fixare a obiectivelor politice de urmărit, în sensul
renunŃării la conflictele, neproductive pentru cauza naŃională, cu ceilalŃi
membri din conducerea P.N.R. şi al concentrării atenŃiei sale pe contracararea
acŃiunilor duşmanilor poporului român. Octavian Goga va milita inclusiv
pentru principii elaborate şi susŃinute de cercurile francmasonice: introducerea
celui mai larg regim democratic, vot universal, abrogarea legilor şi ordonanŃelor – majoritatea vizând deznaŃionalizarea cetăŃenilor nemaghiari ai imperiului – promovate de contele Apponyi şi alŃi politicieni retrograzi unguri,
îndreptate, mai ales, împotriva şcolilor româneşti, asigurarea reală de libertăŃi
cetăŃeneşti tuturor supuşilor, indiferent de naŃionalitate, limbă, rasă, convingeri politice sau religioase etc., libertate de acŃiune pentru Partidul NaŃional
Român, ca şi pentru formaŃiunile politice ale celorlalte minorităŃi de pe
cuprinsul monarhiei.

cercetarea noastră nu a reieşit că Octavian Goga ar fi răspuns personal acestor acuzaŃii.
Dar nici nu a făcut vreo declaraŃie publică prin care să precizeze statutul lui, la acel
moment, în raport cu lojile masonice din România. Faptul că el nu neagă apartenenŃa la
vreo lojă, invocând, eventual, demisia pe care şi-a înaintat-o anterior, ne poate face să
nu credem în autenticitatea documentului dat publicităŃii de către Mircea Popa.
Implicit, ne putem îndoi că poetul a demisionat vreodată din această organizaŃie. Mai
degrabă, e plauzibilă versiunea „intrării lui în adormire”.
32 La fel de elocvente sunt, credem noi, reacŃiile lui Seton-Watson pe parcursul
conflictului Goga-Vaida sau a detenŃiei poetului în puşcăria de la Seghedin [Szeged]
pentru un pretins delict de presă.
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Participarea lui Goga la alegerile electorale parlamentare din 1910, ca şi
candidat pentru Chişineu Criş, despre care, cu siguranŃă, R.W. Seton Watson a
fost informat, a reprezentat, în fapt, un test important pentru fundamentarea
strategiei politice de urmat în viitor. Ieşirea la rampă a poetului, dincolo de
eşecul ei răsunător, graŃie terorii de nedescris, abuzurilor, ilegalităŃilor celor
mai abjecte, dar şi a corupŃiei, la care au recurs autorităŃile, a avut un rol şi un
impact decisiv asupra trezirii electoratului român din starea de indiferenŃă şi
letargie la care-l condamnase doctrina pasivistă promovată de mitropolitul
baron Andrei Şaguna.33 Totodată, ea a determinat analize şi dezbateri în
rândul elitei politice a românilor ardeleni favorabili luptei pentru drepturi
politice, economice şi sociale pentru conaŃionalii lor.
Ziaristul Ion ClopoŃel, oaspete la Ciucea prin anii 1968 sau 1969,
referindu-se la relaŃia dintre O. Goga şi R.W. Seton Watson, afirma că poetul
român, la solicitarea cercurilor francmasonice occidentale, în primul rând a lui
Seton Watson, a încercat să refacă legăturile acestora cu francmasoneria rusă,
bulversată după RevoluŃia din Octombrie 1917. Tot Ion ClopoŃel preciza că, pe
tot parcursul deplasării lui Goga, prin Rusia revoluŃionară, Finlanda, Suedia şi
ScoŃia, spre Paris, poetul şi politicianul român a beneficiat de protecŃia şi
sprijinul cercurillor francmasonice occidentale şi chiar şi a celor ruseşti.34
Venirea lui în FranŃa era mult mai benefică şi utilă scopului urmărit:
recunoaşterea, în virtutea principiului – de inspiraŃie masonică şi datorat unor
francmasoni celebri, ca Woodrow Wilson şi V. I. Lenin – al autodeterminării, a
dreptului ardelenilor de a se uni cu Regatul român, iar ulterior pentru încheierea acordurilor şi tratatelor internaŃionale care să reglementeze frontierele
noului stat unitar şi relaŃiile lui pe plan european şi internaŃional.
GraŃie mediilor – politice, diplomatice şi jurnalistice – frecventate în
capitala FranŃei, O. Goga a contribuit esenŃial la recunoaşterea de către marile
puteri a Consiliului NaŃional Român ca reprezentant legal al poporului român,
mandatat să-i apere interesele la masa negocierilor ce vor urma. Într-o lucrare
apărută recent35, Alexandru Vaida-Voevod face frecvent, cu vechea şi arhi33 Vezi Magdalena Kovács, Eugen Glück, ContribuŃie la biografia lui Octavian Goga.
Alegerile de la Chişineu-Criş 1910, în Ziridava, p. 156, 161.
34 Datorită „dezertării” sale la Bucureşti şi a iniŃierii de acŃiuni ostile imperiului,
Octavian Goga a fost, la presiunile cercurilor politice budapestane, condamnat la
moarte în contumacie. Aşadar, pentru a ajunge la Paris, în vederea susŃinerii cauzei
unirii în rândul politicienilor occidentali, el a trebui să evite folosirea unei rute care ar fi
permis arestarea sa. În pofida riscurilor enorme pe care le avea de înfruntat traversând
o Rusie sfâşiată de mari conflicte militare, politice etc., pentru O. Goga s-a dovedit
unica soluŃie salvatoare.
35 Alexandru Vaida-Voevod, Scrisori de la ConferinŃa de Pace. Paris-Versailles 1919-1920,
Cluj-Napoca, Editura Multi Press InternaŃional, 2003.
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cunoscuta lui ranchiună, referire la anturajul lui Goga de la Paris, cel mai
adesea format din englezi, membri ai francmasoneriei. Horia NestorescuBălceşti susŃine şi el faptul că: „... la ConferinŃa de Pace de la Paris [...]
reprezentanŃii Marilor Puteri [...] toŃi – repet, toŃi – erau francmasoni.”36
Calitatea de francmason, obŃinută, după opinia noastră, cu sprijinul lui
R.W. Seton Watson, în anii 1910-1911 sau în anii premergători primului război
mondial, îi va fi utilă poetului în activitatea sa politică ulterioară, asigurându-i
şi înlesnindu-i ascensiunea spre demnităŃi guvernamentale şi parlamentare.
Aşa cum arătam, în noiembrie 1933, Octavian Goga decidea retragerea
sa din rândurile francmasoneriei. La fel ca decizia de a intra în această organizaŃie, şi cea de a o părăsi n-a fost motivată sau explicată de poet. Presupunem
că ea a fost determinată de cel puŃin două tipuri de factori. Pe de o parte e
vorba de condiŃiile interne, de deziluziile şi nemulŃumirile trăite tot mai intens
de omul politic Octavian Goga. La fel ca majoritatea clasei politice a momentului, O. Goga contribuise, cu o mare doză de naivitate şi credulitate, la revenirea pe tron a aventurierului rege Carol al II-lea, pe baza promisiunii – nicicând
respectată de acesta – de a renunŃa la amanta sa Elena (Wolf) Lupescu.
Al doilea şoc major trăit puternic şi de Goga a fost determinat de
diversiunile de joasă speŃă iniŃiate de Carol al II-lea de a constitui, pe parcursul
anului 1931, un aşa-zis guvern de uniune naŃională. (Printre cei „consultaŃi”,
adică manipulaŃi s-a numărat şi O. Goga, care, sesizând jocul murdar al
monarhului, a refuzat să-i dea satisfacŃie). În realitate, o primă măsură a
regelui de a destabiliza întreaga viaŃă politică românească, de a discredita şi,
apoi, submina partidele politice, credibilitatea acestora, de a compromite
democraŃia şi sistemul democratic din Ńară. Cu siguranŃă, aşa cum reiese din
Jurnalul său politic, Goga a dezavuat sprijinul acordat regelui în aceste
demersuri ale lui de o serie de importanŃi oameni politici, cunoscuŃi şi pentru
apartenenŃa lor la francmasonerie. Prostituarea clasei politice naŃionale –
implicit şi cu largul concurs al grupărilor francmasonice româneşti şi externe –
a reprezentat pentru Goga o abdicare de la principiile şi obiectivele urmărite
de această organizaŃie, ostilă dictaturii şi regimurilor despotice.37
O altă nemulŃumire posibilă a poetului a reprezentat-o refuzul fondării
Blocului Creştin Francmasonic şi angajarea declarată a acestuia în efortul
scoaterii Ńării din criza economică şi social-politică în care se afla.
Horia Nestorescu-Bălceşti, Masoneria ..., p. 484.
Fapt grav este nu doar acela că cercurile francmasonice interne nu au luat poziŃie, ci
că ele au cerut chiar „protecŃia” monarhului, aservindu-se fără discernământ intereselor acestuia şi ale Camarilei sale. În plus, unii din membrii familiei regale au fost
cooptaŃi ca membri ai Francmasoneriei. Există voci care susŃin că însuşi regele ar fi
beneficiat de această „onoare”, folosită de el, la fel de murdar ca şi în alte cazuri, pentru
compromiterea şi apoi aservirea organizaŃiei în interesul său.
36

37
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Al doilea set de posibili factori Ńine de alunecarea lui treptată, ideologic
şi doctrinar, spre dreapta. De aici şi admiraŃia exprimată nu o dată faŃă de
Italia fascistă. În 1933 are loc, în Germania, ascensiunea fulminantă a lui Hitler,
personaj faŃă de care omul politic român a nutrit şi afirmat sentimente de
apreciere şi care va marca radical evoluŃia sa politică până la sfârşitul vieŃii.
După cum subliniază Horia Nestorescu-Bălceşti, există o incompatibilitate funciară „dintre Francmasonerie (eminamente adeptă a libertăŃilor democratice, egalităŃii şi fraternităŃii între oameni şi popoare) şi totalitarismul
extremist de la dreapta la stânga.”38 Poate că, conştientizând şi el acest raport
de incompatibilitate, O. Goga a decis să-şi înainteze demisia din
Francmasonerie.
Treptat, poetul, atacat sistematic mai ales de o serie de masoni din
rândul jurnaliştilor evrei din Capitală, se transformă într-un adversar consecvent al francmasoneriei. PublicaŃia sa łara Noastră susŃine nesfârşite campanii
de presă, „de înfierare … până la exterminarea ei”.39 Articolele, semnate de
ziarişti aflaŃi în solda poetului sau nesemnate, mai ales cele din anul 1937, sunt
de o virulenŃă deosebită. Poetul ajunge să confunde francmasoneria, atât cea
naŃională, cât şi cea universală, cu evreii, şi îşi motivează atacurile prin dorinŃa
de a stopa posibilitatea realizăriii obiectivelor antiromâneşti pe care aceştia lear fi urmărit.40
Octavian Goga agrează, de altfel, părerile extremiste ale colegului său
de partid, A.C. Cuza, care, în cadrul conferinŃei „IniŃieri francmasonice”,
Ńinută, la începutul anului 1937, la Roman, susŃinea că lupta iudaismului
contra lui Hristos „creşte în ordine direct proporŃională cu gradele masonice”,
respectiv că: primejdia şi mai mare o prezintă cei ce fac parte din gradele
supreme ale francmasoneriei, recrutaŃi dintre jidani exclusiv. Printre care sunt
de menŃionat: treapta gradelor nevăzute, AlianŃa israelită universală, Consiliul
celor şapte şi marele tartor denumit Suveranul neîncoronat al Universului”.41
Având în vedere acest lucru, publicaŃia fondată de Octavian Goga este de
părere că: „este chiar o poruncă pentru orice creştin [...] de a combate această
primejdioasă organizaŃie pentru Stat şi Biserică”.42
Horia Nestorescu-Bălceşti, Masoneria ..., p. 499.
Vezi articolul Primejdia francmasoneriei, nesemnat, apărut în łara Noastră, an XVI, nr.
1317, 27. 01. 1937, p. 1.
40 În articolele îndreptate împotriva francmasoneriei, autorii cunoscuŃi sau anonimi ai
acestora, cu girul şi aprobarea lui Octavian Goga, recurgând la un limbaj excesiv, extremist, susŃin, între altele, că: „este inadmisibil să se admită în cadrul unui stat bine organizat o organizaŃiune secretă, un fel de stat în stat şi chiar cu vădite manifestări contra
temeliilor sale vitale” (ibidem)
41 Ibidem.
42 Ibidem.
38

39

230

https://biblioteca-digitala.ro

În cursul anului 1937, ruptura dintre francmasonerie şi Octavian Goga
este totală şi definitivă. La 10 ianuarie 1937, ziarul łara Noastră semnalează şi
salută decizia ElveŃiei de a desfiinŃa organizaŃiile francmasonice de pe teritoriul său. El precizează că ElveŃia se adaugă unor Ńări ca Italia, Turcia, Germania
şi Portugalia – toate de orientare de extremă dreaptă –, care au suprimat
francmasoneria. Autorul, anonim, al articolului este de părere că: „Gestul va
trebui generalizat, dacă nu pe întreg globul, cel puŃin la toate popoarele cari îşi
întemeiează raŃiunea lor de a fi pe ideia de neam şi ideea creştină”.43 Autorul
articolului citat susŃine, însă, că: „acest lucru nu se va putea întâmpla decât în
momentul în care la cârma Ńării vom avea un guvern de autoritate şi de
convingeri naŃionaliste şi creştine”. Apoi continuă, dezvăluind un autentic crez
şi program politic, care nu putea fi al vreunui ziarist de duzină, ci chiar al
fondatorului publicaŃiei şi al partidului căreia aceasta îi aparŃinea: „Deci şi la
noi [...] se cere, pentru a aduce o reînviorare în viaŃa socială, o schimbare
radicală de mentalitate şi de metode la cârma Ńării [...] dacă vrem să Ńinem
ritmul regenerator de pe Continent, (se impune – n.n.) un guvern croit pe
măsura cerinŃelor naŃionaliste şi creştine, care să aibă toată energia de a
desfiinŃa orice organizaŃiune secretă, care împiedică bunul mers al treburilor
obşteşti.
Dacă Ńări înaintate pe scara civilizaŃiei [...] au recurs la măsura
desfiinŃării francmasoneriei [...] în mod normal va trebui să ajungem şi noi la
aceeaşi măsură. Căci numai aşa putem vrea o regenerare în viaŃa publică”.44
Vezi articolul, nesemnat, Interzicerea francmasoneriei, în łara Noastră, an XVI, nr. 1306,
10.01.1937, p. 1.
44 O astfel de declaraŃie tranşantă de intenŃii a pus, cu certitudine, pe gânduri pe liderii
francmasoneriei interne şi europene. Ea echivala cu o declaraŃie de război şi constituia
o reală ameninŃare la adresa viitorului statut al lojilor francmasonice, al altor
organizaŃii secrete în momentul accederii lui Octavian Goga şi a partidului său la
conducerea Ńării. Or acest lucru s-a petrecut chiar la sfârşitul acelui an când speculantul
rege Carol al II-lea, sfidând voinŃa electoratului, încredinŃează formarea guvernului
chiar lui Goga. Nu excludem posibilitatea, deşi nu deŃinem probe concrete în acest sens
– lucru care, după părerea noastră, este greu, dacă nu chiar imposibil, de realizat –, că,
având în vedere astfel de declaraŃii, liderii francmasoneriei au acŃionat din primul
moment pentru îndepărtarea rapidă a guvernului de la putere. Multitudinea contactelor între diverşii lideri politici, cunoscuŃi pentru convingerile lor adverse, dar şi cu
diverşi diplomaŃi străini acreditaŃi la Bucureşti, cu toŃii membri ai diverselor loji masonice (inclusiv cu ambasadorul Marii Britanii, care, ca să scape de guvernul goghistocuzist, ajunge să se declare adeptul şi susŃinătorul ideii instaurării în România a
dictaturii regelui Carol al II-lea), ilustrează panica creată şi decizia de a-şi asuma orice
compromis care ar feri organizaŃiile lor secrete de măsurile anunŃate de poet relativ
recent. Există, totodată, opinii care susŃin ideea că s-a dorit nu doar demiterea guver43
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După cum se ştie, la scurt timp după acest eveniment, larg comentat de
mass-media europeană şi internaŃională, respectiv la 24 februarie 1937,
conducerea lojilor masonice de rit scoŃian din România, în baza unei hotărâri
luate la Londra, decide încetarea activităŃii acestora. Decizia luată de marea
lojă suverană a masoneriei de rit scoŃian pare a fi fost motivată de dorinŃa de a
„demasca în mod public Francmasoneria de rit oriental, care este condusă de
la Paris şi la conducerea căreia se află oameni în solda internaŃionalismului şi
marxismului”.45 Mai mult, se considera că Marele Orient din FranŃa se afla în
serviciul cauzei marxiste din Spania, în timpul războiului civil din această Ńară.
În opinia lui D. I. Cucu, lojile scoŃiene au preferat să se desfiinŃeze
singure pentru a nu fi confundate cu cele franceze şi internaŃionaliste. Astfel,
crede el, „internaŃionala iudaică rămâne [...] descoperită pe toată suprafaŃa
globului.” Evenimentul este un prilej pentru publicaŃia lui Goga de a se răfui
cu adversarii ei din presa dâmboviŃeană. Pentru că autorul citat, cu avizul
implicit al poetului, trece la atac, susŃinând că: „De aceea ziarele jidoveşti şi
oficiosul iudeo-Ńărănismului de la noi (ziarul Dreptatea – n.n.) nu au aflat de
evenimentul de la Patriarhie”.46
Revenind, aproape o săptămână mai târziu47, D. I. Cucu salută dispoziŃia guvernului de desfiinŃare a tuturor lojilor masonice şi a organizaŃiilor
secrete şi, preluând o declaraŃie a lui Goga la Camera DeputaŃilor, susŃine
nevoia unui text de lege pentru interdicŃia legală a fiinŃării şi funcŃionării
acestor organizaŃii periculoase statului. În plus, el semnalează atât existenŃa
unui „curent antimasonic din Ńară”, cât şi riscul ca „lojile masonice desfiinŃate
să se reconstituie într-o imensitate de loji clandestine mărunte”. Pe acelaşi ton

nului, ci şi dispariŃia fizică a primului ministru. În acest moment al cercetării noastre
nu deŃinem dovezi concrete în sensul celor de mai sus. Dar putem admite că decizia
suprimării lui Goga, luată de regele Carol al II-lea, ar fi putut fi influenŃată de
reprezentanŃii francmasoneriei, speriaŃi, pe de o parte, de declaraŃiile ostile ale acestuia,
iar pe de alta de prestigiul tot mai larg de care el şi mişcarea naŃionalistă, de extremă
dreaptă, se bucura în acele momente în România. Veturia Goga, care a vorbit cu
diverse ocazii despre soŃul ei, relaŃiile pe care le avea cu diverşi lideri politici, cercuri
diplomatice sau alte organizaŃii, nu a lăsat niciodată să se înŃeleagă că ar fi existat relaŃii
tensionate cu liderii francmasoneriei autohtone. Şi nici nu a formulat critici la adresa
acestora pentru eşecul prezidat de poet. Cei care vor aprofunda cercetările în acest
domeniu au sarcina de a elucida cum se cuvine şi acest caz.
45 Cf. D.I. Cucu, Demascarea internaŃionalei iudeo-masonice, în łara Noastră, an XVI, nr.
1340, 28.02.1937, p. 1.
46 Ibidem.
47 Vezi D.I. Cucu, Utilitatea unei legi pentru interdicŃia masoneriei, în łara Noastră, an XVI,
nr. 1342, 4.03.1937, p. 1.
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este şi articolul lui Ion Molea48, care, în plus, consideră desfiinŃarea lojilor
masonice „eveniment unic în analele istoriei noastre politice” şi se întreabă de
ce nu s-a luat mai demult o asemenea hotărâre”.49
RedacŃia ziarului łara Noastră îşi menŃine atitudinea jubilantă faŃă de
desfiinŃarea lojilor masonice de rit scoŃian, salutând decizia Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române de osândire a francmasoneriei, ca şi raportul
prezentat înaltului conclav ecleziastic de către I.P.S. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului.50 Ulterior, odată cu trecerea vremii, publicaŃia lui Goga,
deşi atentă la evenimentele legate de acest subiect, nu îi mai consacră prea
multe articole.51 Credem că aceasta se datorează intensificării activităŃii politice
a lui Octavian Goga şi a partidului său, dat fiind faptul că era un an electoral,
decisiv pentru materializarea ambiŃiilor lui de accedere la putere şi chiar la
funcŃia de prim-ministru.
Nu putem încheia fără a semnala şi câteva atacuri, la fel de dure,
împotriva poetului, pe tema raporturilor sale cu grupările francmasonice, din
partea adversarilor săi politici şi de presă. łărăniştii, prin publicaŃia lor
Dreptatea, deranjaŃi de semnalul tras de ziarul łara Noastră, reiau acuzaŃiile de
aşa zisă trădare a poetului, pe timpul primului război mondial, faŃă de
raporturile actuale ale aceluiaşi: „Este vorba de steagul obedienŃei naŃionale,
loja masonică în care d. Octavian Goga (...) ajunsese până la rangul de „mare

Ion Molea, într-un articol anterior, dar pe aceeaşi temă, intitulat „Adevărul” de 2 lei,
publicat în łara Noastră, an XVI, nr. 1327, 11.02.1937, p. 1, profită de atmosfera creată şi,
având în vedere bunele relaŃii ale romancierului cu presa dâmboviŃeană ostilă grupării
Goga, îl atacă dur pe Mihail Sadoveanu, pe care îl numeşte, în derâdere, „voluminosul
ateu” şi se referă la „toată greutatea relaŃiilor sale oculte” – în fapt, aluzie la calitatea
cunoscută de francmason a acestuia. Acest atac nu era la întâmplare şi nici fără
acceptul poetului. Nu cred că un ziarist obscur ca Ion Molea îşi putea permite, de capul
lui, să iniŃieze un asemenea atac, având în vedere personalitatea şi prestigiul celui
vizat. Dacă Goga a permis această atitudine înseamnă că relaŃiile sale personale cu
Sadoveanu nu erau deloc cordiale. Nu credem că simpla situare a lui Sadoveanu de
partea presei „din Sărindar” justifică un astfel de atac. Bănuim că el a fost determinat şi
de eventuale reacŃii, încă necunoscute, ale lui Sadoveanu, ca lider marcant al francmasoneriei, la adresa lui Octavian Goga, care, potrivit documentului prezentat de Mircea
Popa, s-ar fi putut retrage din structurile masonice.
49 Ion Molea, Lojile, lojile ..., în łara Noastră, an XVI, nr. 1343, 5.04.1937, p. 1.
50 Vezi, în acest sens, articolul, nesemnat, Osândirea francmasoneriei, din łara Noastră, an
XVI, nr. 1351, 17.03.1937, p. 1.
51 Semnalăm doar articolele Marea discordie în masoneria franceză (łara Noastră, an XVI,
nr. 1388, 21.05. 1937, p. 4), nesemnat, respectiv Procesul „Protocoalelor” în lumina
adevărului, tot nesemnat, şi cel al lui D.I. Cucu – Teza antisemită (ambele în łara Noastră,
an XVI, nr. 1491, 29.10.1937, p. 1).
48
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orator”, gradul 33.” Apoi, mai adaugă că Goga: „s-a mulŃumit să fie cavaler
mason al unui steag, pe undeva pe sub pământ.” În acelaşi articol, autorul
anonim se îndoieşte de eventualitatea dezicerii poetului de apartenenŃa sa la
francmasonerie: „Cavalerul steagului nu înclină steagul masonic aşa uşor (...)
Marele orator din hrube îşi va apăra cu disperare, la tribună şi în presă52,
gradul 33, singurul grad cu care se consolează.”53
Câteva zile mai târziu, tot într-un articol nesemnat, aceaşi publicaŃie
aduce noi „lămuriri”, precizând că Octavian Goga deŃinea, la începutul anului
1937, calitatea de membru în loja masonică de rit scoŃian „Cavalerii steagului”,
care se autodizolvase cu 10 zile mai devreme, şi deŃinea gradul 33, precum şi
titlul de „mare orator”. Este numit „mutul de la Ciucea” – aluzie la tăcerea
adoptată de cel vizat – şi considerat drept un francmason fanatic. Articolul
reaminteşte şi acuzaŃiile aduse lui Goga de către Nichifor Crainic, care l-ar fi
somat „să răspundă ce e cu francmasoneria şi cu „Cavalerii steagului”.
PublicaŃia Ńărănistă este de părere că: „AcŃiunea sa (i.e. a lui Goga – n.a.)
împotriva masonilor s’a transformat la un moment dat în armă politică.
Fruntaşii partidului naŃional Ńărănist erau arătaŃi ca fiind oamenii masoneriei54
şi sprijinitorii francmasonilor. D. Goga ştia că comite un fals. Ştia bine că nu s’a
întâlnit prin catacombele Cavalerilor steagului cu niciunul din fruntaşii noştri
politici.” Articolul continuă, pe acelaşi ton, să afirme că poetul „Îşi da seama că
se critica pe el însuşi, el care noaptea oficia în templul masonic, iar ziua tuna şi
fulgera împotriva francmasoneriei.”
Dizolvarea recentă a unor loji masonice a fost, în opinia autorului,
momentul descoperirii adevărului, dearece: „D. Goga a fost găsit în registre
„mare orator”. Acuzatorul a fost demascat. Prins de guler, somat să dea
socoteală, se retranşează în tăcere. Îi convine mai mult să fie mutul de la
Ciucea, decât marele orator din hrube. Îl credem.” Adoptând un ton justiŃiar,
publicaŃia Ńărănistă se consideră îndreptăŃită să-i ceară socoteală lui Octavian
Goga: „D. Goga e dator să răspundă ce e cu francmasoneria în care a activat, ce

AcuzaŃia este tendenŃioasă, lipsită de orice temei. Octavian Goga, după cum rezultă
din cercetarea efectuată de noi până în prezent, nu s-a implicat direct în această cauză.
Nu se cunosc texte, declaraŃii, comunicate personale ale acestuia prin care să se dezică
personal de calitatea de francmason, vreo decizie de demisie adusă la cunoştinŃa
opiniei publice sau atacuri împotriva lojilor masonice. De asemenea, lipsesc dovezile că
poetul şi-ar fi apărat poziŃia pe care este acuzat că a deŃinut-o în structurile francmasoneriei româneşti.
53 Vezi articolul Cavalerul steagului, în Dreptatea, an XI, nr. 2797, 07.03.1937, p. 1.
54 Cercetările din ultimii ani confirmă pe deplin justeŃea afirmaŃiilor făcute de poet, iar
lucrările citate cuprind numeroşi demnitari Ńărănişti cu poziŃii importante în francmasonerie.
52
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e cu ordinul Cavalerii steagului, ce este cu marea oratorie şi cu gradul 33. Din
„obedienŃa unei loji naŃionale” să treacă puŃin sub obedienŃa opiniei publice.”55
Atacul continuă însă, iar peste două zile, într-un nou articol, este pusă
sub semnul îndoielii calitatea oratoriei sale politice: „Francmasonul Octavian
Goga a vrut să-şi evidenŃieze eri (i.e. 13.03.1937) la Cameră titlul de „mare
orator” în gradul 33. A rostit un discurs care putea fi apreciat în hrube de către
cavalerii steagului de sub obedienŃa marei loji naŃionale, dar care n-a avut
acelaş răsunet în Cameră.” Anonimul ziarist se grăbeşte să tragă de aici
concluzia că: „Francmasonul va deveni iar (...) mutul dela Ciucea, după ce a
văzut că nu are nici o trecere ca „mare orator”.56
N-au fost, desigur, singurele atacuri îndreptate în acea perioadă
împotriva poetului-politician. Dar, absorbit de marea bătălie politică, care, la
sfârşitul lui 1937, îl aducea în înalta demnitate de prim-ministru al României,
nu-i vor lăsa răgazul de a reacŃiona, personal, imediat, tranşant. „Tăcerea” pe
care şi-a impus-o poetul lasă neelucidate foarte multe alte aspecte privind
raporturile sale cu francmasoneria, durata relaŃiilor avute, poziŃii exprimate
etc. Invocarea doar a lipsei timpului necesar nu este o scuză, nici nu trebuie să
descurajeze continuarea şi aprofundarea cercetării acestui aspect.
Lipsit de sprijinul, dar şi de controlul acestei organizaŃii, în anii ce au
urmat posibilei lui demisii din structurile francmasonice, omul politic
Octavian Goga va comite erori majore, care-l vor împinge spre formaŃiunile şi
oamenii politici de extremă dreaptă, compromiŃând, astfel, într-un fel, până şi
obiectivele şi idealurile sale de tinereŃe57.

Vezi articolul, nesemnat, Tăcerea francmasonului, în Dreptatea, an XI, nr. 2801,
12.03.1937, p. 1.
56 Vezi articolul, nesemnat, D. Goga şi starea de asediu, în Dreptatea, an XI, nr. 2803,
14.03.1937, p. 1.
57 Nu ne însuşim opiniile celor care susŃin că francmasoneria s-ar fi implicat direct şi ar
fi vinovată de otrăvirea, în mai 1938, a poetului, din ordinul lui Carol al II-lea. IniŃiativa
suprimării fizice a lui Goga a aparŃinut exclusiv regelui, deranjat de posibilitatea ca, în
viitor, prestigiul extraordinar de care acesta se bucura, ca şi susŃinerea considerabilă
din partea populaŃiei şi a unor forŃe politice, ar fi împiedicat materializarea obiectivelor
urmărite de regele dictator. Este posibil, deşi nu deŃinem nici un fel de dovadă certă în
acest sens, ca printre sfătuitorii regelui când a luat o astfel de decizie criminală să se fi
aflat şi membri ai francmasoneriei, instituŃie al cărei membru a fost regele însuşi. Însă,
în afara celor câteva articole din ziarul łara Noastră şi a 2-3 intervenŃii parlamentare,
Octavian Goga nu s-a manifestat cu ostilitate împotriva francmasoneriei şi nu a fost un
adversar fanatic al acesteia. Aşadar nu exista, în opinia noastră, vreun motiv ca
francmasoneria să fi dorit şi, eventual, să se fi implicat nemijlocit în suprimarea lui.
55
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Dacă avem în vedere explicaŃia lui Petar Skok, romanist şi balcanist
croat renumit58, cu privire la sensul cuvântului „goga”, considerat de el un
apelativ pentru zidar59, am putea considera, evident, exagerând un pic, că
Octavian Goga a fost, prin însuşi numele ce-l purta, predestinat să devină
membru al Francmasoneriei.

Filologul croat Petar Skok a fost ales membru corespondent al Academiei Române la
data de 30 mai 1929, în timpul mandatului de vicepreşedinte al înaltului for academic
deŃinut de Octavian Goga.
59 Vezi Petar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga illi srpskoga jezika, vol. 1, Zagreb, 1971,
p. 585.
58
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VASILE LECHINłAN
ATITUDINI ALE PRESEI ROMÂNEŞTI FAłĂ DE FRANCMASONERIE

Din articolul Cei dintâiu francmasoni români. SchiŃă istorică, publicat în
revista Familia din Oradea, în 1884, aflăm că „la jumătatea secolului trecut [al
XVIII–lea], nişte saşi din Transilvania ce studiaseră în Germania, întorcându-se
la Sibiu se otărâră ca să înfiinŃeze acolo o loge francmasonică. Le lipsea însă
numărul de 9 (3 x 3), număr sânt la francmasoni, ca să poată pune fundamentul unei loge. Abea în anul 1767 se putură găsi în Sibiu 9 înşi cari primiseră
în Germania francmasoneria şi astfel întemeieră prima loge francmasonică sub
numele de <<Logea Stlui Andrei la cele trei foi de mare în Orient, la Sibiu>>”.
După nouă ani de activitate în secret, în 1776, aceşti francmasoni au
cooptat în loja lor pe „prinŃul Alexandru Moruzi Mavrocordat din România”.
Au primit apoi pe alŃi opt români: Ioan Molnar [Piuariu], „cunoscutul filolog
român”, Dumitru Marcu, „interpret [traducător] român la comanda militară
din Sibiu”, Toma Velera, român din Macedonia, comerciant în Sibiu, Ion
Marcu, comerciant, Ştefan Conta, „registrator la guvernul din Sibiu” (probabil
Ştefan Costa) şi pe alŃi trei „ce erau servitori pe la autorităŃi şi persoane mai
înalte”. Francmasonii de la Sibiu erau organizaŃi „după sistemul cavalerilor
templieri”, întocmai ca şi lojile din Germania, „în 7 grade: 1 gradul elevilor, 2
gradul ucenicilor, 3 gradul maeştrilor, 4 gradul maeştrilor scoŃieni, 5 gradul
noviŃilor, 6 gradul templarilor, 7 gradul cavalerilor”.
PrinŃul Alexandru Moruzi a fost făcut în 1777 „templar” şi primi
numele, „în consens cu legile francmasonice”, de „cavaler de corbul cu coroană (Eques a corvo coronato)”. Toma Velera a fost numit „cavaler de trei spice
(Eques a tribus spiciis)” şi Dumitru Marcu „cavaler de trei lumânări (Eques a
tribus candellis)”. În scrisorile lor ,ei se numeau cu acest nume primit, de
francmasoni. Peste doi ani, în 1779, prinŃul Alexandru Moruzi „ajunge a fi al
doilea funcŃionar al logei, cu rangul de vicariu”.
Sunt descrise, în continuare, ceremoniile de investitură a funcŃionarilor români, cu recuzita de rigoare: „două oase şi o hârcă de om”, un plan
luminat de o lampă, etc.
Cam atât cunoştea publicul românesc din Transilvania despre francmasoni în anul 1884. Totul este descris de către semnatarul articolului din
revista Familia a lui Iosif Vulcan, cu detaşarea necesară, „fără ură şi părtinire”,
sub forma unei relatări strict informaŃionale.
În perioada interbelică, odată cu ascensiunea mişcărilor fasciste, o Ńintă
predilectă de atac a acestora a devenit francmasoneria.
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În ziarul BiruinŃa din Cluj, din 2 iulie 1926, ziaristul G. M. Ivanov
publica un articol intitulat Francmasonii, în care se arată că „de când fasciile
italiene au luat puterea în Italia, o luptă, în proporŃii nemaivăzute până acum”,
s-a început contra lojilor francmasonice. Ziaristul clujean precizează că „mai
bine de două secole, cugetarea şi acŃiunea clandestină a francmasonilor
participă şi influenŃează în grade deosebite mersul evenimentelor politice din
toate Ńările. Cercetătorii obiectivi dovedesc această influenŃă şi nu se dau în
lături să o califice ca dezastruoasă”. Arată apoi că lupta împotriva francmasonilor, constatându-se „răul ce-l fac […] societăŃii şi bazelor ei morale”, avea
„un caracter de demascare, de scoaterea lor la suprafaŃă din lumea clandestină
în care trăiesc şi operează, şi odată scoşi la suprafaŃă sunt lichidaŃi de autorităŃile oficiale ale statelor, trataŃi ca inamici interni”.
În continuare, ziaristul Ivanov scrie cu neîncredere chiar şi despre
mişcarea francmasonică mai de demult din România, care – scrie el – „a avut
cândva <<merite>> în evenimentele politice de pe la 1840–1860”, astfel că
„Francmasonii români îşi atribuie chiar marele act al Unirii Principatelor de la
1859. Ai crede, auzindu-i lăudându-se, că pe acele timpuri sentimentul
naŃional al pleiadei tinerilor de la 1840–1860 nu era suficient de activ pentru a
realiza unirea, de a trebuit să intervină morola politică a francmasonilor. E o
exagerare în folosul francmasoneriei” – apreciază ziaristul clujean, deoarece
„Autorii unirii sunt prea cunoscuŃi ca să li se ştirbească meritul de a fi lucrat pe
atunci ca români şi numai ca atari şi nu ca francmasoni”. Ziaristul Ivanov,
influenŃat probabil de „denunŃurile relevate privitor la francmasoneria mondială”, denunŃuri, desigur, din partea „fasciilor italiene”, arată că majoritatea
francmasonilor sunt evrei şi că scopul celulelor francmasonice este „unul
înspăimântător: supremaŃia politică, intelectuală (nemaivorbind de cea
financiară) a evreimii mondiale”. Curentul fascist avea, aşadar, doi duşmani:
francmasonii şi evreii.
Ivanov aminteşte apoi de unul dintre celebrii francmasoni, Crémieux,
mare maestru, prilej de a dovedi că „francmasoneria universală, datorită
oamenilor mari pe care i-a avut, urmăreşte distrugerea creştinismului, înlocuindu-l cu libera cugetare, urmăreşte mai departe slăbirea tăriilor naŃionale, ca
într-o umanitate slăbită să înfăptuiască domnia lui Israel”. Se arată că Itzec–
Aaron Moise Crémieux era un evreu francez, unul din cei mai remarcabili
francezi ai secolului al XIX–lea, avocat, participant la revoluŃia de la 1848,
membru în guvernul provizoriu. El a creat în 1860 „AlianŃa Israelită
Universală” cu rol politic „covârşitor” în viaŃa politică mondială. Preşedinte a
fost ales Crémieux, iar în francmasonerie a fost numit „Mare Maestru de Rit
ScoŃian şi Mare Consilier Suveran al Supremului Consiliu al Marelui Orient de
FranŃa”. A ocupat de câteva ori portofoliul JustiŃiei în guvernele FranŃei.
Ivanov îl acuză – influenŃat de fascişti, că „s-a folosit de toate împrejurările
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politice, de toate tulburările mari ale poporului francez pentru a face din
FranŃa o IudeofranŃă”. Ziaristul clujean încheie articolul arătând că „trebuia ca
acŃiunea de nimicire a nationalităŃilor şi a creştinismului (catolic şi ortodox) să
ia proporŃii periclitante ca lumea să înceapă o luptă pe viaŃă şi pe moarte
împotriva francmasoneriei paniudaice”. Articolul este scris, aşadar, sub
puternica şi proaspăta contaminare a atitudinii antievreieşti şi antifrancmasonice a curentului fascist în ascensiune.
„Oculta iudeo–masonică internaŃională” este şi pentru extrema
dreaptă românească principalul duşman. Gazeta legionară Sfarmă Piatră din
1936 avea drept Ńintă de atac Marea Lojă NaŃională cu sediul în str.
Campineanu nr. 43, care, deşi se „pretinde creştină şi patrioată”, nu ar fi decăt
„o umilă şi prea subordonată unealtă” a „ocultei” sus-amintite. La congresul
„AsociaŃiunii Masonice InternaŃionale” din 1924, Marea Lojă NaŃională a fost
acuzată că nu primeşte evrei în rândurile sale, dar marele maestru Zamfir
Arbore şi secretarul general Leonida Maler-Vladimir au dezminŃit aceste
acuzaŃii. Aşadar, iată, scrie Sfarmă Piatră, există „dovada” subordonării faŃă de
„ocultă”, iar loja nu s-ar mai putea considera „creştină”. Revista mai „demască” fuziunea Marii Loji NaŃionale cu lojile maghiare din Ardeal, fuziune care a
avut loc la 12 februarie 1930, loji din Transilvania care sunt „recunoscute ca
focare de iredentism maghiar”, loji de rit „joanit”. Se arată apoi că „Marea Lojă
Simbolică a Ungariei, patroana tuturor lojilor de rit simbolic (joanit), se înfiinŃează la 1886 în Budapesta”. A ajuns în 1918 la 104 de loji, din care 21 erau în
Transilvania. „Activitatea acestor loji culminează în anul 1919, când la 22
martie izbucneşte revoluŃia lui Bela Kuhn, care durează 134 de zile, înăbuşind
Ungaria în sânge şi teroare”. Este citată o lucrare apărută în 1921 la editura
„Uniunii societăŃilor creştine şi naŃionale din Ungaria” care „redă fidel activitatea şi rolul criminal al masoneriei ungare în revoluŃia roşie”. În capitolul
Crimele Francmasoneriei, se „documentează până la refuz principiile satanice ale
masoneriei”. Guvernul ungar a dizolvat lojile în 1921, le-a etatizat averile şi lea confiscat arhivele, dar cele 21 de loji din Ardeal şi-au continuat activitatea
sub denumirea, din 1924, de „Marea Lojă Simbolică din România”, cu sediul la
Braşov şi „care conduce cele 21 de sucursale de spionaj şi iredentism”. Sunt
enumerate toate, cu denumirile lor; la Cluj erau lojile „Unio” şi „ÎnfrăŃirea
neamului”. Marea Lojă NaŃională, „creată de Soviete” – plusează „Sfarmă
Piatră” –, s-a unit cu Loja Maghiară „a lui Bela Kuhn”, la 12 februarie 1930,
unire considerată „drept primejdioasă” de către Ossian Lany şi Towsend
Scudder, veniŃi în Ńară în iunie 1924, trimişi de Marea Lojă din New-York
„pentru a inspecta organizaŃiile din România”, cei doi exprimându-şi speranŃa
că maghiarii din Transilvania vor căuta să utilizeze masoneria „pentru
propagarea intereselor naŃionale maghiare”. Interesant este faptul că revista
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„Sfarmă Piatră” avea conŃinutul raportului „inspectorilor” americani susŃinători ai intereselor ungare.
Sunt câteva aspecte referitoare la francmasonerie şi Transilvania dezbătute în presa românească din trei perioade de timp diferite. Despre adevărata
dimensiune a personalităŃii istorice a unor loji francmasonice care au acŃionat
pe teritoriul transilvan vom cunoaşte doar din arhivele acestora, cert fiind
faptul că extrema dreaptă românească şi străină le-a acordat o importanŃă
malefică prea exagerată, numai pentru faptul că în rândul lor activau şi evrei.
De vreme ce statul ungar le-a confiscat arhivele în anul 1921, cercetarea acestor
documente va lămuri, desigur, şi activitatea francmasoneriei ungare pe
teritoriul românesc.
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RĂZVAN PINCA
IMAGINEA FRANCMASONERIEI
ÎN PRESA INTERBELICĂ LUGOJEANĂ∗

Problema francmasoneriei în presa interbelică lugojeană începe să fie
în centrul atenŃiei în anii `30 ai secolului XX, din momentul în care fascismul
cunoaşte o puternică ascensiune şi are o atitudine violentă împotriva francmasoneriei. Fiind o societate discretă, despre francmasoneria lugojeană din această
perioadă nu avem prea multe informaŃii şi documente interne, cunoscându-se
doar faptul că încă din perioada antebelică aici fiinŃa loja „Del” ce aparŃinea de
Marea Lojă Simbolică a Ungariei de Rit Ioanit şi care a fost percepută de
contemporani ca „reuniune de binefacere” (având în vedere activităŃile
filantropice) sub numele de „Filiala logei mari simbolice din Ungaria”1. În lipsa
datelor concrete despre ce însemna masoneria lugojeană în această perioadă
de sfârşit de secol XIX şi început de secol XX putem doar să presupunem că
avea aceleaşi preocupări, principii, concepte ca şi celelalte loji din oraşele
apropiate cu care comunica cu siguranŃă. Făcând o paralelă între activitatea
lojii lugojene şi cele care au fiinŃat în aceeaşi perioadă de timp în Arad, ale
căror documente au fost parŃial publicate, aflăm că loja arădeană Concordia a
desfăşurat numeroase activităŃi filantropice contribuind la îmbunătăŃirea
situaŃiei copiilor orfani prin construirea unui orfelinat, înfiinŃând o cantină a
săracilor şi susŃinând material tinerii săraci şi studioşi cărora le-a achitat taxele
şcolare, îmbrăcămintea şi întreŃinerea acestora fiind suportate tot de către lojă,
aceasta îngrijindu-se şi de îmbunătăŃirea situaŃiei bolnavilor de tuberculoză2.
PoziŃia masonilor arădeni faŃă de societatea contemporană reiese din cadrul
discursului-program al venerabilului lojii Concordia, Abrai Lajos, care declara
că scopul masoneriei este acela ca prin intermediul individului să se ajungă la
perfecŃionarea întregii societăŃi, iar progresul societăŃii şi unitatea umanităŃii
pot fi realizate doar prin dragostea faŃă de aproape. Pentru realizarea acestor
∗

Articolul a apărut într-o formă aproape identică în Analele Banatului, S.N., ArheologieIstorie, XIV, 2, 2006, p. 297-306.
1 Raportul primarului oraşului Lugoş despre starea administraŃiei orăşeneşti pe timpul din 1
Ianuarie 1911, până în 31 Decembrie 1911, Lugoş, 1912, Tipografia Adolf Auspitz, p. 52;
de asemenea, acelaşi statul îl are în rapoartele ulterioare pe anii 1912 şi 1913, p. 72
(1912), respectiv p. 54 (1913).
2 Antoniu Martin, Aspecte ale masoneriei arădene la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX, Ed. Mirador, Arad, 2003, p. 35-42.
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idealuri „masoneria trebuie să se constituie într-o veritabilă şcoală unde să fie
elaborate principii morale în concordanŃă deplină cu evoluŃia şi imperativele
societăŃii.”3 La întrebarea: „Care este rolul masoneriei în societatea modernă?”
– oratorul aceleiaşi loji arădene Concordia, Szomogy Gyula, răspunde că
scopul ei este acela de a menŃine nivelul Ńelurilor morale, prin mijloace specifice, atât în sferele înalte ale puterii, cât şi în cele de jos ale mulŃimii, nu face
politică şi nu susŃine primatul unei religii sau alteia, în schimb respectă
interioritatea religioasă a fiecărui individ şi încurajează o viaŃă morală4. Cât
despre aderarea la ordinul masonic conform ConstituŃiei şi Regulamentului
lojii Szecheny din Arad, putea deveni mason orice persoană majoră, cu o bună
reputaŃie, independentă şi animată de scopuri nobile5. Cu siguranŃă şi loja
masonică lugojeană a avut aceleaşi pricipii care au stat la baza funcŃionării
instituŃiei masoneriei.
În 1921 guvernul maghiar dizolvă toate lojile de pe teritoriul Ungariei,
acestea trecând „în adormire” şi dispune confiscarea tuturor averilor, pe care
le trece în patrimoniul statului. În aceste condiŃii cele 21 de loji masonice ce
activau pe teritoriul Transilvaniei şi care aparŃineau de Marea Lojă Simbolică a
Ungariei de Rit Ioanit, îşi continuă activitatea, iar din 1924 se reorganizează
sub titulatura de „Marea Lojă Simbolică din România” cu sediul la Braşov6.
După Primul Război Mondial, societatea românească devine una a
contrastelor dominată pe de-o parte de subdezvoltare, cu o Ńărănime înapoiată
şi o clasă de mijloc aproape inexistentă, clişeu specific în această parte a
Europei, iar pe de altă parte de timida industrializare şi urbanizare, acestea din
urmă, consecinŃe ale începerii unui proces de modernizare, de reformă politică
şi economică după modelul occidental.
Cu o populaŃie preponderent rurală, 77,8% în 1920 şi 81,8% în 1939, ce
avea mentalităŃi şi sentimente tradiŃionale greu de schimbat şi a cărei principală ocupaŃie era agricultura, ce reprezenta şi principala sursă de venituri,
relaŃiile sociale fiind determinate în mare măsură de proprietatea funciară7,
economia românească a mai avut de suferit şi în urma crizei economice
mondiale de la începutul anilor `30, ale cărei efecte se vor simŃi pe parcursul
întregului deceniu făcând loc incertitudinilor economice şi politice8.
Pe plan local, situaŃia catastrofală în care se aflau agricultura, industria
şi comerŃul judeŃului Severin reiese din rapoartele periodice ale Prefecturii:
Ibidem, p. 54-55.
Ibidem, p. 60-61.
5 Ibidem, p. 49.
6 Paul Ştefănescu, Istoria francmasoneriei române, Ed. Miracol, Buc., 1999, p. 129-130.
7 Keith Hitchins, România 1866-1947, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 375-377.
8 Mihai Bărbulescu şi colaboratorii, Istoria României, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1999,
p. 437.
3
4
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„SituaŃia agricolă în 1926 a fost dezastruoasă. Revărsările de apă, în proporŃii
neobişnuite, întâmplate la 1 ianuarie şi 31 iunie – au nimicit recoltele, în bună
parte, aşa, că media la cereale pe judeŃ a fost de 400 kg de jugăr, ceeace
înseamnă că a fost foarte slabă.”9... „În urma crizei economice şi de producŃie
ce, de altcum, nu-ş are cauza numai în intern ci şi în constelaŃiunile economice
– industriale externe, o făcut ca industria şi comerŃul să simtă şi în judeŃul
nostru anumite neajunsuri”10.
În condiŃiile în care populaŃia judeŃului era în proporŃie de 90%
formată din agricultori11, o situaŃie uşor ameliorată o întâlnim în perioada
ulterioară crizei economice mondiale, din 1933 şi până în 1937 după cum reiese
dintr-un alt raport al Prefecturii judeŃului Severin: „În decursul celor patru ani,
observăm în primul rând o revenire la normal chiar un progres în mai toate
ramurile de activitate. Criza economică începută în 1929 o putem considera în
această perioadă ca anihilată ...”12
Un raport asemănător dar cu referire la nivel naŃional a fost întocmit şi
de Camera de ComerŃ şi Industrie din Timişoara în anul 1935: „Analizând
situaŃia din România în lumina constatărilor situaŃiei economiei mondiale,
vedem că economia noastră naŃională numai într`o măsură foarte restrânsă a
prezentat simptome de prosperitate faŃă de anii trecuŃi.”13
În contextul arătat mai sus şi în condiŃiile în care generaŃia de după
Unire era în căutarea unui nou mod de viaŃă şi a unor noi deziderate, într-o
democraŃie mai mult teoretică şi într-o perioadă de instabilitate politică în care
campaniile electorale erau marcate de violenŃă, în care aspiraŃiile se surpă, iar
maturizarea tinerilor se produce în frustrare şi nesiguranŃă, energiilor acestora
li s-au oferit puŃine alternative, stagnarea economică şi chiar posibilitatea unei
depresiuni au fixat limite oricăror încercări de consolare14. Astfel se dezvoltă o
ideologie de extremă dreaptă naŃionalistă şi fascistă cu un pronunŃat caracter
mistic şi religios, mai degrabă un fel de misticism religios şi naŃionalism
romantic ce îşi are sorgintea în caracterul special al creştinismului românesc şi

9 Raport asupra situaŃiunei judeŃului Severin pe anii 1925-1927, Prefectura JudeŃului
Severin, Tipografia Ludovic Sziklai, Lugoj, 1927, p. 131.
10 Ibidem, p. 163.
11 Dare de seamă asupra realizărilor din acest judeŃ de la 15 Noemvrie 1933 până la 15
Noemvrie 1937, Prefectura JudeŃului Severin, Tipografia NaŃională – Const. Danciu –
Lugoj, Str. Şaguna, 1937, p. 95.
12 Ibidem, p. 99.
13 Raport asupra activităŃii Camerei de ComerŃ şi de Industrie din Timişoara în anul 1935.
ConsideraŃiuni asupra situaŃiei economice generale, în Buletinul Camerei de ComerŃ şi de
Industrie din Timişoara, 1936, an IX, nr. 1, p. 3, Tipografia „Victoria” Timişoara I.
14 Eugen Weber, Dreapta românească, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 123.
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care proliferează un puternic curent antisemit ce antrenează aproape toate
partidele15.
Putem vorbi de o mişcare socială în adevăratul sens al cuvântului definită de sociologie ca o acŃiune colectivă ale cărei instrumente sunt: zvonurile,
moda, panica, isteria de masă, mulŃimea şi publicul16. De o orientare puternic
populară şi etnică, extrema dreaptă exploatează, deseori, stările emoŃionale ale
aderenŃilor căutând să legitimeze ura şi violenŃa susŃinând superioritatea unora
şi inferioritatea altora, dorind reîntoarcerea la tradiŃiile unor vremuri şi societăŃi
trecute17. Se constituie astfel un naŃionalism etnocultural caracteristic secolului
XX care slăbeşte statul atât economic cât şi instituŃional, acest aspect putând fi
constatat din lipsa corespondenŃei dintre vorbă şi fapte18. Toate acestea se înscriu
în campania de românizare a vieŃii economice şi spirituale a Ńării tipică anilor
`30, pe această temă fiind editate broşuri şi susŃinute conferinŃe19.
Devenind o chestiune generală a noilor state naŃionale apărute după
primul război mondial, antisemitismul e ridicat la rangul de chestiune economico-socială, culturală şi politică de primă importanŃă20. Departe de a fi o
problemă rasială şi nici măcar religioasă, în România, antisemitismul a reprezentat o problemă de natură economică şi naŃională fiind dezbătute şi accentuate chiar la nivel parlamentar teme ce vor deveni clasice: evreul care controlează economia naŃională, invazia evreiască, evreul-duşman al naŃiunii române,
evreul în presă, demonizarea evreului, etc21.
Într-o societate care a întrerupt în numele raŃiunii orice comunicare cu
un univers simbolic şi în care identitatea este dată de consumul de produse
născocite chiar şi de tip intelectual, psihologic şi de comportament, masoneria,
este privită ca un mic grup privilegiat şi asociată fenomenului evreiesc deşi
între acestea nu există nici o legătură, structurile masonice au o organizare
specifică, în rândurile lor putând fi întâlniŃi bărbaŃi de rase, etnii, statut social
sau confesiuni diferite. Evident presa de propagandă s-a concentrat asupra
problemei evreieşti şi implicit asupra masoneriei accentuând caracterul ocult
al acesteia, evreii şi masonii fiind acuzaŃi cu consecvenŃă de conspiraŃii maleClaudio Mutti, Penele arhanghelului, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997, p. 12-14.
Eugen Weber, Idem, p. 14-17.
17 Ibidem, p. 10.
18 Victor Neumann, Conceptul de naŃiune în România, în revista 22, Bucureşti, 2127.02.2006, p. 10.
19 Dr. Alexandru Herlea, Românizarea vieŃii economice în Ardeal, Tipografia „Lumina”,
Orăştie, 1938.
20 Claudia UrsuŃiu, Teme antisemite în discursul parlamentar interbelic (1919-1931,
Adunarea DeputaŃilor), în Identitate şi alteritate, 3, 2002, Ed. Presa Universitară Clujeană,
p. 394.
21 Ibidem, p. 395-417.
15

16
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fice şi acŃiuni ce erau intenŃionat prezentate demagogic, cu conŃinut mincinos
şi interviuri false, unui public cu un nivel de educaŃie nu foarte înalt. Sunt
susŃinute conferinŃe publice şi editate cărŃi care denigrează lojile masonice şi pe
membrii acestora, una dintre aceste apariŃii editoriale la Lugoj fiind cartea
Franc-Masoneria, în prefaŃa căreia Dr. Victor Bârlea atrage atenŃia asupra
caracterului umanist, cosmopolit, anticreştin, antinaŃional şi antireligios al
masoneriei şi asupra „procedeelor ipocrite” folosite de masoni.”22 PublicaŃia
care a editat în paginile sale, începând chiar cu primele apariŃii, cele mai
numeroase şi vehemente articole cu caracter antimasonic a fost săptămânalul
„AcŃiunea” care a apărut în Lugoj începând cu anul 1934. Astfel, conform
unuia dintre primii semnatari ai articolelor antimasonice „masonul ştie să se
plieze, să se acomodeze – prin minciună, cinism şi perfidie – timpului,
împrejurărilor şi locului unde acŃionează”23 iar masoneria „a desvoltat cea mai
nefastă activitate destructivă, istoria şi mai ales perioadele revoluŃiilor, ne este
martoră. Armele pe cari le foloseşte sunt minciuna, ipocrizia şi asasinatul cu
toată gama monstruazităŃilor revoluŃionare.”24
În acest sens, unul dintre cei mai zeloşi contestatari lugojeni ai masoneriei şi ai evreităŃii a fost Corneliu ZasloŃi25 în concepŃia căruia încă înainte de
sfârşitul primului război mondial, lojile masonice au studiat şi au propus
crearea unui supra-guvern internaŃional având acelaşi „vis” cu evreii, visul
fiind „realizarea Republicii generale europene sub numirea de Statele Unite ale
Europei, care ar urma să fie conduse în mod autocrat de fii lui Israel”. Pentru a
fi mai convingător citează diverse surse privind activitatea ocultă a lojilor
masonice şi a idealului comun cu evreii: „La congresul Uniunii Universale a
Tineretului Evreesc, din 4 aug. 1926, masonul Iustin Godard proclamă cu
jidovii sunt cel mai sigur susŃinător al S.N., care, câtuşi de puŃin, dar le
datorează şi lor existenŃa sa.” . . . „S.N. aşa cum se prezintă azi nu-i decât o
creaŃiune masonică.” . . . „Franc-Masoneria va fi agentul de propagandă a
acestei concepŃii de pace şi de fericire universală, Societatea NaŃiunilor”,
finalitatea demersului său fiind „exterminarea sentimentului naŃional şi a
principiului suveranităŃii statelor naŃionale, totul în favorul imperialismului
tirano-dictatorial al iudeo-Masoneriei.”26 În sprijinul teoriei conform căreia
Dr. Victor Bârlea face o prezentare a cărŃii în AcŃiunea, an I, nr. 26, 28.10.1934, p. 3.
C. Mureş, Ce este Franc-Masoneria?, în AcŃiunea, an I, nr. 5, 10.06.1934, p. 2.
24 C. Mureş, Francmasoneria din ElveŃia în pericol, în AcŃiunea, an I, nr. 3, 25.05.1934, p. 3.
25 Corneliu ZasloŃi a fost profesor tirular-provizor de religie greco-cat. La liceul „C.
Brediceanu” din Lugoj (la acelaşi liceu a activat şi Horia Sima ca şi profesor de limba
română) începând cu anul 1935, conform Răsunetul, an XIV, nr. 39, 22.09.1935, p. 3,
autor al cărŃii antimasonice Franc-Masoneria.
26 Corneliu ZasloŃi, Societatea NaŃiunilor. Cuvintele unui creştin naŃionalist, V, în AcŃiunea,
an II, nr. 2, 6.01.1935, p. 3-4.
22

23
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masoneria reprezintă o adevărată forŃă a răului, autorul o face responsabilă şi
de izbucnirea războiului civil din Spania care în concepŃia lui se datorează
„republicanilor masono-socialişti”27, de exercitarea controlului asupra mai
multor garnizoane militare spaniole, precum şi a tuturor sindicatelor muncitoreşti28, de „devastările, profanările, distrugerile şi incendierile de biserici,
mănăstiri, sedii episcopale, a UniversităŃii de arte frumoase din Madrid,
agresiuni şi chiar asasinate ascunse.”29
Semnatarii articolelor, care prin conŃinutul lor îndemnau la agitaŃie
populară, se voiau a fi reprezentanŃii tuturor nemulŃumiŃilor, indiferent de
statut, de la muncitori şi Ńărani la comercianŃi şi intelectuali pe care îi considerau potenŃiale victime, deşi propaganda desfăşurată în epocă nu găseşte
întotdeauna receptivitate în rândurile auditoriului, stârnind chiar interesul
acestuia pentru modelele precedente de cultură.
Acelaşi Corneliu ZasloŃi îşi exprimă în mod repetat atitudinea antimasonică şi antidemocratică în presa interbelică lugojeană: „În faŃa internaŃionalismului umanitarist iudeo-masonic, se ridică naŃionalismul totalitar creştin
sau chiar păgân (Turcia).”
Printr-o luare de poziŃie foarte tranşantă contestă ordinea democratică
de drept, pe care o consideră de tradiŃie iudeo-masonică în ideea repudierii
„partidelor politice sistem democratic cari divizează naŃiunea în tabere
adverse şi crearea unui partid unic care să se confunde cu NaŃiunea, cu nevoile
şi aspiraŃiunile ei.”30
În paginile aceluiaşi ziar propune şi un sistem politic salvator, în
concepŃia lui acesta fiind naŃional corporatismul, adevărat mit al comunităŃii
naŃionale ideale: „Sistemul politic-economic în care să realizează mai bine ideia
de stat naŃional totalitar, este naŃional corporatismul. Numai naŃional corporatismul împacă interesele patronilor cu ale muncitorilor . . . Acestea sunt ideile
fundamentale pe cari Liga NaŃional Corporatistă a d-lui Mihail Manoilescu, vrea
să le facă cunoscute şi apoi realizate.”31
În cadrul conferinŃei Spre un nou ideal al omenirii susŃinută la OraviŃa în
sala mare a Prefecturii pe 31 octombrie 1936 la invitaŃia DespărŃământului
Astrei din Caraş, Corneliu ZasloŃi subliniază „rolul iudaismului şi francmasoneriei în mânarea lumii spre idealul numit al stângii, iar noul ideal spre care

Corneliu ZasloŃi, Cum s`a ajuns la războiul civil din Spania. Sinteză istorică, VII, în
AcŃiunea, an IV, nr. 2, 10.01.1937, p. 1.
28 Ibidem, VI, în AcŃiunea, an IV, nr. 1, 1.01.1937, p. 1.
29 Ibidem, IX, în AcŃiunea, an IV, nr. 10, 7.03.1937, p. 1.
30 Corneliu ZasloŃi, Cadrul naŃionalismului, în AcŃiunea, an III, nr. 35, 6.09.1936, p. 1.
31 Ibidem.
27
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merge omenirea este doctrina corporatistă, care în România este susŃinută de
prof. Mihail Manoilescu.”32
Declarându-se un puternic susŃinător al fascismului ca soluŃie a problemelor sociale şi economice dar şi ca rezolvare a problemei evreieşti, Corneliu
ZasloŃi prezintă o analiză din perspectivă proprie a fascismului şi antifascismului, identificând totodată masonul cu primejdia bolşevică: „fascismul nu
este numai un regim politic oarecare, ci fascismul este o doctrină completă în
genul ei. Mai mult: este un fel unic de a vedea viaŃa; este o concepŃie superioară şi unitară de stat. Principiile conducătoare în fascism sunt: ideia naŃională şi ideia creştină. ... Fascism înseamnă NaŃiune şi Creştinism. Antifascism
înseamnă ateism şi cosmopolitism, rezumate în masonerie şi comunism ... cea
mai periculoasă şi destructivă coaliŃie ocultă, a zilelor noastre. Dumnezeu şi
Satana. Spiritualismul creştin, creator a adevăratei culturi şi civilizaŃii, şi materialismul ateu al fericirii roşii. Roma şi Moscova; doctrina naŃionalistă-creştină şi
Marele Orient (masonic) din Paris şi de aiurea ... Hristos şi Iuda!” 33
În situaŃii de criză şi tensiuni în interiorul structurilor sociale hotărâtor
este instrumentul recuceririi unei identităŃi compromise34. Astfel apar miturile
politice ce solidarizează societatea în faŃa pericolului din partea Celuialt fie el
real sau imaginar: barbarul, străinul, vecinul, etc35. NaŃionalismul exploatează
abil imaginea străinului care este suspectat de rău, aducător de nenorociri, în
această categorie fiind incluşi toŃi cei care depăşesc nivelul simŃului comun36.
Specific situaŃiilor de criză în lipsa unor transformări socio-mentale se
dezvoltă şi o literatură adecvată, o întreagă serie de opere istorice, filosofice,
sociologice dar şi cu caracter narativ, publicate în perioada interbelică critică
realizările şi perspectivele societăŃii occidentale şi promovează în imaginarul
social ansamblurile mitologice: ConspiraŃia, Salvatorul, Vârsta de Aur, Unitatea,
etc. Cu cât insecuritatea unei colectivităŃi este mai intensă cu atât tendinŃa de a
crede în acestea este mai mare. ForŃa răului, ascunsă, reală sau imaginară
presupune existenŃa unei conspiraŃii, a unui complot, ideea fiind menită să
stabilească o legătură imaginară între popor şi conducători justificând astfel
comportamentul ambelor părŃi37.
Orice informaŃie despre francmasonerie este relatată ca o ştire de
senzaŃie, iar modul de prezentare este aproape apocaliptic, de cele mai multe
Articol nesemnat, ConferinŃa d-lui profesor Corneliu ZasloŃi la OraviŃa, în AcŃiunea, an III,
nr. 44, 8.11.1936, p. 2.
33 Corneliu ZasloŃi, Fascism şi antifascism, în AcŃiunea, nr.40, an II, 29.09.1935, p. 1.
34 Simona Nicoară, Toader Nicoară, MentalităŃi colective şi imaginar social, Ed. Presa
Universitară Clujeană/Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996, p. 174-175.
35 Ibidem, p. 177.
36 Ibidem, p. 199.
37 Ibidem, p. 179-180.
32
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ori acuzaŃia principală fiind de distrugere a societăŃii româneşti văzută ca
societate ideală: „Organele poliŃieneşti au descoperit la Timişoara o vastă
organizaŃie masonică, unde funcŃionau ca membrii o sumedenie de persoane,
între cari – durere – sunt şi Români, dintre cei ce au avut conducere în łara
Românească. În aceste loji se punea la cale distrugerea elementelor cinstite
româneşti. În aceste hrube după cum spune cotidianul Poporul din Timişoara,
sub diferite numiri de loje, se pregăteau conducătorii naŃiei. Aici împărŃeau
funcŃiile, aci se designau fraŃii între ei, dar numai ei, pentru diferite demnităŃi,
aici se punea la cale conştient de către cei puŃini şi inconştient de către cei mulŃi
şi proşti distrugerea neamului şi a Ńării prin ideile pe cari le cultivau şi le
răspândeau.”38
Prin discursul său naŃionalist şi xenofob de o mare încărcătură emoŃională Victor Ungur face o asociere între francmasonerie şi comunism:
„Francmasoneria şi Comunismul au acelaş focar de alimentaŃie: reaua aplicare
a învăŃăturilor evanghelice.” . . . „Eu din punct de vedere a originei nu văd nici
o deosebire între francmasonerie şi comunism. Şi fiindcă scopul lor este acelaş:
dominaŃiunea unei singure clase sociale, fără nici un statut moral, - vom zice că
francmasoneria nu e altceva de cât un comunism intelectual, iar comunismul o
francmasonerie materială. Şi una şi alta însă, urmăresc distrugerea statului,
nimicirea naŃionalismului şi răsturnarea eticei.”39… „Factorul principal dinamic şi mesianic, deci revoluŃionar, al comunismului este iudaismul cu doctrina
lui de imperialism universal, realizat prin orice mijloace, mai ales revoluŃia.
Iudaismul dă acea unitate formidabilă frontului stângii; el, prin presa ce o are
în mână, prin finanŃă unde este stăpân şi prin aservirea conducătorilor de
popoare neevrei cu ajutorul Francmasoneriei şi diferitelor internaŃionale:”40 …
„Scopul Moscovei este identic cu acela al Masoneriei şi al AlianŃei Universale
izraelite: dominaŃia universală. Doctrina de bază îi este aceea iudeo-masonicomarxistă.”41 Aceeaşi asociere între francmasonerie, comunism şi iudaism o
întâlnim şi în articolele semnate de Corneliu Stegaru42.
Prin discursuri politice diverse dar întotdeauna adaptate situaŃiei,
dând dovadă de un antisemitism obsesiv şi o ură exacerbată faŃă de masoni şi
încadrându-se în tipul de discurs atât de caracteristic fascismului, toate textele
Lojile masonice, articol nesemnat, în Răsunetul, an XX, nr. 3, 19.01.1941, p. 2.
Victor Ungur, Între Francmasonerie şi Comunism, III, în AcŃiunea, an III, nr. 43,
1.11.1936, p. 2.
40 Corneliu ZasloŃi, Cele două fronturi mondiale. Comunism – NaŃionalism, în AcŃiunea, an
III, nr.43, 1.11.1936, p. 1.
41 Idem, Pace sau revoluŃie, în AcŃiunea, an II, nr. 34, 18.08.1935, p. 1.
42 Corneliu Stegaru, RevoluŃia ideologică, în AcŃiunea, an V, nr. 2, 9.01.1938, p. 1.
38
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antimasonice sunt publicate într-o formă tendenŃioasă acest lucru reieşind şi
din faptul că se încearcă să se acrediteze ideea că farncmasoneria este o sectă
satanică aservită evreilor, marilor bănci şi comunismului, lucru ilogic avînd în
vedere diferenŃa de concepŃie dintre comunism şi lumea capitalului, de-a
lungul timpului masoneria nesusŃinând niciodată o dictatură a proletariatului.
Activitatea propagandistă din presa lugojeană de după 1930 care
abundă în texte ce folosesc un limbaj agresiv cu revenirea obsesivă la aceleaşi
teze, în care agresiunea evreiască ia forme variabile din cele mai neaşteptate:
francmasoneria, ateismul, marxismul, bolşevismul, războiul civil din Spania,
etc., are o semnificaŃie deosebită, în această perioadă se constată o abandonare
treptată a structurilor democratice, vulnerabile şi fragile, în favoarea unor forme
specifice de fascism, soluŃionarea problemei evreo-masonice fiind condiŃionată
de noul model de societate românească.
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NICOLAE IONIłĂ
FRANCMASONERIA ROMÂNĂ ÎN DOSARELE SECURITĂłII.
ÎNTRE „PROCESUL FRANCMASONILOR” ŞI PROBLEMA „OCULTA”

Deşi a fost o Ńintă privilegiată a atacurilor formaŃiunilor politice de
extremă dreapta în decursul întregii perioade interbelice, francmasoneria din
România şi-a putut desfăşura activitatea în deplină legalitate, suferind mai
mult din cauza dezbinării interne decât din cauza vreunei represiuni din
partea autorităŃilor statului. Toate lojile masonice s-au putut constitui în mod
legal, prin autentificarea de către tribunal a statutelor şi constituŃiilor acestora,
iar locaŃia templelor era relativ bine cunoscută de restul populaŃiei.
Schimbarea acestei situaŃii s-a produs în 1937. La data de 24 februarie
1937, sub presiunea forŃelor de dreapta din Ńară (dar şi din străinătate), conducerea Marii Loji NaŃionale din România proclamă autodizolvarea masoneriei
naŃionale de rit scoŃian antic şi acceptat1. O delegaŃie condusă de Jean Pangal,
Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu de grad 33 pentru România,
s-a prezentat în faŃa Patriarhului Miron Cristea pentru a anunŃa autodizolvarea organizaŃiei francmasonice din România, subliniindu-se totodată disponibilitatea membrilor Masoneriei NaŃionale Române de a face, acum , ca
întotdeauna, […} orice jertfă pentru înălŃarea Patriei2 .
Cu toate acestea, după intrarea „în adormire” a francmasoneriei încep
în România persecuŃiile oficiale împotriva membrilor acesteia. În data de 31
decembrie 1940, în noaptea de Revelion, o sumă de poliŃişti de încredere din
cadrul DirecŃiei Generale a PoliŃiilor şi SiguranŃei Statului efectuează percheziŃii la domiciliile tuturor membrilor marcanŃi ai fostelor loji masonice. În urma
acestor descinderi, toate materialele referitoare la activitatea lojilor găsite au
fost ridicate şi transportate la Bucureşti. Ulterior s-a constituit, din ordinul
generalului Ion Antonescu, o comisie de anchetă, care avea rolul de a tria tot
materialul confiscat în urma percheziŃiilor şi de a întocmi un raport asupra
celor constatate, în care să se ateste, între altele, dacă existau sau nu masoni în
Guvernul Antonescu. Pe baza acestor documente a fost organizată apoi, sub
patronajul lui Mihai Antonescu, o expoziŃie anti-masonică, în cadrul căreia
erau demascate practicile şi ritualurile masonice3 şi a fost redactată şi lucrarea lui
Horia Nestorescu-Bălceşti, Enciclopedia Ilustrată a francmasoneriei din România, Ed.
Phobos, Bucureşti, 2005, pag, 290;
2 Ibidem.
3 Arhiva Consiliului NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii (în continuare,
ACNSAS), fond Documentar Bucureşti, dos 8795 (cota SRI - 10680), f. 15 – Lupta
1
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Toma Petrescu – ConspiraŃia lojilor. Francmasonerie şi Creştinism, care prezenta o
listă cu peste 1000 de nume ale francmasonilor din România din perioada
anterioară lui 1937.4
Aceste măsuri nu au avut însă consecinŃe grave, autorităŃile comuniste
scoŃând în evidenŃă, ulterior, faptul că, nici în 1937, când francmasoneria s-a
autodizolvat, nici în timpul regimului antonescian, nici un francmason nu a fost
judecat sau condamnat5. Singurele persoane care au avut într-adevăr de suferit,
în urma acŃiunilor regimului antonescian, în această privinŃă, au fost cele care
au răspândit zvonul conform căruia Guvernul Antonescu ar fi alcătuit din
masoni – conform Legii pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie
existenŃa şi interesele statului din 06.02.1941, pedeapsa pentru cei care acuzau
Guvernul de spirit iudaic sau francmasonic era de 5 până la 10 ani de muncă
silnică.6 Era însă pentru prima dată când autorităŃile Statului se implicau în
mod oficial în acŃiuni de reprimare a francmasoneriei în România, ceea ce
constituia un avertisment pentru viitor.
După 23 august 1944, au început negocierile pentru redeşteptarea
Marii Loji NaŃionale din România, care a avut loc, în cele din urmă, la data de
2 septembrie 1944, cu aprobarea Biroului 2 al Marelui Stat Major al Armatei
Române. Totodată, la intervenŃia unuia din membrii de seamă ai francmasoneriei române, Mircea Ciupercescu, Ministerul Afacerilor Interne restituie arhiva
ridicată de PoliŃie şi SiguranŃă în 1940 – 1944.7 Părea să fie o revenire la situaŃia
din perioada anterioară anului 1937, auspiciile fiind chiar mai bune, având în
vedere faptul că foştii adversari declaraŃi ai francmasoneriei erau scoşi, în
continuare, în afara legii şi dezavuaŃi de toate forŃele politice din Ńară.
Apăruse însă şi un element nou, faŃă de situaŃia din perioada interbelică: impunerea Partidului Comunist ca forŃă politică importantă în România,
care preia chiar puterea încă din 1945. RelaŃiile francmasoneriei române cu
această nouă forŃă politică au fost, iniŃial, relativ bune. Potrivit celor relatate de
francmasonii care se reactivaseră după 1944, membrii PCR de atunci ar fi
primit dispoziŃii să se înfiltreze în lojile masonice din Ńară, urmând să îndeplinească astfel rolul de informatori ai Partidului din interiorul acestor organizaŃii.8
organelor SecurităŃii Statului împotriva francmasoneriei – material de învăŃământ, ianuarie
1956.
4 Horia Nestorescu – Bălceşti, op. cit., pag. 291;
5 ACNSAS, fond Documentar Bucureşti, dos. 8795 (10680), f. 16 – Lupta organelor
SecurităŃii Statului…
6 H. Nestorescu – Bălceşti, op. cit., pag. 291;
7 Ibidem, pag . 292 ;
8 ACNSAS, fond Documentar Bucureşti, dos. 8796 (10973),vol. 6, f. 45 – Notă din
19.04.1984 privind o emisiune a postului radiofonic Europa Liberă cu tema Francmasoneria românească din perioada imediat următoare celui de-al II-lea război mondial.
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Nu se înregistrează însă atacuri explicite ale comuniştilor împotriva masonilor
români, singurul neajuns al noii situaŃii politice fiind, pentru moment, faptul
că Marea Lojă a fost inundată de oameni fideli PCR, al căror scop părea a fi, în
principal, acela de a comunica liderilor Partidului liste nominale cuprinzând
membrii diferitelor loji existente în Ńară.
După 6 martie 1945, regimul comunist nu a dorit să interzică imediat
funcŃionarea lojilor masonice, pe de o parte, pentru că aceasta ar fi putut deteriora în mod inutil relaŃiile cu statele occidentale, iar pe de altă parte, pentru că
unii masoni s-ar fi putut dovedi utili regimului nou instalat. Hotărârea P.C.R.
de a folosi în interesul său resursele francmasoneriei a avut două consecinŃe.
În primul rând, s-a sprijinit crearea de noi loji masonice, sub tutela
Marii Loji NaŃionale din România. A fost constituit un Comitet în cadrul
M.L.N.R., patronat de generalul Pandele, flancat de doctorul Antoniu, profesorul Hulubei şi ziaristul N.D.Cocea9 , care avea rolul de a sprijini constituirea
a cât mai multor loji şi admiterea cu mai multă bunăvoinŃă a tuturor celor care
băteau la porŃile atelierelor10. La primirea noilor membri s-a renunŃat la anchetele
prelungite, desfăşurate de obicei la acceptarea viitorilor masoni în cadrul
lojilor,pentru că nu mai conta calitatea, ci cantitatea11. Conducerea Marii Loji a
acceptat acest compromis, cu speranŃa că membrii PCR, o dată deveniŃi
masoni, ar fi putut constata că în cadrul lojilor nu se petrecea nimic subversiv […]
se dorea doar perfecŃionarea omului şi a societăŃii12. Drept urmare au apărut doi
poli de influenŃă în masoneria română: unul al vechilor loji şi altul al celor nou
create, mult mai numeroase şi cu mai mulŃi membri13, şi, în consecinŃă, a fost
aleasă o nouă conducere a Marii Loji NaŃionale pe placul regimului comunist.
Dar nici această situaŃie nu a mulŃumit Guvernul. S-a dorit controlarea
totală a activităŃii masonice din România şi, în acelaşi timp, limitarea pătrunderii francmasonilor în anumite funcŃii de răspundere în stat. De aceea, s-a
solicitat tuturor lojilor din Ńară, în mod oficial, să comunice autorităŃilor, după
fiecare reuniune, numele celor care prezidau łinuta, ordinea de zi, conŃinutul
amănunŃit al discuŃiilor şi sumele ce se adunau din cotizaŃiile membrilor.14
Ulterior, în mai 1947, Ciprian RaŃiu, un mason de tradiŃie veche, numit în funcŃia de
secretar general al Ministerului JustiŃiei, solicită tuturor magistraŃilor să demisioneze din masonerie, întrucât activitatea lojilor nu era pe placul noului regim15
Horia Nestorescu-Bălceşti, op. cit., pag. 294.
ACNSAS, fond Documentar Bucureşti, dos 8796(10793), vol.6, f. 45.
11 H. Nestorescu-Bălceşti, op.cit., pag 294.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 ACNSAS, fond Documentar Bucureşti, dos. 8796(10973), vol. 6, f. 45.
15 H. Nestorescu – Bălceşti, op. cit., pag. 294.
9

10
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Altă consecinŃă a deciziei regimului comunist de a folosi resursele
masoneriei în interesul propriu a fost utilizarea solidarităŃii universale masonice
pentru a facilita îmbunătăŃirea relaŃiilor sale diplomatice cu statele occidentale.
De aceea, Ana Pauker, o dată ajunsă în fruntea Ministerului român de Externe,
a căutat să folosească „tovarăşi de drum” din rândul francmasonilor, numindu-i în diverse posturi diplomatice, pentru a obŃine, din partea Occidentului,
recunoaşterea legitimităŃii noului regim de la Bucureşti. Un exemplu, în acest
sens, îl constituie numirea lui Mihail Ralea, fost francmason, în postul de
ministru plenipotenŃiar al României în SUA. Misiunea diplomatică a lui Ralea
s-a bucurat de un real succes, atribuit de mulŃi calităŃii sale de mason.16
În anul 1948 situaŃia s-a schimbat radical. După desfiinŃarea vechilor
partide politice, înlăturarea monarhiei şi naŃionalizarea industriei, regimul
comunist nu mai avea nevoie de „tovarăşi de drum” din rândul francmasonilor, care nu mai serveau scopurilor sale, aşa că se încearcă lichidarea
tuturor lojilor masonice din Ńară. O circulară a Ministerului de Interne, din 18
iunie 1948, cere conducerii Marii Loji închiderea provizorie a lojilor pentru a
permite membrilor să-şi îndeplinească obligaŃiile lor cetăŃeneşti în cadrul brigăzilor de
muncă de folos obştesc17. Toate lojile mai vechi au intrat „în adormire”, N.D.Cocea
desfiinŃează lojile procomuniste, iar sediile, bunurile lojilor şi arhiva masoneriei sunt confiscate – cu excepŃia documentelor ascunse de unii francmasoni
din Ńară, sau scoase peste hotare de cei emigraŃi.18
Intrarea „în adormire” a lojilor componente ale Marii Loji NaŃionale
din România este considerată, însă, de organele proaspăt înfiinŃatei SecurităŃi a
Poporului doar o simplă stratagemă a francmasonilor, menită să mascheze
intenŃiile duşmănoase ale acestora :
„Punerea în adormire” nu a însemnat nici pe departe lichidarea francmasoneriei, ci dimpotrivă, ea a fost o acŃiune cu caracter diversionist, scopul urmărit fiind
să adoarmă vigilenŃa anumitor organe de stat, să păstreze cadrele neatinse şi să treacă
activitatea masonică pe baze cât mai bine ascunse.19
ACNSAS, fond Documentar Bucureşti, dos. 8796(10973), vol. 6, f. 45.
H. Nestorescu – Bălceşti, op. cit., pag. 294.
18 Marcel Schapira va relata într-un interviu ulterior modul în care a sustras din biroul
Marelui Secretar al M.L.N.R., în iunie 1948, Registrul nominal al francmasonilor din
România şi alte documente importante, împreună cu Lazăr Gravian. Cert este că multe
astfel de documente au fost sustrase şi nu au ajuns în mâinile SecurităŃii, fapt deplâns
de conducerea acesteia mulŃi ani mai târziu – vezi Interviu cu Prea Ilustrul şi Prea
Puternicul Frate Marcel Schapira în Radu Comănescu, Em. Dobrescu, Franc-Masoneria. O
nouă viziune asupra istoriei lumii civilizate, vol. II (1961-1968), Ed. Europa Unită, 2004,
pag. 317 apud Radu Comănescu, Dorin Băleanu, Iluştri Francmasoni ai României, Ed.
Europa Unită, Bucureşti, 2003
19 ACNSAS, fond Documentar Bucureşti, dos. 8795(10680), f. 33-34 – Lupta organelor
SecurităŃii Statului împotriva francmasoneriei – material de învăŃământ, ian. 1956
16
17
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La puŃină vreme după anunŃarea intrării „în adormire” a lojilor masonice din Ńară, temerile SecurităŃii par să se confirme, primindu-se informaŃii
despre continuarea activităŃii masonice. Organele de represiune decid că este
momentul să dea un exemplu, care să descurajeze continuarea acestui gen de
întâlniri ale francmasonilor români. Ocazia potrivită pentru o astfel de acŃiune
este oferită în cursul anului 1949, după surprinderea unui grup de masoni,
proveniŃi mai ales din rândul magistraŃilor, care desfăşurau ceea ce părea a fi o
reuniune masonică într-o casă particulară. ParticipanŃii la acea adunare – cel
puŃin cei care au putut fi prinşi – sunt arestaŃi şi supuşi unei anchete foarte
dure de organele de Securitate, în urma căreia fostul magistrat Alexandru
Tomescu decedează în închisoare. După moartea acestuia, se caută şi dovedirea vinovăŃiei sale, fiind inventată o întreagă reŃea de spionaj, pe baza mărturiilor celorlalŃi arestaŃi – probabil mai rezistenŃi la metodele de interogare
folosite – din care ar fi făcut parte şi A. Tomescu.20
Nu a fost însă suficient. În aprilie 1951, după moartea lui Mihail
Noradunghian, fostul Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu
pentru România, mai mulŃi membri ai Consiliului (Constantin Bellu, Mihail
ArŃăreanu, Vladimir Leonida, Cristea Atanasiu, Scarlat Rădulescu, Radu
Racoviceanu, Spiru Vretos etc.) se întrunesc în casa lui Vladimir Leonida şi,
după mai multe şedinŃe, hotărăsc reconstituirea Supremului Consiliu şi
alegerea lui Constantin Bellu în funcŃia de Suveran Mare Comandor.21 Brusc,
Securitatea identifică în francmasonerie un duşman şi reacŃionează în consecinŃă: la mai puŃin de o lună de la alegerea sa drept Suveran Mare Comandor,
pe 15 mai 1951, Constantin Bellu este arestat. Urmează arestarea lui Constantin
Ştefănescu (14.12.1951), Mircea Ciupercescu, George Grigoriu, Paul Brătăşanu,
(16.12.1951), Mihail ArŃăreanu, Atanasiu Cristea, Vladimir Leonida, Nubar
Bohcelli (19.12.1951), Alfred Cerchez (20.12.1951), Gheorghe Popovici
(28.02.1952), Tiberiu Vulpe (17.04.1952), Henry Vogtberg, Alexandru Devechi
(4.06.1952), Preda FundăŃeanu (6.08.1952)22, reŃinerea tuturor celor de mai sus
făcându-se pentru activitate de trădare şi spionaj desfăşurată pe teritoriul Republicii
Populare Române în cadrul francmasoneriei şi în favoarea statelor imperialiste S.U.A.,
Anglia, FranŃa, precum şi pentru crimă de ameninŃare a păcii popoarelor.23 La finalizarea cercetărilor, acuzaŃiile aduse celor amintiŃi mai sus, formulate în rechiziIdem, dos. nr. 8795(10580), f. 25-26 – Lupta organelor SecurităŃii împotriva francmasoneriei , material de învăŃământ, ianuarie 1956,
21 Idem, fond Penal, dos. nr. 178, vol. 16, f. 13 – Sinteză cuprinzând rezultatul cercetărilor
efectuate asupra elementelor reŃinute în problema francmasonică
22 Ibidem, vol.1, f. IX
23 Ibidem, f. 2 – Proces – verbal, din 20.09.1952, încheiat de lt.-major Gheorghe Puşcaşu
din cadrul D.G.S.S.
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toriul Procuraturii, vor fi modificate în: crimă de înaltă trădare şi complicitate
la crima de înaltă trădare, precum şi delictele de uneltire împotriva ordinii
sociale, omisiunea denunŃării şi de instigare publică.24 Ulterior, pe baza declaraŃiilor celor amintiŃi mai sus sunt arestate şi alte persoane, ajungându-se la un
număr total de 38 de reŃinuŃi din rândul foştilor francmasoni (dar nu numai
din rândul acestora, o excepŃie fiind şi Şerban Cosac, fost legionar, dar care a
fost arestat în 27.12.1951 şi judecat şi condamnat în cadrul procesului francmasonilor).25
Faptele la care se referea acuzaŃia de înaltă trădare din rechizitoriul
Procuraturii Militare constau, în special, în activitatea de spionaj desfăşurată
de conducerea masoneriei din România în favoarea puterilor „imperialiste”, în
special în cea a Marii Britanii şi a Statelor Unite. Spionajul în favoarea statelor
occidentale ar fi fost desfăşurat de majoritatea masonilor arestaŃi încă din
timpul celui de-al II-lea război mondial, iar în cazul lui Mihail Noradunghian –
fostul Suveran Mare Comandor, decedat în 1951 – această activitate ar fi
început încă din 1914, în calitatea acestuia de spion al Intelligence Service.26
Majoritatea masonilor ar fi luat însă legătura cu agenŃii Marii Britanii în 1943,
când Mircea Ciupercescu îl contactează pe Ted Masterson, presupus agent al
Intelligence Service, la Istanbul – unde M. Ciupercescu se afla în misiune
oficială, în calitatea sa de director comercial al C.F.R. – pentru a-i transmite un
mesaj verbal din partea lui Iuliu Maniu pentru guvernul britanic, prin care
liderul Ńărănist solicita deschiderea unui al doilea front în Balcani, înainte de
sosirea trupelor sovietice la graniŃele României.27 Ulterior, Mircea Ciupercescu,
împreună cu M. Noradunghian, C. Bellu şi alŃi masoni români, vor continua
legăturile cu agentul englez, căruia îi transmit o serie de informaŃii economice
şi militare pe care acesta le solicită.
Din 1945, Ted Masterson vine în România sub acoperirea de colonel în
cadrul Misiunii Militare Britanice de la Bucureşti, ceea ce ar fi constituit un bun
prilej pentru strângerea legăturilor sale cu masonii din Ńară. Potrivit SecurităŃii
române, chiar „redeşteptarea” lojilor din 1944 şi reorganizarea masoneriei
româneşti s-ar fi desfăşurat sub directa conducere a serviciului de spionaj englez,
reprezentat prin agenŃii săi, M. Noradunghian şi M. Ciupercescu.28 În anii care
Ibidem, vol. 6, f. 21 – Rechizitoriu nr. 1688 din 04.11.1953 al Procuraturii Militare
Teritoriale Bucureşti, alcătuit de lt.-major de JustiŃie Alexandru Gheorghe, procuror
militar ajutor.
25 Ibidem, vol. 16, f. 1.
26 Vezi idem, fond Documentar Bucureşti, dos. nr. 8795 (10580), f. 21 – Lupta organelor
SecurităŃii împotriva francmasoneriei , material de învăŃământ, ianuarie 1956
27 Ibidem, f. 16.
28 Ibidem, f. 21.
24
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au urmat, Constantin Bellu, M. Ciupercescu, Paul Brătăşanu, M. Noradunghian
(până în 1949, când acesta suferă un atac cerebral), M. ArŃăreanu, G. Popovici,
Atanasiu Cristea, George Grigoriu, C. Ştefănescu ar fi furnizat informaŃii
economice, politice şi militare colonelului T. Masterson, căpitanului Stacy şi
colonelului Folly, din cadrul Misiunii Militare Britanice din România şi
generalului Gryer, şeful Inteligence Service din Balcani, precum şi secretarului
LegaŃiei SUA la Bucureşti, Melbourne. Au existat contacte de aceeaşi natură cu
membri ai Misiunii Militare a SUA din România, precum colonelul Anderson,
John Lowell şi Lester Barnes, dar lucrurile nu se opresc aici:
AcuzaŃii din prezentul dosar nu s-au mulŃumit numai cu solda primită de la
imperialiştii anglo-americani pentru informaŃiile culese şi transmise, ei au devenit
slujbaşi odioşi şi ai serviciilor de spionaj francez şi italian.29
Se citează, în acest sens, cazul lui Alfred Cerchez, George Grigoriu şi P.
Brătăşanu, care ar fi fost recrutaŃi ca spioni de Henri Prost, ataşat comercial la
LegaŃia FranŃei din Bucureşti, căruia aceştia i-ar fi furnizat informaŃii până în
1950, precum şi cel al lui M. ArŃăreanu, care oferea informaŃii din domeniul
industriei petroliere lui Boniver Clemente, fost ataşat comercial la LegaŃia
Italiei din România şi lui Lorenzo Romani, fost director al Băncii Italo-Române.30
În ceea ce priveşte genurile de informaŃii transmise de acuzaŃi, acestea
difereau în funcŃie de domeniul de activitate în care lucraseră fiecare din ei.
Astfel, s-ar fi furnizat informaŃii despre: Uzinele Hunedoara, uzinele de armament şi muniŃii Ucea, minele de aur ale SocietăŃii Mica, fabrica de armament de
la Mărgineanca (unde C.Bellu era director, permiŃând chiar vizitarea acesteia,
în 1947, de colonelul american Anderson, însoŃit de Ion Gigurtu), constituirea
Sovrompetrol, trupele sovietice din România, dislocarea chiaburilor din zona
de frontieră cu Iugoslavia, incidentele de la graniŃa cu Iugoslavia, naŃionalizarea industriei, starea de spirit a populaŃiei etc.31
RelaŃiile masonilor arestaŃi cu statele „imperialiste” nu s-au mărginit
numai la furnizarea de informaŃii privind situaŃia din România, ci au constat şi
în sprijinul cerut puterilor occidentale (în special SUA) pentru diversele lor
proiecte politice după 1945. Astfel, potrivit declaraŃiilor date de Constantin
Bellu şi ceilalŃi arestaŃi în timpul anchetei, s-ar fi solicitat iniŃial, prin intermediul secretarului LegaŃiei Statelor Unite, Melbourne, sprijinul SUA pentru
readucerea pe tron, în 1945, a regelui Carol al II-lea.32 Ulterior se renunŃă la
această iniŃiativă, dar, în 1946, Constantin Bellu şi George Popovici îi înainteaIdem, fond Penal, dos. nr. 178, vol. 6, f. 8 – Rechizitoriu nr. 1688 din 04.11.1953.
Ibidem.
31 Ibidem, f. 11-17.
32 Ibidem, vol. 16, f. 8 – Sinteză cuprinzând rezultatul cercetărilor efectuate asupra elementelor
reŃinute în problema francmasonică.
29
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ză lui Melbourne o propunere de constituire a unei Uniuni Sud-Est Mediteraneene, alcătuite din România, Bulgaria, Grecia, Siria, Palestina şi Iugoslavia,
care să se formeze sub egida SUA, împiedicându-se astfel extinderea influenŃei
sovietice în regiune.33
Pe lângă spionajul în favoarea statelor occidentale, francmasonii arestaŃi în 1951-1952 erau învinuiŃi de sprijinirea grupărilor de rezistenŃă anticomunistă din România – concret, se invoca ajutorul acordat grupării „Sumanele
Negre”, constând într-o sumă considerabilă de bani – precum şi de nedenunŃarea unui fugar (Şerban Cosac, legionar, participant la rebeliunea din 1941,
membru din 1946 al unei organizaŃii subversive, care se ascunsese în casa lui
Mircea Ciupercescu şi îi cunoscuse astfel pe toŃi masonii arestaŃi)34. La toate
acestea se adăuga delictul de instigare publică, care consta în aceea că prin viu
grai şi în public au adus injurii la adresa Partidului şi Guvernului, au făcut agitaŃie în
legătură cu începerea unui nou război, din care vor ieşi învingătoare Ńările imperialiste35.
Pentru toate aceste acuzaŃii, un grup de 17 persoane – din totalul de 38
arestaŃi – este trimis în judecată în faŃa Tribunalului Militar Teritorial
Bucureşti, instanŃă care va pronunŃa cu o repeziciune remarcabilă, în data de
19.11.1953 ( la doar 15 zile distanŃă de data la care a fost finalizat rechizitoriul
procurorului), sentinŃa în ceea ce a fost denumit ulterior „procesul francmasonilor”.36 În urma acesteia Constantin Bellu a fost condamnat la muncă silnică
pe viaŃă, transformată în temniŃă grea pe viaŃă, 10 ani degradare civică şi
confiscarea averii personale pentru crima de înaltă trădare şi delictul de
uneltire contra ordinii sociale, Mircea Ciupercescu, Paul Brătăşanu şi Mihail
ArŃăreanu – la muncă silnică pe viaŃă, 10 ani degradare civică şi confiscarea
averii personale pentru crima de înaltă trădare şi delictul de uneltire contra
ordinii sociale, George Grigoriu – 20 de ani de muncă silnică, 10 ani degradare
civică şi confiscarea averii personale pentru crima de înaltă trădare şi delictul
de uneltire contra ordinii sociale, Alfred Cerchez – aceeaşi pedeapsă pentru
crima de înaltă trădare, George Popovici – 15 ani de muncă silnică, 10 ani
degradare civică şi confiscarea averii personale pentru crima de înaltă trădare,
Constantin Ştefănescu şi Tiberiu Vulpe – aceeaşi pedeapsă pentru complicitate
la crima de înaltă trădare, Popescu Nicolae şi Nubar Bohcelli – 10 ani de
muncă silnică, 6 ani degradare civică şi confiscarea averii personale pentru
Ibidem, f. 9
Ibidem, vol. 6, f. 9, 18 – Rechizitoriu nr. 1688 din 04.11.1953.
35 Ibidem, f. 21.
36 Ibidem, f. 82-90 – SentinŃa nr. 1270 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti.
Completul de judecată: maior de JustiŃie Mohor Rudolf – preşedinte, maior Dobrin
Vasile şi maior Imbru Octavian – asesori populari, lt.-major de JustiŃie Alexandru
Gheorghe – procuror militar.
33
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complicitate la crima de înaltă trădare, Atanasiu Cristea – 15 ani muncă silnică,
transformată în temniŃă grea, 10 ani degradare civică şi confiscarea averii
personale pentru complicitate la crima de înaltă trădare,Vladimir Leonida – 2
ani închisoare corecŃională pentru delictul de agitaŃie publică, Vogtberg Henry
şi Devechi Alexandru – 2 ani închisoare corecŃională pentru delictul de omisiunea denunŃării şi agitaŃie publică, Cosac Şerban – 7 ani închisoare corecŃională,
5 ani interdicŃie corecŃională şi 500 lei amendă pentru delictul de uneltire
contra ordinii sociale şi FundăŃeanu Preda – 5 ani închisoare corecŃională, 3 ani
interdicŃie corecŃională şi 300 lei amendă pentru uneltire contra ordinii sociale
şi agitaŃie publică.
În urma executării pedepselor, o parte din cei condamnaŃi în cadrul
acestui proces au decedat în închisoare, iar alŃii au ieşit din închisoare la
expirarea pedepsei (este cazul lui Leonida Vladimir, de exemplu) sau o dată cu
aplicarea decretului de graŃiere din 1964 (Constantin Bellu). Cât despre
corectitudinea desfăşurării anchetei şi a procesului, este suficientă precizarea
că dosarul de anchetă este bazat în cea mai mare parte pe declaraŃiile celor
arestaŃi, probele materiale lipsind aproape cu desăvârşire. Se mai poate aminti,
în plus, faptul că, după terminarea anchetei, organele SecurităŃii au efectuat
anchete pe teren pentru a se constata dacă obiectivele industriale, despre care
francmasonii declaraseră în anchetă că furnizaseră date spionilor străini, chiar
existau, iar dacă existau, dacă era posibil ca cei care se învinovăŃiseră singuri să
aibă acces la datele pe care susŃineau că le-au vândut străinilor.37
Pe de altă parte, acest proces nu a însemnat începerea unei prigoane
generale împotriva francmasonilor din România. După pronunŃarea condamnării în cazul celor 17 masoni amintiŃi mai sus, ceilalŃi arestaŃi , care se făceau
vinovaŃi doar de activitate clandestină de reconstituire a francmasoneriei, după
1948, au fost fie eliberaŃi, fie au primit diferite pedepse administrative. Simpla
apartenenŃă la francmasonerie nu era considerată nici acum o infracŃiune, atâta
timp cât nu se mai încerca „redeşteptarea” lojilor. Securitatea Română putera să
spună, în sfârşit, că şi-a atins scopul în această privinŃă: acela de a desfiinŃa
organizaŃia francmasoneriei şi de a întrerupe legăturile membrilor acesteia cu
exteriorul, pentru a se putea folosi ulterior, fără riscuri, de acei membri care
prezentau vreo importanŃă pentru regim. Cu toate acestea, represiunile declan-

Ibidem, vol. 16, f. 147-149 – Rezultatul verificărilor pe teren asupra realităŃii informaŃiilor
date de cei reŃinuŃi în problema francmasonă. Este impresionantă atenŃia organelor
SecurităŃii româneşti pentru detalii, dacă avem în vedere faptul că profesorii lor din
K.G.B. nu mai aveau de mulŃi ani asemenea scrupule, dar, probabil, această atitudine
se datora lipsei de experienŃă a românilor. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că toate
acuzaŃiile aduse masonilor arestaŃi erau false, ci doar că nici unul din anchetatori nu s-a
obosit să le demonstreze.
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şate împotriva masonilor din România par să fi fost singulare chiar şi în rândul
Ńărilor socialiste, potrivit mărturiilor ulterioare ale emigranŃilor:
România a fost prima Ńară intrată în sfera de influenŃă sovietică [sic!] care, sub
formă deghizată, a desfiinŃat Ordinul francmason, deşi, înainte, ca şi după desfiinŃare,
[regimul comunist] s-a folosit de cei care au acceptat să-i fie colaboratori, atât peste
hotare, cât şi în Ńară. Printre ei figurau Sadoveanu, Ralea, Hulubei, Victor Eftimiu,
profitori ai regimului, uitând că majoritatea fraŃilor lor erau victimele unor procese
absurde, mulŃi decedând în închisorile staliniste.38
Este cert însă faptul că tratamentul aplicat francmasonilor de regimul
comunist nu a diferit prea mult de cel folosit de acesta în cazul altor adversari
sau „tovarăşi de drum”: cei utili scopurilor regimului au fost atraşi, prin diverse
procedee, la colaborare, iar ceilalŃi au fost aruncaŃi în închisoare sau puşi sub
urmărire până la sfârşitul vieŃii. Indiferent cât de mult au profitat de pe urma
bunelor relaŃii cu Partidul Comunist unii foşti francmasoni, măsurile de represiune luate de regim la începutul anilor `50 împotriva celorlalŃi s-au dovedit a
avea un efect pedagogic mult mai important: înspăimântarea tuturor francmasonilor rămaşi în libertate şi întreruperea oricărei activităŃi francmasonice în
România până la sfârşitul regimului comunist – cu foarte puŃine excepŃii.
Această lipsă a oricărei activităŃi masonice în România în perioada comunistă
este confirmată şi de Marcel Schapira, Suveran Mare Comandor al Supremului
Consiliu pentru România (în exil) în anii `80, şi una din cele mai avizate persoane în ceea ce priveşte activitatea masonilor români în perioada ulterioară lui 1948:
Declar şi afirm că nici un fel de activitate masonică nu a existat în România în
perioada prigoanei. Pe de o parte, cei responsabili erau in închisoare, iar cei eliberaŃi se
temeau şi de umbra lor. Iar pe de altă parte […] ştim că aceia dintre ei care au suferit
foarte mult erau atât de înfricoşaŃi încât nu luau contact nici între ei.39
Cu toate acestea, aflându-se, din unele surse, că unii din masonii
rămaşi liberi din Bucureşti şi din provincie mai aveau încă întâlniri ocazionale
sau de prietenie, în cursul cărora discută şi comentează evenimente politice interne şi
internaŃionale, în favoarea Ńărilor capitaliste, DirecŃia I a SecurităŃii hotărăşte, la 1
octombrie 1956, deschiderea unui dosar de evidenŃă în problema francmasoneriei, pentru luarea în evidenŃă a elementelor francmasonice mai principale [sic!] şi a
fi lucrate informativ în vederea stabilirii activităŃii ce eventual o desfăşoară.40
Dosarul de evidenŃă în problemă a fost menŃinut deschis până în anul
1975, deşi sediul său este mutat ulterior de la DirecŃia I la Securitatea MuniciIdem, fond Documentar Bucureşti, dos. 8796(10973), vol.6, f.45.
Interviu cu Prea Ilustrul şi Prea Puternicul Frate Marcel Schapira în R. Comănescu, Em.
Dobrescu, op. cit., pag 328, apud Radu Comănescu, Dorin Băleanu, Iluştri francmasoni ai
României ,Ed. Europa Unită, Bucureşti, 2003
40 ACNSAS, fond Documentar Bucureşti, dos. 8796(10973), vol. 2, f. 207 – Hotărâre
pentru deschiderea dosarului de evidenŃă în problema francmasonică, din 1 oct. 1956, semnată
de lt. Oprea M.
38
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piului Bucureşti. În perioada 1960-1975, în urma activităŃii organelor de Securitate în această problemă, au fost identificaŃi şi verificaŃi peste 500 foşti francmasoni, obŃinându-se şi informaŃii privind unele încercări din exterior de reluare a
activităŃii francmasonilor în R.S. România, existenŃa unor grupări restrânse de
asemenea elemente şi preocupări izolate de a se restabili legături cu cercuri ale emigraŃiei reacŃionare din Occident şi de a organiza ajutorul francmasonic în România.41
Interesul SecurităŃii pentru această problemă rămâne însă scăzut,
motiv pentru care, în 1975, căpitanul Petre Ionescu, din cadrul SecurităŃii
Municipiului Bucureşti, propune – şi i se aprobă! – închiderea dosarului de
problemă privind elementele duşmănoase din rândul fostei francmasonerii române,
aducând următoarele argumente:
Analizând situaŃia operativă din problemă, se constată că majoritatea elementelor au decedat, iar cele rămase în viaŃă, datorită vârstei înaintate, nu mai prezintă
pericol potenŃial.
În prezent, în evidenŃele noastre, se află un număr de 3 elemente din acestă
categorie, fiind şi fost condamnate pentru infracŃiuni contra securităŃii statului,
urmărirea lor continuându-se în cadrul problemei 891 – foşti condamnaŃi fără nuanŃă
politică.
MenŃionăm, de asemenea, că nici în cadrul DirecŃiei I nu există un asemenea
dosar de problemă.42
În momentul închiderii dosarului de problemă, în evidenŃele SecurităŃii figurau 738 francmasoni, dintre care 453 erau foşti exploatatori, liber profesionişti şi negustori, 163 – ingineri şi tehnicieni, 30 – cadre de conducere din
aparatul de stat, 37 – ofiŃeri activi, 15 – magistraŃi, 5 – înalŃi demnitari şi 35 –
membri ai P.C.R.43
Cu toate că s-a efectuat cu aprobarea conducerii SecurităŃii, închiderea
dosarului de problemă în 1975 a fost îndelung criticată ulterior, când s-a
hotărât redeschiderea sa sub numele de cod „Oculta”:
Datorită desfiinŃării acestei probleme de muncă, în acest domeniu nu s-au mai
întreprins măsuri organizate de cunoaştere şi prevenire şi, drept consecinŃă, nu se
cunoaşte situaŃia prezentă a foştilor francmasoni din Ńară şi din străinătate, în special a
celor care au fost condamnaŃi pentru activitate ostilă, precum şi a descendenŃilor
acestora […] şi nu a existat o preocupare temeinică pentru depistarea emisarilor
francmasoneriei şi a canalelor de legătură […]. Ca urmare, aparatul de securitate,
Ibidem, vol. 5, f. 153 – Măsuri privind reorganizarea muncii informativ – operative în rândul
persoanelor suspecte de activitate francmasonică, raport din martie 1983, semnat de gen.-lt.
Nicolae PleşiŃă, adjunct al ministrului de Interne şi gen.-lt. Iulian Vlad, secretar de stat
la acelaşi minister.
42 Ibidem, vol. 2, f. 205 – Hotărâre din 13.02.1975 .
43 Ibidem,vol. 1, f. 176 –Raport al DirecŃiei I din 1981, semnat de şeful DirecŃiei, gen.maior Aron Bordea.
41
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nefiind instruit şi orientat cu privire la această problemă, nu cunoaşte formele şi
metodele specifice ale acŃiunilor ostile desfăşurate de francmasonerie şi […] nu este în
măsură să sesizeze particularităŃile activităŃii de nuanŃă masonică a elementelor din
baza de lucru suspecte sau să identifice persoanele racolate de organizaŃie.44
Aceste critici se datorează creşterii subite a interesului SecurităŃii pentru
problema francmasoneriei începând cu anul 1981, când se redescoperă un
vechi duşman, foarte potrivit pentra fi învinovăŃit de toate problemele care
apăreau atunci în România. Cum, însă, constatarea lui Marcel Schapira citată
mai sus, cu privire la inexistenŃa vreunei activităŃi masonice în interiorul
României, consemna o realitate evidentă chiar şi pentru cadrele SecurităŃii
aflate în căutarea unor noi metode de a-şi justifica activitatea, accentul este
pus, de această dată, pe activitatea francmasonilor din afara graniŃelor Ńării.
Aşadar, la începutul anilor 80, centrul de interes al SecurităŃii se mută, în
problema francmasoneriei, asupra francmasoneriei externe şi a legăturilor
avute de aceasta cu foşti masoni din Ńară sau cu diverse personalităŃi ale
României de atunci.
AcŃiunile ostile ale francmasoneriei din exterior la adresa regimului
politic român se desfăşurau, în opinia SecurităŃii, sub acoperirea unor instituŃii
cu caracter supranaŃional precum Academia InternaŃională de Arte, AsociaŃia
InternaŃională a Criticilor de Artă, Institutul InternaŃional de Teatru45 – din
FranŃa sau prin intermediul unei reŃele diversificate de cluburi – precum PEN
Club, Rotary Club, în FranŃa, Opera Club, în Belgia, Roma Club, în Italia ş.a.46 Pe
lângă aceste instituŃii de acoperire, francmasoneria acŃiona împotriva României
şi în mod oficial, în special prin intermediul Supremului Consiliu pentru
România, aflat la Paris. Coordonarea acŃiunilor sale ostile s-ar fi realizat de către
organizaŃia evreiască B`Nai Brith şi de OrganizaŃia Mondială pentru AsistenŃă
Masonică (O.M.P.A.M. – prescurtarea apare sub această formă în text), în spatele
cărora s-ar fi aflat serviciile de informaŃii ale Israelului sau ale S.U.A. (opiniile
diverselor DirecŃii ale SecurităŃii nu concordă în această privinŃă)47.
Ostilitatea francmasoneriei internaŃionale şi a diverşilor săi interpuşi
faŃă de regimul comunist din România ar fi reieşit şi din declaraŃiile oficiale ale
Ibidem, f. 2-3 – Raport cu propunerea de a se organiza activitatea informativ-operativă de
securitate în problema francmasoneriei, din 03.07.1984, semnat de şeful DirecŃiei I, gen.maior Aron Bordea şi de şeful DirecŃiei a III-a, gen.-maior Alexie Ştefan.
45 Ibidem, vol. 6, f. 131 – Documentar – cuprinzând aspecte ale activităŃii unor cercuri
francmasonice în străinătate împotriva R.S. România, redactat de U.M. 0544, din nov. 1981.
46 Ibidem, vol. 1, f. 1 – Raport cu propunerea de a se organiza activitatea informativ – operativă
de securitate în problema francmasoneriei, din 03.07.1984, semnat de Aron Bordea, şeful
DirecŃiei I a D.S.S. şi de Alexie Ştefan, şeful DirecŃiei a III-a.
47 Ibidem, vol. 6, f. 146 – Documentar – cuprinzând aspecte ale activităŃii unor cercuri
francmasonice în străinătate împotriva R.S. România al U.M. 0544, din nov. 1981.
44
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unor masoni de seamă, preluate apoi în rapoartele SecurităŃii, precum cea a
pictorului Alberto Tujalor:
Principala direcŃie de acŃiune a asociaŃiilor francmasonice trebuie să fie
subminarea cu toate mijloacele ce le stau la dispoziŃie a regimurilor comuniste din
Ńările socialiste.48
Dacă se încearcă o sistematizare a informaŃiilor prezentate de diversele
compartimente ale SecurităŃii, mai ales de Centrul de InformaŃii Externe
(U.M.0544), cu privire la activităŃile ostile regimului politic din România desfăşurate de organizaŃiile francmasonice din străinătate, se constată faptul că
aceste acŃiuni se pot încadra în câteva categorii, majoritatea lor vizând sectorul
artă – cultură din România socialistă. Voi încerca, în continuare, să prezint
acŃiunile ostile ale francmasoneriei, aşa cum apar acestea în cadrul rapoartelor
SecurităŃii, grupându-le conform acestor categorii menŃionate mai sus – în
măsura în care se pot încadra în acestea.
Astfel, lojile masonice din statele occidentale erau acuzate de desfăşurarea, în mod direct sau prin intermediul angajaŃilor postului de radio „Europa
Liberă” şi a cercurilor diversionist-teroriste, subordonate organizaŃiei Amnesty
International49 şi prin folosirea emigraŃiei „reacŃionare” originare din România,
a unei campanii de denigrare a politicii partidului şi statului nostru, sub pretextul
aşa-zisei apărări a drepturilor omului.50 În acest context, francmasoneria ar fi
reuşit transformarea emigranŃilor originari din România într-o masă de manevră
pentru concretizarea unor acŃiuni cu caracter ostil îndreptate împotriva statului
român51. Pe lângă organizarea unor campanii de defăimare, lojile masonice erau
acuzate de organizarea scoaterii din România a unor persoane aşa-zis persecutate, de crearea unor puncte de sprijin disidenŃilor faŃă de regimul comunist
din România, de documentarea presei străine cu privire la lipsa de drepturi a
populaŃiei din Ńară etc.52
Eşecul unor demersuri oficiale ale statului român în străinătate a fost
legat tot de intervenŃia francmasoneriei internaŃionale. Un exemplu des citat în
acest sens a fost împiedicarea autorităŃilor din România de a reintra în posesia
bisericii ortodoxe române din Paris, în urma presiunilor efectuate asupra
factorilor de decizie din statul francez de către unii conducători ai masonilor
din FranŃa – fiind nominalizaŃi Marcel Schapira şi Richard Depui – cel din
Ibidem, f. 139.
Ibidem.
50 Ibidem,vol. 1, f. 158 – Notă privind unele aspecte ale activităŃii desfăşurate împotriva statului
român de cercuri francmasonice din străinătate, din 21.03.1981, redactată de U.M. 0544.
51 Ibidem, vol. 6, f. 128 – Documentar... al U.M. 0544, din nov. 1981.
52 Ibidem, vol. 1, f. 151 – Notă referitor la aspecte ale activităŃii unor cercuri francmasonice din
străinătate împotriva R.S.România, din 30.10.1981, redactată de U.M.0544.
48

49
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urmă fiind mare comandor al Marelui Orient din FranŃa.53 Cei mai implicaŃi în
astfel de acŃiuni îndreptate împotriva intereselor statului român sunt însă
masonii originari din România, în special Marcel Schapira, care era, de altfel,
unul din semnatarii unei scrisori-apel adresate Congresului Statelor Unite ale
Americii, difuzate ulterior şi de postul de radio autointitulat „Europa Liberă”,
prin care se cerea să nu se acorde clauza naŃiunii celei mai favorizate
României.54
Francmasoneriei îi este atribuită şi crearea, mai ales în rândul intelectualilor români, a ceea ce Securitatea numea o atmosferă de neîncredere şi chiar de
opoziŃie împotriva politicii culturale a partidului şi statului român, provocarea de
acŃiuni contestatare, crearea de aşa-zişi dizidenŃi politici.55 VizaŃi de aceste acŃiuni ar
fi fost scriitorii români, oamenii de teatru şi cei din Uniunile de creaŃie, din
învăŃământ, cultură, presă şi din sistemul de propagandă. Elementele contestatare atrase de francmasonerie erau sprijinite de aceasta prin: acordarea de
burse, invitaŃii la conferinŃe, congrese, simpozioane, organizarea de expoziŃii şi
concerte, traducerea şi editarea de lucrări, oferirea de posturi în învăŃământul
superior şi în unele organizaŃii neguvernamentale56.
Încurajarea dizidenŃei faŃă de politica partidului în rândul oamenilor
de cultură din România era completată de minimalizarea contribuŃiei culturii
şi creaŃiei româneşti la patrimoniul culturii universale, precum şi de denigrarea
marilor noastre valori […] cu scopul de a le sustrage din patrimoniul culturii universale. Pentru realizarea acestui obiectiv, francmasoneria ar fi condus campanii
de denigrare a lui M. Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, I. L. Caragiale,
etichetaŃi drept antisemiŃi, naŃionalişti, precum şi împotriva mai multor scriitori,
critici şi publicişti contemporani patrioŃi, pe care îi etichetează ca fiind „de dreapta”,
„fascişti”, „naŃionalişti” etc.57 AcŃiunile masonilor în această privinŃă ar fi fost
concertate cu cele ale cercurilor evreieşti care deŃin poziŃii cheie în sistemul de propagandă, fiind amintit cazul rabinului Moses Rosen, care s-ar erija în apărător al
evreilor din România şi ar încerca să-i mobilizeze pe evrei şi chiar români care
întreŃin legături cu cercuri francmasonice pentru a lua poziŃie împotriva unei
pretinse psihoze antisemite care ar fi apărut în România.58
Ibidem, f. 158 – Notă privind unele aspecte … a U.M. 0544, din 21.03. 1981.
Ibidem, f. 132 – Raport privind stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de măsuri în
problema „Oculta”, din august 1987.
55 Ibidem, f. 158 – Notă privind unele aspecte ale activităŃii desfăşurate împotriva statului
român de cercuri francmasonice din străinătate , din 21.03.1981, redactată de U.M. 0544.
56 Ibidem, f.159. Concluzia care se impunea de la sine era că toŃi cei care beneficiau de
un asemenea sprijin sau primeau vreun premiu din străinătate deveneau suspecŃi de
apartenenŃă la francmasonerie.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
53
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Masonii nu se limitau însă la discreditarea unor valori ale culturii
române, ci recurgeau chiar la ameninŃarea şi intimidarea directă a unor intelectuali români care se situau pe poziŃia apărării naŃionale în domeniul preluării şi
valorificării moştenirii culturale şi istorice a poporului nostru. Ar fi primit asemenea
ameninŃări Pompiliu Marcea, Zigu Ornea, Corneliu Vadim Tudor, Nicolae
Georgescu, dintre care unii reclamaseră primirea unor scrisori şi telefoane de
ameninŃare şi chiar a unor obiecte cu simbolul răzbunării francmasonice.59 Acestor
acŃiuni iniŃiate mai ales de francmasonii din afara Ńării li se adaugă cele ale
unor cadre din cercetarea sau învăŃământul din România, care, având legături
cu francmasoneria şi cu angajaŃii „Europei Libere”, recurg la metoda calomnierii
şi discreditării unor cadre de valoare, loiale Ńării şi lovesc în schimburile culturalştiinŃifice promovate de statul român.60
Aceste modalităŃi de acŃiune sunt atribuite francmasoneriei mai ales
de angajaŃii Centrului de InformaŃii Externe, care, aşa cum se poate observa,
acordă o atenŃie specială problemelor sectorului cultural din Ńară. Deşi în
atribuŃiile serviciului intrau, teoretic, mai ales probleme legate de spionajul
extern, asta nu-i împiedică pe lucrătorii operativi din cadrul U.M.0544 să se
implice în disputele din lumea literară din Ńară şi să descopere existenŃa, în
rândul scriitorilor români, a unei grupări formate în jurul lui George Macovescu
(care ar fi fost poreclit, între scriitori, „Masonescu”), ce servea interesele francmasoneriei din exterior şi conducea întreaga viaŃă literară din Ńară conform
acestor interese:
Întregul grup practică metoda clasică a francmasoneriei de „într-ajutorare
frăŃească”, folosindu-se de poziŃiile de decizie pe care le ocupă la edituri, reviste, ziare,
publicându-se reciproc, boicotând şi excluzându-i pe scriitorii, criticii şi publiciştii care
nu le fac jocul, se situează pe poziŃii naŃionale şi sprijină activ politica culturală a
partidului şi statului român. Unii dintre ei, ca Eugen Simion, Nicolae Manolescu,
Dana Dumitriu ş.a. încearcă să transmită această unfluenŃă şi asupra tineretului
studios, în facultăŃi, licee, cercuri literare etc.[…]
Mai mult decât atât, şi tinerilor scriitori li s-ar fi inoculat ideea că nu vor
putea ajunge „mari” şi nu se vor putea afirma în Ńară şi în străinătate dacă nu se
aliniază grupului amintit, cercurilor semite din Ńară şi din străinătate („Europa
Liberă”, grupul de la Paris etc.)
Este concludent pentru ideea concertării acŃiunilor duşmănoase ale cercurilor
francmasonice din exterior cu cele ale unor cercuri sioniste şi faptul că „Europa
Liberă” şi „grupul de la Paris” sprijină cu insistenŃă pe scriitorii, criticii, publiciştii
şi, în general pe oamenii de cultură şi de artă cunoscuŃi cu poziŃie contestatară,
turbulentă şi de disidenŃă politică, că în discuŃiile cu francmasonii din exterior, unora
59
60

Ibidem
Ibidem.
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dintre cetăŃenii români vizaŃi a fi racolaŃi li se spune deschis că, fără ajutor francmasonic şi evreiesc, nu vor reuşi să se realizeze în profesiile sau în arta lor, atât în Ńară, cât
şi în exterior.61
Deci, conform agenŃilor Centrului de InformaŃii Externe, în anul 1981,
în domeniul cultural din Republica Socialistă România dictau francmasonii
din Ńară, sprijiniŃi de cei din exterior, iar cercurile sioniste, grupul de la Paris şi
cel de la „Europa Liberă” influenŃau în mod direct cariera tuturor scriitorilor
din Ńară şi îşi extindeau această influenŃă, cu ajutorul acoliŃilor lor şi asupra
tineretului studios român, pe când toŃi cei care sprijineau politica P.C.R. în
cultură erau marginalizaŃi, calomniaŃi, dicreditaŃi, primeau telefoane de ameninŃare, iar unii mai primeau, pe deasupra, şi obiecte cu simbolul răzbunării francmasonice. Toate acestea se petreceau în timp ce organele de Securitate nu puteau
decât să asiste pasiv şi să constate acapararea culturii din România de francmasonerie şi acoliŃii acesteia.
Nu era prima dată când Securitatea exagera influenŃa francmasoneriei,
dar modul în care era prezentată situaŃia în rapoartele U.M.0544 constituia şi o
acuzaŃie voalată de incompetenŃă adusă acelor compartimente ale SecurităŃii
care se ocupau de supravegherea situaŃiei interne, fapt de natură să irite conducerea acestor unităŃi. În consecinŃă, DirecŃia I se grăbeşte să dezmintă informaŃiile de mai sus, pe care le pune pe seama divergenŃelor apărute între scriitorii
din România. Aceştia din urmă, potrivit raportului DirecŃiei, s-ar fi constituit
în două grupări adverse, care se acuzau reciproc de încălcarea politicii culturale a Partidului şi îşi etichetau adversarii drept naŃionalişti, adepŃi ai noii drepte
sau sionişti, francmasoni şi agenŃi ai „Europei Libere”. Cu acest prilej, era deconspirată şi sursa care a stat la baza alcătuirii raportului alarmist al Centrului de
InformaŃii Externe, o sursă cât se poate de autohtonă:
De subliniat virulenŃa manifestărilor lui Eugen Barbu şi Corneliu Vadim
Tudor, care consideră că „masoneria manevrează din umbră” aproape în toate
domeniile vieŃii social-economice şi culturale din Ńară.
Cu prilejul discuŃiei solicitate în luna martie a.c., Corneliu Vadim Tudor a
relatat unui cadru de conducere al unităŃii noastre că, deşi a informat la diferite nivele
despre activitatea „extremei dreapta din cultură, acum apelează şi la armată”,
aceasta fiind, după opinia sa, singura instituŃie care ar putea să facă ordine în
domeniul respectiv.62
DirecŃia I dezminte sec, stabilind că nu se confirmă şi alte informaŃii
furnizate de raportul Centrului de InformaŃii Externe (între acestea şi aşa-zisa
poreclă a lui George Macovescu), dar aceasta nu a influenŃat opinia conducerii
61

Ibidem.
Ibidem, f. 176 – Raport al DirecŃiei I din iulie 1981, semnat de şeful DirecŃiei, gen.-maior
Aron Bordea.
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SecurităŃii, care ia decizia de a reconsidera problema francmasoneriei, pe care
o vedea acum drept un risc major pentru securitatea statului, de natură să
perturbe buna funcŃionare a instituŃiilor acestuia sau, cel mai probabil, vinovatul ideal pentru toate problemele care apăreau în România:
Există indicii că anumite fapte şi fenomene negative care se manifestă în unele
sectoare de activitate ar fi cauzate de acŃiuni ale serviciilor de spionaj şi ale cercurilor
reacŃionare din Occident, în spatele cărora se află francmasoneria internaŃională.63
Recrutarea de noi adepŃi, din rândul cetăŃenilor români, a fost altă
direcŃie de acŃiune a francmasoneriei, care a atras atenŃia organelor de
Securitate române. Recrutarea de membri ai lojilor masonice s-ar fi efectuat
atât din rândul emigranŃilor români din Occident, cât şi din cel al românilor
din interiorul graniŃelor Ńării. O parte din noii membri proveniŃi din rândul
românilor din Ńară erau atraşi să adere la diverse loji de către cetăŃenii străini
aflaŃi în România în vederea efectuării studiilor, care aduceau din Ńara natală
diverse materiale de iniŃiere în francmasonerie, pe care le răspândeau în
rândul studenŃilor români sau le discutau împreună cu aceştia. Aceasta ar fi
fost, potrivit datelor SecurităŃii, metoda principală de recrutare de noi membri
pentru Ordinul Rosicrucienilor.64 O dată deveniŃi adepŃi ai Ordinului, cetăŃenii
români astfel recrutaŃi răspândeau ideile francmasonice în Ńară, în vederea
racolării şi a altor persoane, între cei vizaŃi de aceşti adepŃi pentru recrutare
aflându-se, la un moment dat, chiar şi un ofiŃer de Securitate din Cluj-Napoca,
rămas neidentificat.65
Interesul francmasoneriei se îndrepta, însă, mai ales, asupra tinerilor
români care activau în domeniile artei şi culturii, medicinei şi justiŃiei. Recrutarea de membri din rândul acestora se efectua fie indirect, prin intermediul
foştilor masoni care se aflau încă în România, fie direct de către membrii lojilor
masonice din exterior, care abordau persoanele vizate în momentul în care
acestea călătoreau în diverse state din Occident.66
Reluarea încercărilor de „redeşteptare” a lojilor francmasonice din
România, desfăşurate în special de membrii Supremului Consiliu pentru
România, aflat la Paris, pare să fi fost unul din principalii factori care au
Ibidem, vol. 5, f. 154 – Măsuri privind reorganizarea muncii informativ – operative în rândul
persoanelor suspecte de activitate francmasonică, raport din martie 1983, semnat de adjunctul ministrului de Interne, general-lt. Nicolae PleşiŃă şi secretarul de stat la Ministerul
de Interne, gen.-lt. Iulian Vlad.
64 Ibidem, vol. 1, f. 67-68 – Notă din 02.10.1985, semnată de şeful DirecŃiei a III-a, gen.maior Aurelian Mortoiu.
65 Ibidem, f. 104 – Notă de analiză a dosarului de urmărire informativă „Michel” din
06.08.1085, semnată de şeful Serviciului III Bihor, col. Aronescu Constantin.
66 Ibidem, f. 34 – Notă-raport privind stadiul măsurilor întreprinse în problema „Prevenirea
acŃiunilor organizaŃiei francmasonice”, din 03.12.1984, redactată de DirecŃia a III-a a
D.S.S.
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condus la reluarea urmăririi informative a vechilor francmasoni din Ńară. Au
fost remarcate, în acest sens, acŃiunile lui Marcel Schapira, care, sub pretextul
trimiterii de ajutoare materiale vechilor francmasoni, vizează restabilirea legăturilor
între aceştia, pe de o parte, iar pe de altă parte, între francmasoneria din Ńară şi
conducerea aflată în exterior.67 Cum expedierea unor pachete conŃinând, potrivit
datelor deŃinute de Securitate, medicamente ce nu puteau fi găsite în Ńară,
constituia în sine o acŃiune subversivă, concluzia firească trasă de organele
SecurităŃii a fost că, astfel, se căuta crearea unor grupuri organizate pe principiul
francmasoneriei, din care făceau parte foşti francmasoni, precum Vasile Florescu,
Alexandru Bilciurescu, Panait Stănescu-Bellu, descendenŃi ai acestora, care
preluaseră ideile şi preocupările francmasonice ale părinŃilor lor şi o serie de
intelectuali, atraşi de ideile masoneriei cu prilejul călătoriilor în Occident. Dacă
la toate acestea se adaugă faptul că grupurile respective erau bănuite a fi în
slujba serviciilor de spionaj occidentale, care ar fi stabilit relaŃii de conlucrare cu
organizaŃiile francmasonice şi acŃionează sub masca acestora pentru atragerea unor
cetăŃeni români la activităŃi informative68, devine evidentă suspiciunea cu care au
fost privite toate acŃiunile desfăşurate de foştii masoni din România şi de
urmaşii acestora.
Acest tablou poate fi completat cu diferitele informaŃii obŃinute de
Securitate de la surse din exterior, care afirmau că francmasoneria are fraŃi
introduşi în conducerea de partid şi de stat, inclusiv în conducerea ministerelor69
pentru a înŃelege interesul pe care îl arăta conducerea acesteia pentru problemă. În contextul scandalului izbucnit în Italia, în 1981, legat de activitatea lojei
„Propaganda Due”, au început să circule zvonuri privind existenŃa în România
a unor membri ai acestei loji, un ofiŃer al serviciului de informaŃii italian
afirmând chiar că ar fi în posesia unei liste de 28 cetăŃeni români cu funcŃii de
conducere, care fac parte din această lojă între aceste nume fiind menŃionat, la un
moment dat, cel al lui Ghizela Vass.70 Astfel de informaŃii, preluate ca atare de
Ibidem, f. 124 – Raport privind stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de măsuri în
problema „Oculta” din 14.08.1987.
68 Ibidem, f. 67 – Notă din 02.10.1985, semnată de şeful DirecŃiei a III-a, gen.-maior
Aurelian Mortoiu. Nu toate aceste bănuieli ale SecurităŃii erau neîntemeiate, după cum
va recunoaşte şi Marcel Schapira, într-un interviu ulterior, în care acesta vorbea şi de
datoria avută faŃă de Ńara care îi acordase azil. Există, totodată, şi relatări destul de
convingătoare ale SecurităŃii despre abordarea, în străinătate, a unor foşti francmasoni
de către agenŃi ai unor servicii de spionaj occidentale. Vezi, în acest sens, ibidem, vol. 16,
f. 235-238 – Raport privind rezultatele îndeplinirii sarcinilor încredinŃate informatorului „Jianu”
cu prilejul deplasării în FranŃa, din 15.04.1989, al SecurităŃii Municipiului Bucureşti.
69 Ibidem, vol. 5, f.154 – Măsuri privind reorganizarea muncii informativ-operative …, din
martie 1983.
70 Ibidem, f. 209 – Notă a DirecŃiei a III-a din oct. 1982. Este cu totul remarcabilă vigilenŃa
ofiŃerilor de informaŃii italieni, care, după ce ani de zile nu dăduseră semne că ar
67
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conducerea SecurităŃii, nu făceau decât să servească drept argument pentru
începerea urmăririi informative a tuturor persoanelor bănuite a avea vreo
legătură cu ideile francmasonice.
Cele expuse mai sus nu pot însă explica în mod satisfăcător motivaŃia
redeşteptării interesului SecurităŃii pentru francmasonerie, începând cu anul
1981. Se citează, pentru a se justifica această bruscă schimbare de atitudine,
acŃiunile Supremului Consiliu pentru România, care denigra regimul politic
din România şi făcea apel la redeşteptarea lojilor francmasonice româneşti, vizitele
în România a unor masoni din străinătate, suspectaŃi a fi în slujba unor servicii
de spionaj occidentale, dintre care unii ar fi proferat diferite ameninŃări la
adresa autorităŃilor române – precum cea de a se folosi de relaŃiile lor masonice
pentru a distruge turismul românesc – menŃinerea legăturilor unor vechi
membri ai lojilor din Ńară – de exemplu: Panait Stănescu – Bellu, Vasile
Florescu, Alexandru Bilciurescu – cu Marcel Schapira, aflat la Paris, intrarea în
contact a unor intelectuali români cu francmasoni din străinătate cu ocazia
călătoriilor efectuate de aceştia în Occident etc.71 Toate acestea nu par, însă,
justificări suficient de credibile ale interesului acordat francmasoneriei din
anul 1981. Supremul Consiliu pentru România se înfiinŃase încă din 1969, legături ale intelectualilor români cu persoane bănuite de apartenenŃă la francmasonerie din Occident erau semnalate de multă vreme, după cum vizitele unor
masoni străini în România se produseseră şi anterior. Cel mai probabil, toate
acestea nu reprezintă decât justificări ulterioare a unei hotărâri luate din cu
totul alte motive. În ceea ce priveşte adevăratul motiv al reconsiderării
problemei francmasoneriei, documentele SecurităŃii nu oferă date suplimentare, dar o posibilă explicaŃie a acestei schimbări de atitudine a conducerii
SecurităŃii este oferită de coincidenŃa momentului producerii sale cu scandalul
lojei masonice italiene „Propaganda Due”, care a izbucnit în 1981, afectând
întreaga clasă politică din Italia şi care a beneficiat de atenŃia mass-media din
cunoaşte cine sunt membrii italieni ai Lojei „P2” – din care, se pare, făcea parte inclusiv
şeful serviciilor secrete italiene – acum descopereau, brusc, şi membri ai acesteia din
România. De altfel, informaŃii de acelaşi gen sunt oferite SecurităŃii şi de Leonte Răutu,
prin intermediul lui Matei Oroveanu, o rudă prin alianŃă a fostului demnitar comunist.
Astfel, conform lui Oroveanu, L.Răutu ar fi spus că francmasonii de azi din România sunt
mari personalităŃi, ar fi acceptaŃi ca atare de conducerea de partid şi de stat, dar sunt sever
controlaŃi. Conform aceleiaşi surse, în 1962 s-ar fi încheiat un pact între Gh. GheorghiuDej şi francmasoneria internaŃională, un adevărat armistiŃiu politic pentru repunerea în
drepturi a francmasonilor din Ńară în urma căruia s-ar fi asigurat condiŃii pentru ca
francmasoneria din Ńară să ia legătura cu francmasoneria din exterior, iar pe plam intern ei să fie
reconsideraŃi şi valorificaŃi în diferite funcŃii de partid şi de stat. Vezi ibidem, vol. 1, f. 155 –
Notă a U.M. 0544 din 02.09.1981.
71 Ibidem, f. 31-33 .
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întreaga lume. În rapoartele SecurităŃii apar referiri la acest scandal, extrase din
presa italiană, reproduceri ale declaraŃiilor unor oficiali italieni – precum cele
ale lui Aldo Bozi, preşedintele Partidului Liberal Italian, membru al Comisiei
de anchetă a Parlamentului italian în cazul lojei „P2”, care afirma că, în
România, s-ar găsi membri ai lojei amintite.72 Este de remarcat, de asemenea,
faptul că prima unitate care arată un interes deosebit francmasoneriei după
închiderea dosarului de problemă în 1975 este Centrul de InformaŃii Externe
(U.M. 0544), care preia multe din informaŃiile presei occidentale referitoare la
masonerie şi caută să prezinte practicile lojei „P2” ca fiind generalizate în
cadrul francmasoneriei. Toate acestea nu reprezintă, însă, decât o ipoteză, care
nu este confirmată şi nici infirmată de rapoartele SecurităŃii. Oricum, pentru
conducerea SecurităŃii, mai important decât să arate că îşi stabilea propria
agendă în funcŃie de speculaŃiile presei occidentale, era faptul că astfel redescoperea un vechi „duşman”, în seama căruia putea pune, aşa cum s-a văzut,
toate acŃiunile îndreptate împotriva regimului pe care îl apăra ba chiar, cu
puŃin efort, toate neajunsurile care apăreau în diverse sectoare de activitate din
România.
Redeschiderea dosarului de problemă privind francmasoneria nu s-a
produs, însă, din 1981. Aceasta s-a datorat, cel mai probabil, disputelor dintre
diferitele unităŃi ale SecurităŃii cu privire la compartimentul care ar fi trebuit să
se ocupe de problema în cauză. La început, problema a căzut în sarcina U.M.
0544, dar, ulterior, ea a revenit compartimentelor care se ocupau de problemele interne (în special celor de informaŃii interne şi contraspionaj), DirecŃia I
(InformaŃii Interne) propunând, în ]982, deschiderea dosarului de problemă
„Persoane care desfăşoară activitate francmasonică” sub îndrumarea angajaŃilor săi.73 Câştig de cauză, în această privinŃă, va avea însă DirecŃia a III-a
(Contraspionaj), care va aduce drept argument pentru acestă soluŃie, între
altele, faptul că francmasoneria ar fi o organizaŃie cu caracter internaŃional,
structurată pe principii şi reguli de conspirativitate severe, similare activităŃii
serviciilor de spionaj.74 IniŃial, în martie 1983, dosarul de problemă a fost deschis
doar la DirecŃia a III-a şi la compartimentele corespondente din cadrul
inspectoratelor judeŃene Timiş, Iaşi, Cluj, Braşov, Dolj şi la Securitatea Municipiului Bucureşti, urmând ca, în funcŃie de rezultatul măsurilor întreprinse, să
se deschidă şi la alte inspectorate din Ńară.75 Abia în iulie 1984 s-a hotărât
Ibidem, vol. 5, f. 154 – Măsuri privind reorganizarea muncii informativ-operative în rândul
persoanelor suspecte de activitate francmasonică, din martie 1983.
73 Ibidem, f. 165-166 – Notă din nov. 1982. Numele de cod al dosarului de problemă
astfel deschis urma să fie „Simbolul”
74 Ibidem, f. 163 – Argumente pentru sediul problemei la DirecŃia a III-a.
75 Ibidem, f. 158 – Program de măsuri din martie 1983 .
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deschiderea dosarului la toate inspectoratele judeŃene ale SecurităŃii din Ńară.
Coordonarea activităŃii pe Ńară era asigurată de Serviciul 7 din cadrul DirecŃiei
a III-a, laolaltă cu celelalte probleme date în sarcina serviciului respectiv –
radioamatori, filatelişti etc. Dosarul de problemă avea numărul 1780 – „Prevenirea acŃiunilor organizaŃiei francmasonice” – iar numele de cod – „Oculta”,
iar de coordonarea acŃiunilor din cadrul acestuia răspundeau nemijlocit căpitanul Odroiu Dumitru şi colonelul Ştefănescu Gh.76
După stabilirea sediului problemei, s-a procedat la împărŃirea sarcinilor fiecărei unităŃi implicate în această activitate. Astfel, DirecŃia I avea prevăzute următoarele obiective: identifică şi ia în lucru persoanele din sfera de
preocupare care întreŃin legături cu organizaŃii sau elemente ostile din străinătate, urmărindu-se şi eventuale acŃiuni de nuanŃă francmasonică; stabileşte
creatorii de literatură şi artă care sunt preocupaŃi să introducă în lucrările lor
simboluri francmasonice, previne publicarea unor asemenea opere şi clarifică
apartenenŃa acestora la francmasonerie; analizează corelaŃia posibilă dintre
unele fapte sau fenomene negative din anumite sectoare din artă, cultură,
ştiinŃă ş.a. şi acŃiuni ale cercurilor francmasonice internaŃionale; conlucrează cu
organele centrale de presă în vederea publicării unor materiale demascatoare
la adresa francmasoneriei; centralizează, analizează şi sintetizează, la nivelul
profilului de informaŃii interne, informaŃiile obŃinute din lucrarea cazurilor
suspecte pe această linie.77 DirecŃia a III-a avea, în schimb, mai mult atribuŃii de
coordonare a activităŃii din domeniu a altor compartimente, ea urmând să
prezinte trimestrial rapoarte în care analiza eficienŃa muncii depuse de
organele SecurităŃii în această problemă.78 Centrului de InformaŃii Externe îi
reveneau sarcini specifice, care se refereau la penetrarea în mediile francmasonilor
români aflaŃi în străinătate, în vederea identificării celor care acŃionau împotriva
României, cunoaşterii şi neutralizării activităŃii lor, comunicarea celorlalte
unităŃi ale SecurităŃii a numelui instituŃiilor din străinătate folosite drept
acoperire de francmasoneria internaŃională, precum şi a identităŃii francmasonilor ostili regimului şi lucrarea informativă a acestora din urmă, mai ales a celor
din FranŃa, Anglia, S.U.A., Israel şi Italia.79 Sarcinile comune tuturor unităŃilor

Ibidem, vol. 1, f. 25 – Asta nu însemna că problema direcŃiei care trebuia să coordoneze acŃiunile întreprinse în acest dosar a fost rezolvată definitiv. O dovadă în acest
sens o constituie şi faptul că, în septembrie 1985, generalul Iulian Vlad întreba: DirecŃia
a III-a cum s-a impus ca unitate centrală cu sediul de problemă ? – vezi ibidem, f. 70 – Notă
din 16.09.1985 a generalului Iulian Vlad.
77 Ibidem, vol. 5, f. 159 – Program de măsuri, martie 1983.
78 Ibidem, f. 160.
79 Ibidem, vol. 1, f. 56-57 – Program de măsuri pentru cunoaşterea şi contracararea acŃiunilor
ostile Ńării noastre preconizate de francmasonerie.
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SecurităŃii în problema „Oculta” erau: lucrarea în mod calificat a persoanelor din
Ńară suspectate de desfăşurarea unei activităŃi francmasonice sau de întreŃinerea de legături cu organizaŃiile francmasonice din străinătate, pentru prevenirea
şi neutralizarea oricărei forme de activitate ostilă pe această linie”; intensificarea
supravegherii cetăŃenilor străini care veneau în România, suspecŃi a fi emisari
sau că ar avea preocupări de nuanŃă francmasonică; controlarea informativă a
cetăŃenilor străini aflaŃi la studiu în România, în vederea depistării eventualilor
masoni existenŃi în rândul acestora; identificarea şi urmărirea informativă a
persoanelor cu preocupări pe linia teosofiei, esoterismului, astrologiei şi a altor
tendinŃe filosofice oculte; selecŃionarea surselor cu posibilităŃi pe lângă elementele
suspectate de activitate francmasonică, completarea reŃelei informative cu noi
surse utile şi reevaluarea foştilor informatori, în vederea selecŃionării celor care
puteau fi utilizaŃi în continuare; asigurarea unei instruiri adecvate a cadrelor şi
a informatorilor implicaŃi în problemă.80 Pentru îndeplinirea acestor sarcini,
fiecare unitate centrală sau locală a SecurităŃii trebuia să desemneze câte 1-2
ofiŃeri care răspundeau, după caz, în exclusivitate sau pe lângă alte sarcini, de
problema „Oculta”.
Urmărirea informativă a persoanelor bănuite de apartenenŃă la francmasonerie sau de întreŃinerea de legături cu diferiŃi membri ai lojilor masonice a
constituit cea mai importantă activitate desfăşurată de Securitate în problema
„Oculta”. Persoanele care intrau sub incidenŃa urmăririi informative în problema francmasoneriei trebuia să se încadreze, teoretic, într-una din categoriile
stabilite de la bun început de conducerea SecurităŃii prin Programul de măsuri
pentru cunoaşterea şi contracararea acŃiunilor ostile Ńării noastre preconizate de
francmasomerie, întocmit cu prilejul deschiderii dosarului de problemă „Oculta”:
În evidenŃa dosarului de problemă vor fi incluse persoane:
a) Cunoscute că au făcut parte din francmasonerie înainte de anul 1948, când
aceasta a fost scoasă în afara legii;
b) Cu privire la care există indicii sau informaŃii că au fost racolate ulterior la
activităŃi francmasonice;
c)Depistate că au legături cu organizaŃii sau elemente francmasonice din exterior;
d) Semnalate că sunt trimise în Ńară cu misiuni din partea organizaŃiilor
francmasonice din exterior;
e)Străini cunoscuŃi că fac parte din francmasonerie, care vizitează R.S.România
ori acŃionează din exterior împotriva Ńării noastre;
f) În ale căror preocupări se regăsesc simboluri, expresii ori idei francmasonice;
g) DescendenŃi ai foştilor francmasoni care întreŃin legături cu străini, călătoresc în străinătate ori sunt cunoscuŃi că desfăşoară activitate ostilă;

80

Ibidem, vol. 5, f. 157 – Program de măsuri, martie 1983.
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h) Orice alte categorii de persoane în legătură cu care există sau se obŃin
informaŃii cu esenŃă de activitate francmasonică. 81
Programul de măsuri amintit mai sus stabilea, aşadar, o gamă destul
de largă de pesoane asupra cărora se putea începe urmărirea informativă în
problema francmasoneriei şi permitea diverselor compartimente ale SecurităŃii
raportarea obŃinerii unor succese în activitatea desfăşurată pe acestă linie. Asta
şi datorită faptului că desemnarea multora din categoriile de persoane ce
puteau face obiectul urmăririi informative pe această linie era suficient de vagă
încât să pemită fiecărei unităŃi, locale sau centrale a SecurităŃii să anunŃe, în
scurt timp, înregistrarea a măcar 1 sau doi suspecŃi de activitate francmasonică. Lucrurile nu s-au petrecut însă întocmai conform planurilor.
Se poate consemna, într-adevăr, un progres rapid în privinŃa numărului persoanelor asupra cărora se desfăşoară urmărirea informativă în problema
„Oculta”. Astfel, la deschiderea dosarului de problemă, în iulie 1984, erau
identificaŃi , în România, 22 de francmasoni în viaŃă – 14 în Bucureşti, 4 în
judeŃul Cluj şi câte 2 în judeŃele Timiş şi ConstanŃa – cărora li se adăugau 50 de
pesoane suspectate de a fi fost racolate de francmasonerie în anii din urmă,
majoritatea acestora fiind din Bucureşti.82 Apoi, în decembrie 1984, în urma
studierii materialului de arhivă deŃinut, sunt identificate 320 de persoane
(români şi străini) care au făcut sau fac parte din francmasonerie, sunt descendenŃi de
francmasoni, întreŃin relaŃii cu persoane din străinătate ce fac parte din francmasonerie, au preocupări pe linia teozofiei, ezoterismului ori altor practici oculte. Dintre
aceste persoane, 70 au fost incluse în baza de lucru, fiind subiectul propriu-zis
al urmăririi informative – 22 cu dosar de urmărire informativă, iar 48 au fost
puse sub supraveghere informativă.83 În iulie 1987, numărul persoanelor care
intraseră sub urmărirea informativă a unităŃilor centrale ale SecurităŃii ajunsese
la 92 – 77 români şi 15 străini – dintre aceştia 62 aflându-se sub supraveghere
informativă, iar 30 având dosare de urmărire informativă, din punctul de
vedere al profilurilor situaŃia prezentându-se astfel: 80 de persoane intraseră în
atenŃia contraspionajului (DirecŃia a III-a), 5 în cea a informaŃiilor interne
(DirecŃia I), 5 în cea a contrainformaŃiilor economice (DirecŃia a II-a), iar 2

Ibidem, vol. 1, f. 54
Ibidem, f. 2 – Raport cu propunerea de a se organiza activitatea informativ-operativă de
securitate în problema francmasoneriei, semnat de şeful DirecŃiei I, general-maior Aron
Bordea şi şeful DirecŃiei a III-a, general-maior Alexie Ştefan, din 03.07.1984.
83 Ibidem, f. 31 – Notă-raport privind stadiul măsurilor întreprinse în problema „Prevenirea
acŃiunilor organizaŃiei francmasonice”, redactată de DirecŃia a III-a, din 3 decembrie
1984. Se poate observa, deja, o lărgire a sferei persoanelor care puteau fi urmărite în
această problemă, în plus faŃă de ceea ce se stabilise prin Programul de măsuri amintit
mai sus.
81
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făceau obiectul atenŃiei contrainformaŃiilor militare (DirecŃia a IV-a).84 Numărul celor urmăriŃi creşte, în 1988, până la 103 persoane – 92 români şi 11 străini
– dintre care 34 aveau dosar de urmărire informativă, 2 aveau mape de
verificare, iar 67 se aflau sub supraveghere informativă.85 Dintre compartimentele implicate în urmărirea informativă a persoanelor bănuite de legături cu
francmasoneria, se distinge DirecŃia I a SecurităŃii, ale cărei structuri teritoriale
identificaseră, în 1987, un număr de 166 de elemente, cetăŃeni români şi străini,
care se încadrau în caracteristicile enunŃate de Programul de măsuri întocmit
la deschiderea dosarului de problemă „Oculta”, dar dintre aceştia doar 30 erau
incluşi efectiv în baza de lucru – 20 în urmărire informativă, 7 în supraveghere
informativă şi 3 cazuri în atenŃie.86 Se poate remarca atenŃia pe care o acordă
DirecŃia I, legat de problema francmasoneriei, persoanelor din mediul culturalartistic, în 1988 existând 7 dosare informative deschise unor persoane din acest
mediu, bănuite de apartenenŃă la diverse loji masonice, existând totodată
intenŃia de a se extinde urmărirea asupra a încă 18 persoane – scriitori, oameni
de teatru, artişti plastici – pentru aceleaşi motive.87
Deşi, în privinŃa numărului persoanelor urmărite, se constată un
progres continuu al organelor de Securitate, nivelul de implicare al diverselor
compartimente în activităŃile legate de această problemă este departe de a fi
egal. Astfel, la câteva luni după deschiderea dosarului de problemă, în
decembrie 1984, se putea remarca faptul că, în timp ce unele structuri teritoriale şi centrale ale SecurităŃii depuneau eforturi pentru identificarea persoanelor bănuite de întreŃinerea de legături cu francmasoneria, 16 SecurităŃi
judeŃene nu au obŃinut nici un fel de informaŃii, nu au luat în lucru nici un element şi
nu au nici o sursă în problemă88. AtenŃionările venite din partea conducerii, prin
care conducătorii acestor unităŃi teritoriale erau îndemnaŃi să acorde o mai
mare importanŃă problemei francmasoneriei au rămas, în general, fără efect, o
84 Ibidem, f. 111 – Raport privind Stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de măsuri în
problema „Oculta”, din iul. 1987, semnat de şeful DirecŃiei a III-a, gen.-maior Aurelian
Mortoiu.
85 Ibidem, f. 136 – Informare privind stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de măsuri în
problema „Oculta”, raport din 1988, semnat de şeful DirecŃiei I, col. RaŃiu Gheorghe şi
şeful DirecŃiei a III-a, gen.-maior Mortoiu Aurelian .
86 Ibidem, vol. 5, f. 81 – Raport privind stadiul executării prevederilor Programului de măsuri
pentru cunoaşterea şi contracararea acŃiunilor ostile Ńării noastre preconizate de francmasonerie
privind elemente din sfera de competenŃă a informaŃiilor interne, din 24.06.1987, redactat de
maior Mălureanu Vasile din cadrul DirecŃiei I
87 Ibidem, f. 4 – Notă privind activitatea desfăşurată de DirecŃia I pe linia problemei „Oculta”
în perioada 15 aug. 1987 – 15 aug. 1988
88 Ibidem, vol 1, f . 34 – Notă-raport privind stadiul măsurilor întreprinse în problema „Prevenirea acŃiunilor organizaŃiei francmasonice”, alcătuită de DirecŃia a III-a, din 03.12.1984.
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dovadă în acest sens fiind şi faptul că, 4 ani mai târziu, în 1988, situaŃia rămăsese aproape neschimbată, 12 unităŃi judeŃene (Covasna, DâmboviŃa, Giurgiu,
Harghita, Maramureş, MehedinŃi, Mureş, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vaslui
şi Vâlcea) neavând nici un element în atenŃie.89 NemulŃumiri provoacă şi
activitatea de obŃinere a informaŃiilor referitoare la acŃiunile francmasoneriei
desfăşurată de unităŃile centrale şi locale ale SecurităŃii, informaŃiile adunate de
acestea fiind apreciate ca de suprafaŃă, multe dintre datele obŃinute referindu-se
la activitatea desfăşurată de francmasonerie în trecut sau la elemente de notorietate referitoare la foştii francmasoni. Multe unităŃi nu trecuseră nici la identificarea
foştilor francmasoni, a descendenŃilor şi a rudelor şi cunoştinŃelor acestora, iar
în cazul în care se efectuase identificarea lor nu s-a trecut la luarea lor în lucru
operativ pentru a cunoaşte şi documenta dacă au preocupări masonice prezente90.
Cauzele lipsei evidente de rezultate a unor unităŃi locale ale SecurităŃii
în problema „Oculta” erau legate, mai ales, în opinia conducerii DirecŃiei a IIIa, de deficienŃele în organizarea unei reŃele informative adecvate, cadrele
acestor unităŃi nereuşind să realizeze o selecŃionare a surselor care să fie dirijate
pe lângă elemente suspecte de activitate francmasonică, impunându-se o reevaluare
a surselor mai vechi, folosite anterior în problemă, pentru a se vedea în ce
măsură acestea puteau fi utilizate în continuare, precum şi recrutarea de noi
informatori în această problemă91. Însă principala cauză a lipsei de rezultate în
problema „Oculta” înregistrată de unele unităŃi era legată de mentalitatea
lucrătorilor operativi din cadrul acestora, care nu acordau acestei probleme
importanŃa necesară :
În anumite situaŃii, deşi au fost identificate unele elemente care au făcut parte
din organizaŃii masonice, apreciindu-se cu uşurinŃă că sunt în vârstă, bolnave ori că
nu ar prezenta pericol pentru securitatea statului, nu s-a trecut la selecŃionarea şi
luarea lor în lucru activ pentru a le cunoaşte poziŃia şi preocupările prezente, cu toate
că informaŃiile atestă faptul că francmasonii, indiferent de vârstă şi starea sănătăŃii,
menŃin contacte între ei şi acŃionează pentru răspândirea ideilor masonice şi recrutarea
de noi membri.92
Lipsa de interes a unor cadre ale SecurităŃii faŃă de problema francmasoneriei, precum şi cantitatea redusă de informaŃii de o importanŃă reală obŃiIbidem, f. 137 – Informare privind stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de măsuri în
problema „Oculta”, raport din 1988, semnat de şeful DirecŃiei I, col. RaŃiu Gheorghe şi
şeful DirecŃiei a III-a, gen.-maior Mortoiu Aurelian .
90 Ibidem, f. 34-35 – Notă-raport privind stadiul măsurilor întreprinse în problema „Prevenirea acŃiunilor organizaŃiei francmasonice”, alcătuită de DirecŃia a III-a, din 03.12.1984.
91 Ibidem, f. 68 – Notă, transmisă în teritoriu de şeful DirecŃiei a III-a, gen.-maior
Aurelian Mortoiu, din 02.10.1985.
92 Ibidem, f. 112 – Raport privind stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de măsuri în
problema „Oculta”, din iulie 1987, semnat de şeful DirecŃiei a III-a, gen. Aurelian Mortoiu.
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nută de la deschiderea dosarului de problemă, stârneşte adesea nemulŃumirea
conducerii organelor de represiune, dar nici exprimarea, în repetate rânduri, a
acestei nemulŃumiri, nu a fost de natură să modifice situaŃia:
Stadiul general al activităŃii în acest domeniu nu poate fi însă apreciat ca
sastisfăcător.[…]
Pornind de la imperativele deosebite ce au impus reactivizarea problemei, de la
fondul de informaŃii ce necesita a fi clarificat, cele ce se raportează sunt doar nişte
aspecte mai mult formale de justificare cât de cât a unei activităŃi.
Dacă cineva din conducerea DirecŃiei a III-a are o altă părere, să vină cu
argumentele![…] Este nemulŃumitor şi greu de calificat faptul că nu s-a dat încă
răspuns chestiunilor de fond vizate la deschiderea problemei.93
Cele mai multe admonestări sunt primite, însă, de acele unităŃi ale
SecurităŃii care caută să aplice prevederile Programului de măsuri în problema
„Oculta” şi să raporteze un număr cât mai mare de persoane puse sub urmărire informativă pentru apartenenŃa sau întreŃinerea de legături cu francmasoneria internaŃională. Prevederile vagi ale Programului de măsuri amintit au
permis punerea sub urmărire a unui număr mare de persoane, care nu aveau
propriu–zis o legătură cu francmasoneria, dar manifestaseră interes pentru
activitatea acesteia sau pentru istoria ei ori pronunŃaseră cuvântul „francmasonerie” în prezenŃa unui informator al SecurităŃii. Cu toate acestea, unele
inspectorate judeŃene ale SecurităŃii nu reuşesc nici în aceste condiŃii să raporteze urmărirea unui suspect pe teritoriul judeŃului şi, în consecinŃă, consemnează urmărirea, pe linia problemei „Oculta”, a unor pasionaŃi de filatelie,
radioamatori, a unor persoane care călătoriseră în Statele Unite sau erau rude
ale unor evazionişti etc.94 Acestea erau încercări de inducere în eroare sesizate
de conducerea de la Bucureşti, care acceptă în schimb introducerea pe lista
persoanelor puse sub urmărire pentru apartenenŃa la francmasonerie a lui
Bertram Russel şi a lui George Emil Palade, cu domiciliul în Marea Britanie,
respectiv, S.U.A.95 Se înregistrează şi situaŃii stranii, precum cea în care
DirecŃia a IV-a a SecurităŃii, aflată în situaŃia de a nu putea raporta nici o
realizare în problema „Oculta”, începe urmărirea informativă a unui fost ofiŃer
din cadrul U.M.0544, care lucrase în problema francmasoneriei, încercând să se
înfiltreze în cadrul unei loji masonice formate de românii emigraŃi la Paris.
După eşecul infiltrării, datorat deconspirării sale, ofiŃerul respectiv trece în
rezervă, iar DirecŃia a IV-a îi deschide un dosar de urmărire informativă,
pentru că acesta era semnalat că ar fi fost influenŃat de doctrina masonică. În final,
Ibidem, f. 109 – Notă a gen.- colonel Iulian Vlad din 10.07.1987.
Vezi, de exemplu, ibidem, vol. 8 , f. 90-91 – Raport din 29.07.1987 al Insp. Jud. Sălaj –
Securitate; ibidem, vol. 9, f. 28 – Raport din 13.08.1988 al Insp. Jud. Covasna etc.
95 Ibidem, vol. 1, f. 114-117.
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dosarul de urmărire al celui cunoscut sub numele de cod „Marin” este închis,
cu menŃiunea: Rezervistul este bine documentat cu privire la doctrina masonică, însă,
din datele deŃinute de noi până în prezent, nu rezultă să fi fost influenŃat de aceasta.96
Majoritatea erorilor se produc însă ca urmare a modului defectuos în
care s-a realizat documentarea în privinŃa francmasoneriei şi a ordinelor
contradictorii ale conducerii SecurităŃii. Cel mai des este întâlnită confuzia
între francmasonerie şi diverse mişcări esoterice, oculte etc. PersistenŃa acestei
cofuzii este remarcată de generalul Iulian Vlad şi după 3 ani de la deschiderea
dosarului de problemă: La unele securităŃi judeŃene, cu toate măsurile luate,
continuă a se manifesta unele confuzii aprecierea şi delimitarea categoriilor de persoane
şi a problematicii ce trebuie avute în atenŃie. Să se acŃioneze cu competenŃă şi răspundere pentru a nu se angaja forŃele în probleme exterioare competenŃelor de securitate
(magie, chiromanŃie, prezicători ş.a.) Tot aşa, de exemplu, de ce unii emisari baptişti sunt
în atenŃie pe linia acestei probleme?! În consecinŃă, conform programului de măsuri, să
se stabilească în mod riguros criteriile operative de constituirea bazei de lucru.97
Această delimitare a francmasoneriei de teosofie şi esoterism era o
poziŃie nouă a conducerii SecurităŃii, pentru că, în martie 1983, acelaşi general
considera teosofia, esoterismul, astrologia şi alte tendinŃe filosofice oculte ca fiind
aflate, ca dogmă, în vecinătatea francmasoneriei, ori folosite de aceasta drept acoperire98. Dacă la aceasta se adaugă confuzia întreŃinută de documentarele referitoare la francmasonerie, care nu ofereau date care să permită identificarea
masonilor sau considerau francmasoneria o mişcare mistică – fără a se preciza
în ce consta mistica acesteia – precum şi cea produsă de numele de cod al
dosarului de problemă – Oculta – se poate înŃelege de ce un mare număr de
persoane preocupate de meditaŃia transcedentală sau de teosofie au ajuns să
fie urmărite şi pentru apartenenŃă la francmasonerie.
Schimbarea de poziŃie a conducerii SecurităŃii din 1987 a reprezentat o
surpriză neplăcută pentru cadrele care se ocupau de dosarul de problemă
„Oculta”. Asta datorită faptului că, în 1987, din totalul de 92 de persoane
urmărite mai bine de o treime se încadrau în categoria de adepŃi ai meditaŃiei
transcedentale, spiritismului, Yoga, filosofiei orientale etc.99 Datorită acuzaŃiilor ce li s-au adus, de a nu-şi fi însuşit prevederile Programului de măsuri

Ibidem, vol. 10, f. 98 – Raport al DirecŃiei a IV-a din 27.08.1985.
Ibidem, vol. 1, f. 122 – Notă a gen. Iulian Vlad din 18.08.1987.
98 Ibidem, vol. 5, f. 154 – Măsuri privind reorganizarea muncii informativ-operative în rândul
persoanelor suspecte de activitate francmasonică, raport din martie 1983, semnat de gen.-lt.
Nicolae PleşiŃă, adjunct al ministrului de Interne şi gen.-lt. Iulian Vlad, secretar de Stat
la acelaşi Minister.
99 Ibidem, vol. 1, f. 114 -121.
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„Oculta”100, unităŃile centrale şi locale au fost nevoite să scoată din baza de
lucru persoanele care nu aveau nici o legătură evidentă cu francmasoneria, dar
măsura a fost numai temporară. În fapt, aceste persoane au fost reintroduse în
baza de lucru şi în raportările trimise Centrului cu prima ocazie, iar urmărirea
informativă a unor noi suspecŃi în problema „Oculta” s-a declanşat pe baza
aceloraşi criterii ca până atunci. Un control efectuat la 13 inspectorate judeŃene
ale SecurităŃii şi la Securitatea Municipiului Bucureşti în perioada 15 februarie
– 15 mai 1988 privind stadiul muncii în problema „Oculta” nu făcea decât să
constate persistenŃa aceloraşi probleme care apăruseră o dată cu deschiderea
dosarului: Persistă unele confuzii în ceea ce priveşte categoriile de persoane ce fac
obiectul problemei „Oculta”, la unele compartimente de contraspionaj aflându-se în
lucru elemente cu preocupări pe linia meditaŃiei transcedentale, yogismului, spiritismului etc. În toate aceste cazuri a fost luată măsura scoaterii din atenŃie şi transferarea
materialelor la compartimentele competente pe profil.101
Este inutil de precizat că, imediat după plecarea controlului venit de la
Bucureşti, s-a reluat urmărirea, pe linia problemei „Oculta”, a categoriilor
scoase din atenŃie la ordinul conducerii. O dovadă în acest sens este atitudinea
celor de la Inspectoratul Timiş, unde controlul efectuat privind activităŃile
desfăşurate în problema „Oculta”, din martie 1988, constata includerea în baza
de lucru a unor elemente semnalate cu preocupări pe linia „MeditaŃiei Transcedentale”, Yogismului etc., care nu constituie obiectul problemei, cu ocazia controlului
stabilindu-se să fie transferate compartimentelor competente pe profil.102 Un an mai
târziu, Inspectoratul Timiş raporta, în contextul executării sarcinilor pe linia
problemei „Oculta” pentru realizarea supravegherii informative în rândul persoanelor
cunoscute că se preocupă cu teosofia, antroposofia, esoterismul, astrologia şi alte
tendinŃe şi practici oculte, începerea urmăririi informative împotriva unei
persoane bănuită de preocupări antroposofice şi răspândirea de idei religioase ,
metafizice şi de vechi practici mistice.103
Confuzia porneşte însă chiar de la nivelul conducerii SecurităŃii, ale
cărei priorităŃi se schimbă mereu în această problemă, căutându-se combinarea
urmăririi masonilor, care oricum nu puteau fi identificaŃi, cu cea a unor vechi
adversari ai regimului, care, de ce nu, ar fi putut fi şi francmasoni, uşurând
astfel munca organelor: Se cere unităŃilor centrale şi securităŃilor judeŃene să

Ibidem, f. 125 – Raport privind stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de măsuri
„Oculta” din 14.08.1987.
101 Ibidem, vol. 15, f. 98 – Raport al DirecŃiei a III-a din mai 1988.
102 Ibidem, f. 143 – Raport al DirecŃiei a III-a din 24.03.1988.
103 Ibidem, f. 147 – Raport al Inspectoratului JudeŃean Timiş al Ministerului de Interne –
Securitate, Serviciul III, din 11.07.1989. Comentariu scris pe marginea raportului:
„VedeŃi că este în afara problemei. LămuriŃi-l!”
100

277

https://biblioteca-digitala.ro

manifeste o preocupare constantă pentru lărgirea câmpului de căutare a informaŃiilor,
care să vizeze şi membrii fostelor partide politice, foştii demnitari, intelectualitatea
maghiară, germană şi evreiască şi toate categoriile de persoane ce ar putea fi vizate în
prezent de acŃiuni ale francmasoneriei.104
Nehotărârea existentă la nivelul conducerii centrale a SecurităŃii în
privinŃa priorităŃilor în urmărirea aderenŃilor la francmasonerie este rapid
exploatată de structurile locale ale instituŃiei, care folosesc şi ele ocazia de a
începe urmărirea şi în această problemă împotriva unor vechi duşmani ai
poporului, cum erau, de exemplu, evreii . Este şi ceea ce propune, între altele, un
plan de măsuri în problema „Oculta” prezentat de Securitatea Timiş: […]
Depistarea şi luarea în lucru a celor susceptibili de a fi masoni, stabilindu-se că se pot
emite unele suspiciuni întemeiate cu privire la activitatea unor persoane din domeniul
cercetării medicale şi tehnice, în rândul oamenilor de artă şi cultură, în cadrul Muzeului
Banatului, în sfera activităŃii ideologice (unde îşi desfăşoară activitatea mai mulŃi evrei,
care au unele legături suspecte cu diverse personalităŃi străine), în cadrul comunităŃii
mozaice, în învăŃământul universitar etc. […]Depistarea tuturor evreilor care deŃin
funcŃii importante în industrie, economie, pretabili a fi atraşi la activităŃile masonice.105
Cu toate acestea, Securitatea dispunea, încă, de o rezervă care putea fi
oricând valorificată atunci când se efectuau raportările realizărilor din problema „Oculta”: foştii francmasoni din perioada interbelică. MulŃi dintre cei care
mai trăiau încă în anii `80 au intrat din nou în atenŃia organelor, care, măcar în
privinŃa lor, erau sigure că nu greşesc. Numai că şi cu aceştia existau probleme, datorate mai ales vârstei înaintate a celor urmăriŃi, în rândul cărora s-au
înregistrat multe decese în aceşti ani. Acest fapt nu trebuia însă să fie o problemă pentru un ofiŃer cu iniŃiativă, în opinia conducerii DirecŃiei a III-a, care îşi
admonestează în repetate rânduri subordonaŃii pentru că de multe ori, măsurile
de securitate încetează în cazul francmasonilor decedaŃi, fără a se delimita cu claritate
cercul de relaŃii avut, pentru selecŃionarea şi luarea în lucru a elementelor suspecte.106
AnumiŃi angajaŃi nu aveau însă nevoie de asemenea îndemnuri de a fructifica,
în fond, o ocazie unică – moartea unui francmason: Ion Frunzetti a decedat în
luna septembrie 1985. DeŃinem date că la funeralii au participat mai mulŃi francmasoni. S-au luat măsuri informative de a intra în posesia filmului făcut la funeralii
pentru a putea identifica persoanele participante suspecte pe linia problemei „Oculta”107.

Ibidem, vol. 1, f. 141 – Proces-verbal al şedinŃei Biroului Executiv al Consiliului de
Conducere al Departamentului SecurităŃii Statului din 28.10.1988.
105 Ibidem, vol. 3, f. 153 – Notă-raport a Inspectoratului JudeŃean Timiş al Ministerului de
Interne, Serviciul I/A, din 04.03.1983
106 Ibidem, vol. 1, f. 137 – Raport privind stadiul îndeplinirii prevederilor Programului de
măsuri în problema „Oculta”, aug. 1987 .
107 Ibidem, f. 172 – Notă.
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Urmărirea informativă post-mortem este, cu siguranŃă, o performanŃă
remarcabilă, care poate demonstra perseverenŃa organelor SecurităŃii. Se pot
cita numeroase cazuri de confuzii sau de exces de zel al cadrelor angajate în
activităŃi pe linia problemei „Oculta”: urmărirea pentru apartenenŃa la
francmasonerie a promotorilor limbii „esperanto”108, a persoanelor suspectate
de scoaterea peste graniŃe a unor bunuri din patrimoniul cultural naŃional şi,
mai ales, a scriitorilor şi artiştilor cunoscuŃi peste hotare109. Dincolo însă de
erorile apărute în privinŃa persoanelor supuse urmăririi informative în
problema „Oculta” , consecinŃele pentru cei aflaŃi sub urmărire erau aceleaşi,
fie că aceştia erau francmasoni sau nu. La domiciliile acestora se efectuau
percheziŃii secrete, în căutarea unor materiale propagandistice ale francmasoneriei, se foloseau mijloacele speciale de tehnică operativă, filajul, interceptarea
corespondenŃei în vederea stabilirii cercului de relaŃii suspecte pe linie de francmasonerie, documentarea şi neutralizarea activităŃii sale.110 De pe urma acestor măsuri
au avut de suferit dacă nu francmasonii – atâŃia câŃi mai erau în România în
acel moment – atunci numeroase alte persoane, alese după criterii arbitrare de
cadrele SecurităŃii, aflate şi ele într-o permanentă căutare a depăşirii de plan.
Confuzia, incompetenŃa şi ignoranŃa făceau şi mai periculoase organele de
represiune, pentru că acŃiunile lor deveneau imprevizibile.

Vezi, de exemplu, ibidem, vol. 8, f. 107 – Raport al Inspectoratului JudeŃean Timiş al
Ministerului de Interne din 1987
109 Vezi ibidem, vol. 1, f. 166-167 – Notă de analiză a dosarului de urmărire informativă a lui
Marin Sorescu din iulie 1985. M. Sorescu era bănuit de apartenenŃă la francmasonerie
datorită legăturilor întreŃinute cu cetăŃeni străini cunoscuŃi pentru calitatea lor de
masoni. În rezoluŃia pusă pe marginea analizei dosarului, generalul Iulian Vlad
sublinia: „O atenŃie de excepŃie să se acorde acoperirii măsurilor şi acŃiunilor de securitate,
astfel încât totul să fie bine conspirat şi să nu se ajungă în nici un mod la determinarea ori
sensibilizarea unor susceptibilităŃi sau la crearea de atmosferă.”
110 Ibidem, vol. 9, f. 13 – Notă privind activitatea desfăşurată pe linia DirecŃiei I în problema
„Oculta”, în perioada 15 aug. 1987 – 15 aug. 1988. În ceea ce priveşte interceptarea
corespondenŃei a celor bănuiŃi de apartenenŃă la francmasonerie, aceasta s-a efectuat
încă dinaintea deschiderii dosarului de problemă, Unitatea specială „S” interceptând,
sub acest pretext, încă din 1981 corespondenŃa a 105 persoane, iar în 1982 – a 130 de
posibili francmasoni. Criteriile după care se stabilea caracterul masonic al corespondenŃei unei persoane erau destul de vagi. Se descoperise, astfel, faptul că masonii se
adresau unii altora cu apelativul „frate” şi că, în cuprinsul scrisorilor acestora, apărea
frecvent un simbol masonic – trei puncte dispuse în formă de triunghi. ConsecinŃa
acestei descoperiri a fost că, toate scrisorile interceptate în care figura apelativul „frate”,
erau considerate corespondenŃă masonică cifrată. Vezi ibidem, vol. 3, f. 132, 144. Pentru
corespondenŃă interceptată, vezi şi ibidem, vol. 12 – 14, passim.
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CRISTINA ANISESCU
IMPACTUL STEREOTIPURILOR ŞI ERORILOR DE ATRIBUIRE
PRIVITOARE LA FRANCMASONERIE
ÎN DOCUMENTELE ÎNTOCMITE DE SECURITATE

1. INTRODUCERE ÎN DIAGRAMA REPRESIVĂ A SECURITĂłII. Securitatea şi
partidul comunist au folosit în mod abuziv noŃiunea de conspirativitate şi
secret în « acŃiunile acoperite », ceea ce face ca decodificarea textelor document
aflate în arhiva CNSAS-ului să devină o operaŃiune dificilă pentru cei care s-au
angajat într-un astfel de demers.
Studiile şi cercetările recente au demonstrat că „regimurile totalitare au
avut o slăbiciune pentru tema conspiraŃiei şi complotului”1, fie că era vorba de
tema expansiunii puterilor imperialiste, de cea a Occidentului împotriva celei
sovietice sau comuniste, fie că tema viza organizaŃiile subversive ale „duşmanilor interni ai poporului” ce urmăreau răsturnarea guvernului. În România,
întreg angrenajul conspiraŃionist, elaborat de cele două instanŃe, s-a dovedit a
fi expresia slăbiciunii sistemului. Planul conspirativ a fost strict direcŃionat în
vederea cuceririi şi menŃinerii puterii şi viza doar controlul şi represiunea,
ignorând dimensiunile afectiv-inductive şi supralicitând prin abundenŃa
superlativului, expresie a complexului de inferioritate. S-a reuşit, astfel, să se
transfere întreaga cauzalitate a declinului şi atipiilor sociale şi politice asupra
unor forŃe străine – imperialiste, duşmănoase şi potrivnice, favorizând dezvoltări paranoide în toate articulaŃiile spaŃiului social românesc.
Tema complotului şi a secretului au reprezentat pentru structurile
politice comuniste din România o fascinaŃie cu totul aparte. Mitologia conspiraŃiei păstra în centrul ei imaginea înspăimântătoare a organizaŃiei – subversive,
temă centrală, invocată de organele represive pentru condamnarea a mii de
români în primii 15 ani de comunism. Oricare ar fi natura şi motivaŃia
aparentă a conspiraŃiei, pentru cei ce o conduc, ea însemna satisfacerea unei
nepotolite voinŃe de putere, împlinirea acelui vis al unificării lumii sub aceeaşi
autoritate deplină. De aceea nu putem ignora rolul fundamental al ideologiei
comuniste care a asigurat vehicularea reprezentărilor simbolice ale Puterii şi
ale raporturilor de forŃe, a aplicat schemele mentale de construcŃie şi de acŃiune în câmpul social. De asemenea, nu putem ignora faptul că bazele ideologiei
comuniste şi-au extras principiile din corpul credinŃelor, prejudecăŃilor şi
idealurilor umane, asigurând astfel consistenŃa inconştientă a imaginarului
1 Ruxandra Cesereanu, Imaginarul violent al românilor, Editura Humanitas, Bucureşti,
2003, p. 182
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social. Dinamica ideologică şi-a găsit imediat – după instalarea structurilor
sovietice în România – concreteŃea şi actualizarea în mitul vârstei de aur (care stă la
baza unei structuri sociale fără clase, eliminându-se astfel orice conflict sau
tensiune) şi în mitul mesianic (în care alesul, Mesia, poartă lupta între Bine-Rău
şi îşi salvează poporul).
Mitul SecurităŃii fusese din start proiectat de liderii comunişti ca o
organizaŃie ocultă, „însărcinată” să controleze şi să „stârpească” prin intermediul forŃei fizice şi presiunii psihologice, prin intermediul dosarului şi al
informatorilor orice manifestare contrară regimului comunist. Gabriel Liiceanu
îl denumea marele Proiect represiv, în care „toată lumea este preluată în Proiect.
Cine refuză – moare, este exterminat”2, în care „toată lumea este prostită”3.
Acest mit al puterii „ascunse”, conspirate, îl regăsim şi astăzi; el dăinuie
„încremenit” în acelaşi proiect, şi de această dată legendat.
2. MASONERIA – TEMA PREDILECTĂ A SECURITĂłII. Masoneria devenea,
aşadar, o temă predilectă pentru autorităŃile comuniste şi un „pericol” real
pentru structurile serviciilor secrete. În mod voluntar sau involuntar, ele au
afirmat un tip de competiŃie în privinŃa managementului secretului, precum şi
o vigilenŃă crescută în privinŃa reprezentărilor colective, reluând sau amplificând teoriile conspiraŃiei imediat după „reconstituirea”, în anul 1945, a Marii
Loji NaŃionale Române şi a forului ei conducător, Supremul Consiliu Român.
După mai puŃin de trei ani de activitate, în iunie 1948, Marele Secretariat al
M.L.N.R. a primit doar o înştiinŃare prin care lojile masonice trebuiau închise –
conform unei circulare a Ministerului de Interne prin care masonii erau chemaŃi
la „munci de folos obştesc”4. Structurile SiguranŃei şi ulterior ale SecurităŃii au
consemnat acest fapt, atribuindu-i o cu totul altă semnificaŃie şi anume: „Pentru
a nu atrage atenŃia asupra acŃiunilor sale anticomuniste, în 1948, Supremul
Consiliu a semnat un «act de punere în adormire» a lojilor, „care nu a fost însă o
lichidare a masoneriei, ci un act de înşelare a vigilenŃei autorităŃilor, cu scopul de
a trece la activitate masonică pe baze noi, mai conspirative”5.
Începuseră deja operaŃiunile de „curăŃire” a comunităŃii de „rivalii
imperialişti”. Franc-Masoneria se înscria într-o astfel de categorizare, fiind
„interzisă” şi forŃată să intre „în adormire”, fără să fi avut loc „o abatere de
Gabriel Liiceanu, Apel către lichele, Editura Humanitas, ediŃia a III-a, 2005, p. 49.
Ibidem.
4 Radu Comănescu şi E.M. Dobrescu, Franc-Masoneria. O nouă viziune asupra istoriei
lumii civilizate, vol.1, Bucureşti, Editura Europa Unită, 2001, p. 290-291.
5 Maior Dumitru Oproiu, Unele aspecte ale activităŃii ostile desfăşurate de organizaŃia
francmasonică în România, revista Securitatea, nr. 1 (77), 1987, f. 65, editată de Ministerul
de Interne, Departamentul SecurităŃii Statului – A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar
2558, vol. 49.
2
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coloane” sau o închidere definitivă. Nu a existat nici o lege sau vreo hotărâre a
guvernului în acest sens. Au urmat arestările, anchetele sub tortură şi
constrângeri fizice şi psihologice severe, confiscarea arhivei, rechiziŃionarea
localului din strada Bursei, condamnările şi procesele vendetă. Documentele
organelor de SiguranŃă şi, ulterior, ale SecurităŃii definesc caracterul acestei
organizaŃii ca fiind unul „antinaŃional, anticreştin şi contra intereselor statului”, care „a desfăşurat şi desfăşoară ilegal o activitate de subminare a regimului din Ńările cu democraŃie populară”6. Motive suficiente pentru ca ea să
devină obiectiv/problemă „de interes” pentru organele de securitate şi să se
demareze „programul” măsurilor de urmărire informativ-operativă a membrilor ei şi crearea unei evidenŃe specifice.
O parte a masonilor au pactizat imediat cu autorităŃile bolşevice, au
colaborat cu acestea fie din oportunism, fie din teamă de represalii, fie din
convingeri ideologice. AlŃii au reuşit să emigreze la timp, cu predilecŃie în
FranŃa, unde au constituit imediat o lojă, denumită „România”, apoi „România
Unită”, sub tutela Marii Loji a FranŃei, singura lojă românească din FranŃa care
a asigurat continuitate Masoneriei română la nivelul lojilor albastre. Cei care
au rămas şi au continuat să activeze în „clandestinătate” până în 1951, când a
avut loc şi cel mai mare val de arestări din rândul masonilor – din unele surse,
aproximativ 1000 de persoane, au suferit pedeapsa pentru nesupunere prin
internare administrativă în coloniile de muncă, arestare şi condamnare în
închisorile comuniste. ReprezentanŃi de marcă ai Masoneriei române, cum ar fi
Constantin Bellu, Mircea Ciupercescu, Mihai ArŃăreanu, Paul Brătăşanu,
George Grigoriu, Alfred Cerchez, Constantin Ştefănescu şi alŃii, au fost arestaŃi
în 1951 sub acuzaŃia de „trădare şi spionaj desfăşurată pe teritoriul R.P.R. în
cadrul Francmasoneriei şi în favoarea statelor imperialiste S.U.A., Anglia şi
FranŃa, precum şi pentru crimă de ameninŃare a păcii popoarelor” şi condamnaŃi pe viaŃă în 1953, în „procesul francmasonilor”7.
O astfel de strategie de „anihilare” şi demonizare a „duşmanului de
clasă”, asumată îndelung şi prin forŃă, a fundamentat „mentalul totalitar”,
conferindu-i patternuri de gândire şi comportament extrem de închise,
intolerante la schimbare şi la pluralism8.
Procesul şi condamnarea francmasonilor prin SentinŃa nr. 1270 din 19
noiembrie 1953 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti, nu a închis problema pentru Securitate. Prin Hotărârea pentru deschiderea dosarului de evidenŃă în
problema francmasonică emisă de DirecŃia Generală a SecurităŃii Statului, din 1
octombrie 1956, Francmasoneria este asimilată ca „organizaŃie burgheză
ACNSAS, fond Informativ, dosar 1325, f. 26.
A.C.N.S.A.S., fond Penal, dosar 178.
8 Alfonso Montuori, How to Make Enemies and Influence People: Anatomy of the AntiPluralist, Totalitarian Mindset, Journal Futures, vol. 37, 2005.
6

7
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internaŃională, secretă şi reacŃionară, având la bază o doctrină idealistă antimarxistă... organizaŃie tipic de clasă, a claselor exploatatoare; de la începutul
existenŃei sale, ea şi-a îndreptat activitatea împotriva clasei muncitoare”9.
După amnistiile din 1962-1964, organele de Securitate au continuat
urmărirea masonilor prin acŃiuni individuale de urmărire sau supraveghere,
problema Franc-Masoneriei. Raportul UnităŃii Speciale „S” din cadrul Comandamentului de Tehnică Operativă şi Transmisiuni (D.S.S.) din 7 septembrie
198110 aducea o serie de argumente privind intensificarea legăturilor anumitor
oameni de ştiinŃă, artă şi cultură din Ńară cu „elemente francmasonice” aflate în
exil. În cea mai mare măsură, materialele interceptate (scrisori, reviste, cărŃi etc)
făceau referire la problematica masonică, iar personajul principal vizat era
Marcel Schapira – în acea perioadă, Mare Comandor al Supremului Consiliu al
Ordinului Masonic Român11 în exil, astăzi, Suveran Mare Comandor de Onoare
ad vitam al Ritului ScoŃian Antic şi Acceptat din România12 .
Interceptarea corespondenŃei lui Marcel Schapira adresată unor nume
sonore din spaŃiul social românesc, cum ar fi: Vasile Florescu, Constantin
Bărbulescu, Nicolae Edmond Petrescu, Panait Stănescu-Bellu (ginerele lui
Constantin Bellu), Alexandru Bilciurescu a fundamentat deschiderea acŃiunii
„SIMBOLUL” în 1982 (vezi ANEXA).
Planul de măsuri „SIMBOLUL” viza identificarea persoanelor din Ńară
care întreŃineau legături cu cercurile francmasonice sau cu masonii din străinătate, identificarea descendenŃilor foştilor francmasoni pentru a cunoaşte
poziŃiile acestora faŃă de centrele din exterior, racolarea şi infiltrarea informatorilor în vederea desfăşurării acŃiunilor operativ-informative şi nu în ultimul
rând, descoperirea arhivei Franc-Masoneriei din România şi confiscarea
acesteia – marea frustrare a organelor SecurităŃii. Imediat după 15 iunie 1948,
când Marele secretariat al M.L.N.R. primise înştiinŃarea că trebuie să închidă
lojile, Constantin Bellu (devenit Suveran Mare Comandor după moartea lui
Noradunghian şi a lui Pangal) a salvat o mare parte a documentelor valoroase,
pe care a reuşit să le trimită la Paris13.
Doi ani mai târziu, organele de securitate deveniseră din ce în ce mai
îngrijorate de faptul că nu puteau avea acces la informaŃii importante din
interiorul lojilor masonice care activau în exil şi care întreŃineau legături cu cei
din Ńară şi nici la documentele de arhivă. Astfel, orice contact cu persoane cu
trecut masonic, descendenŃi ai masonilor sau care activau în exil, evocarea
A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar 8796, vol. 2, f. 2.
A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar 124, vol.6, f. 279-288.
11 A.N.S.A.S., fond Documentar, dosar 124, vol.6, f. 271.
12 Revista Forum Masonic, Nr. 3, ianuarie 6001.
13 Radu Comănescu şi E.M. Dobrescu, op. cit., p. 292.
9

10
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numelor unor masoni renumiŃi sau a lucrărilor acestora, reprezentau doar
stimuli pentru declanşarea unor operaŃiuni complexe de investigare, supraveghere sau urmărire informativă.
„Planul de măsuri pentru cunoaşterea şi contracararea acŃiunilor ostile Ńării
noastre preconizate de francmasonerie” în conformitate cu ordinul conducerii
departamentului SecurităŃii Statului nr. 00150466 din 2.08.1984, indică deschiderea dosarului problemă nr. 1780, cunoscut sub denumirea de „OCULTA”, la
Centrul de Informatică şi Documentare, dosar rămas operativ şi pe parcursul
anului 198914.
În evidenŃa dosarului „OCULTA” erau incluse persoane cunoscute ca
fiind francmasoni înainte de 1948, iniŃiate ca francmasoni, persoane care
păstrau legătura cu organizaŃii, asociaŃii sau „elemente” francmasonice din
exterior sau venite din străinătate cu misiuni în România, descendenŃi ai foştilor francmasoni şi orice altă persoană „în ale cărei preocupări se regăsesc
simboluri, expresii ori idei francmasonice”.
Măsurile specifice de investigare, culegere de informaŃii, dirijare a
reŃelei informative, centralizare, analiză şi sinteză a informaŃiilor şi de evidenŃă
intrau în atribuŃiile DirecŃiei a III-a (Contraspionaj), DirecŃiei I (InformaŃii
Interne), UnităŃii 0544 (C.I.E.- Centrul de InformaŃii Externe) şi UnităŃii
Speciale ”S” (pentru interceptarea corespondenŃei).
3. ERORI DE ATRIBUIRE ŞI STEREOTIPURI COGNITIVE ŞI DE LIMBAJ PRIVIND
FRANC-MASONERIA ÎN DOCUMENTELE SECURITĂłII. Cum se reflectă imaginea
Francmasoneriei în discursul SecurităŃii? De ce Francmasoneria reprezenta un
„real” şi „potenŃial pericol” pentru regimul comunist?
Documentele incluse în dosarele de urmărire informativă şi în dosarele
de problemă „OCULTA” întocmite de organele de Securitate reflectă intenŃia
vădită de argumentare a mesajelor acuzatorii. În spatele excesului de intenŃie
probatorie nu se aflau decât stazele unei imense temeri de pierdere a controlului, a unei competiŃii mai mult sau mai puŃin conştiente cu principiile
francmasonice. În aceste condiŃii se poate vorbi despre erori de atribuire, de
vreme ce „evaluatorul” a distorsionat în mod sistematic şi intenŃionat prin
subestimarea valorilor pozitive şi supra-accentuarea celor negative. Eroarea
fundamentală de atribuire se datorează nu numai factorilor de constrângere
ideologici şi normativi, ci necesităŃii impetuoase de a distruge orice urmă a
atributului pozitiv sau concurenŃial.
O altă eroare de atribuire este reflectată în asimetria de poziŃionare
Securitate – Francmasonerie în raport cu puterea – supremaŃia şi omnipotenŃa
ACNSAS, fond Informativ, dosar 5340, vol 2, f. 3 şi ACNSAS, fond Documentar,
dosar 8796, vol. 9, f. 72 şi 73.
14
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SecurităŃii ca instrument al puterii politice, precum şi opoziŃia ideologică şi
axiologică (prin contrast).
De asemenea, un alt factor facilitator şi distorsionant în procesul de
atribuire depinde de cantitatea de informaŃii deŃinută de „evaluatorul” Securitate şi de modalităŃile de dispunere a practicilor de control şi pedeapsă. Şi, nu
în ultimul rând, prezenŃa stereotipurilor în calitate de scheme cognitive, au
influenŃat modalităŃile de decodificare, interpretare, înŃelegere a informaŃiilor
culese prin toate mijloacele operative ale SecurităŃii cu privire la Francmasonerie şi membrii ei, cu privire la obiective, forme de organizare, ritualuri,
simboluri, modalităŃi de acŃiune etc., cu intenŃia de le utiliza în scopul represiunii şi controlului social.
Textele-document întocmite de serviciile secrete ale regimului totalitar
referitoare la problema Francmasoneriei şi la care ne raportăm în studiul de faŃă,
condensează seria stereotipiilor de gândire şi de limbaj specifice structurilor
totalitare prin: utilizarea eufemismelor în care sunt incluse expresii de manipulare prin discreditarea altor sisteme sau valori – „duşmanii poporului”, „elemente duşmănoase”, „compromise” sau „imperialiste”, „mentalităŃi burgheze”,
„grupuri subversive, propagandă contrarevoluŃionară”, „reacŃiune internă”,
„duşmanii şi trădătorii de patrie”, „demascarea uneltirilor imperialiste”. De
asemenea, la o persistentă inversare semantică a „democraŃiei”, a „libertăŃii” şi
„drepturilor omului” şi impunerea mesajelor de tip atenŃionare, ordin, obligaŃie,
măsură informativ-operativă sau pedeapsă ne aduc în prim plan starea de
intoxicare, minciună, frică şi teroare a unei naŃiuni aflată sub dictatură.
Lexicul ne propune: o viziune imagistică „războinică”, de transpunere
sau traducere în act al unor ordine, instrucŃiuni, decizii sau indicaŃii, o invitaŃie
urgentă şi permanentă la „luptă şi rezistenŃă”, la desăvârşirea operaŃiunilor de
urmărire sau de „lichidare” a „duşmanului”. Trecerea la act se regăseşte într-un
număr impresionant de formule: „muncă de prevenire, depistare şi lichidare a
duşmanului de clasă” sau de „demascare a activităŃii criminale” ş.a.m.d.
În aceste condiŃii, realitatea empirică era redusă la „pericol”, „potenŃial
pericol” sau „duşman”. Chiar dacă nu se cerea explicit acceptarea unei astfel
de realităŃi, însă, prin repetare şi repetare, se ajungea la asimilarea ei. RepetiŃia
devine astfel un procedeu pedagogic, sugerând invincibilitatea ideii, a omnipotenŃei autorităŃii suverane – cuvântul repetat a golit sensul sau semnificaŃia,
până la „paralizarea” raŃiunii.
Prin negarea sau constrângerea libertăŃilor fundamentale ale individului se urmărea obsesiv-compulsiv integrarea acestuia în societate prin
coerciŃie externă, transformând actele de crimă, traumatizare extremă şi
intruziune în viaŃa personală în acŃiuni justificate, motivate, în numele „luptei
pentru libertate, fraternitate şi egalitate”. Înverşunarea până la obsesie a
organelor de Securitate de a „controla” o societate secretă care funcŃiona ca o
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alianŃă universală, bazată pe solidaritate, care promova ideea de libertate, fraternitate şi
egalitate, toleranŃa şi respectul faŃă de ideile altuia şi ale cărei principii reprezentau
un „real pericol pentru politica de stat” prin „redeşteptarea” şi „incitarea
elementelor masonice vechi din Ńară, racolarea şi atragerea de noi adepŃi ori
generarea altor fapte sau fenomene negative de către Francmasoneria internaŃională”. În cea mai mare parte, textele SecurităŃii transmit această idee, chiar
dacă ea este subtil articulată sau semnificată. ConŃinutul lor nu se îndepărtează
de marca codului secret şi nici de cea a înlemnirii în stereotipii şi îndemnuri
pentru a traduce în act schema ideologică comunistă, invocând o liniştitoare
obiectivitate a faptelor şi evenimentelor. El ar putea deveni un subiect al
pragmaticii şi al semanticii discursului stăpânului.
O ANALIZĂ COMPARATIVĂ A IMAGINII FRANCMASONERIEI
CUM SE REFLECTĂ IMAGINEA
FRANCMASONERIEI ÎN DISCURSUL
SECURITĂłII?

Ce înseamnă Francmasoneria
conform ConstituŃiei Universale a
Marii Loje NaŃionale din România

- „Dacă înainte de război Francmasoneria era o «elită», oarecum restrânsă ca
număr şi temeinic verificată în privinŃa
calităŃii membrilor ei, după 23 August
1944, ea s-a transformat într-o organizaŃie care cuprindea în rândurile sale orice
element, oricât de descompus, cu condiŃia să se identifice cu interesele burgheziei”16;
- „una dintre cele mai vechi organizaŃii
pe plan internaŃional …care a continuat
să se întărească şi să se dezvolte
permanent… care şi-a infiltrat membrii
în toate structurile de stat din lume17;

(Extras)15
1. Despre Francmasonerie şi
Principiile sale.
Francmasoneria este o alianŃă
universală bazată pe solidaritate.
În orice împrejurare, Masonii îşi
datorează ajutor, protecŃiune şi
asistenŃă, chiar cu riscul vieŃii lor.
Francmasonul trebuie să-şi
amintească întotdeauna, că orice
om, chiar care nu este Mason, este
fratele său.
Francmasoneria are de [ca]
scop perfecŃionarea morală a
omenirii; ca mijloace, ameliorarea

ACNSAS, fond Informativ, dosar 1325, f. 51 (verso)
Maior Dumitru Oproiu, Unele aspecte ale activităŃii ostile desfăşurate de organizaŃia
francmasonică în România, revista Securitatea, nr. 1 (77), 1987, f. 62, editată de Ministerul
de Interne, Departamentul SecurităŃii Statului – A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar
2558, vol. 49.
17 A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar 8796, vol. 6, f. 127 (Documentar cuprinzând
aspecte ale activităŃii unor cercuri francmasonice în străinătate împotriva R.S. Romania,
Departamentul SecurităŃii Statului- U.M. 0544, noiembrie 1981)
15
16
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- „este o forŃă reală, capabilă să se folosească până şi de serviciile de informaŃii
şi contrainformaŃii”18; „dispune, prin
membrii săi de mari posibilităŃi de
influenŃare şi manevrare a relaŃiilor
politice, economice, financiare, militare
şi de propagandă naŃională şi
internaŃională” 19;
- „Din punct de vedere istoric, FrancMasoneria este o organizaŃie secretă,
bazată pe principii aristocratice ale
iniŃiatorilor[…]20;
- „sub acoperirea acestei organizaŃii se
desfăşoară o gamă întreagă de activităŃi
ostile, multe din acestea puse la cale de
serviciile de spionaj străine”21;
- „Francmasoneria este o armă a
imperialismului americano-englez pusă
hotărât şi nemijlocit în slujba planurilor
de dominaŃie mondială ale aŃâŃătorilor la
un nou război mondial”22;
- „această doctrină este profund reacŃionară… din punct de vedere social, masonii cred în alianŃa universală a masonilor, care sunt fraŃi între ei, în toleranŃă
religioasă şi naŃională, filantropică”, iar
„promovarea intereselor masonice [sunt
n.n] mai presus de legile Ńărilor
respective”23;

constantă a situaŃiei materiale şi
intelectuale a omenirii.
Ea face apel la toate spiritele
judicioase, la toate voinŃele drepte,
care simt nevoia de a se uni pentru
a lucra la perfecŃionarea morală şi
intelectuală a omenirii.
Francmasoneria proclamă credinŃa
în Dumnezeu şi în nemurirea sufletului.
Ea nu face între adepŃii săi nici o
distincŃiune de naŃionalitate, de
credinŃă, de rasă, de opiniune, de
avere sau de rang social. Ea nu le
cere decât să fie sinceri în urmărirea adevărului, a binelui şi a
frumosului şi adânc devotaŃi
binelui semenilor lor.
Templele masonice sunt deschise
practicii unei vieŃi superioare, la
care societatea profană trebuie să
fie treptat pregătită.
Ea este o şcoală unde se formează
oamenii de elită, apŃi a lumina pe fraŃii
lor.
Francmasonii învaŃă pe oameni să
se iubească, să se ajute şi să se
asocieze pentru a trăi în perfectă
armonie şi toleranŃă.
A cugeta drept, a vorbi drept, a

18 A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar 8796, vol. 1, f. 59 – vezi Nota privind unele
aspecte ale activităŃii desfăşurate împotriva statului român de cercuri francmasonice din
străinătate întocmit de Departamentul SecurităŃii Statului – U.M. 0544 la 21 martie 1981.
19 Ibidem.
20 A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar 8796, vol. 10, f. 225 – vezi Istoric al Lojei FrancMasonice Bethlen Gabor din Tg. Mureş, Serviciul SecurităŃii Poporului Mureş, [1951-1952].
21Idem, vol. 10, f. 34 – vezi Adresa Inspectoratului JudeŃean Cluj, Serviciul III către
Departamentul SecurităŃii Statului, DirecŃia a III-a, 26 noiembrie 1984,
22Idem, vol. 7, f. 93 – vezi „Ce este Francmasoneria, definiŃia, caracterul politic
reacŃionar al francmasoneriei”
23 Idem, f. 227.
24 A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar 8796, vol. 6, f.f. 129 .
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- „iniŃiază acŃiuni menite a dezinforma
organele de Securitate”, iar scopul declarat ar fi fost „răsturnarea regimului politic din R.S. România, eliberarea poporului român, a tuturor oamenilor, de tirania barbară a comunismului şi dictaturii”24 şi „ajutorarea, în Ńară şi străinătate,
a vechilor francmasoni români sau originari din România, pentru a întreŃine
«spiritul frăŃesc de clan», aşa-numita
«solidaritate francmasonică»25;
- „… francmasoneria a început să acŃioneze în interesul burgheziei şi împotriva
maselor muncitoare”26;
- reiterarea şi reeditarea teoriei conspiraŃiei: masonul era „spion” sau
„trădător”27, „introdus cu scop
informativ de Intelligence Service”28;
Loja „LanŃul de Unire” devenise
„creierul întregii francmasonerii române
care dicta actele de diversiune şi sabotaj
comise după 23 august 1944. … a
subvenŃionat în acea perioadă
comandamentul clandestin legionar care
acŃiona împotriva noului regim
democratic”29.
- „Francmasoneria a intervenit direct şi
activ în treburile politice, cu scopul de a
da ajutor partidelor burgheze care
căutau să acapareze conducerea politică
a statutului”30;
- „Împotriva activităŃii antidemocratice
desfăşurate de francmasonerie imediat
după 23 August 1944, autorităŃile nu au

face binele, a urmări căutarea
adevărului, a învăŃa în Templu
practica ideii de libertate, de
egalitate şi fraternitate, a ajuta la
dezvoltarea progresivă a omenirii
prin studierea tuturor problemelor
sociale şi morale, a da dovadă de
toleranŃă şi respect faŃă de ideile altuia,
prin propagandă, prin scris şi prin
fapte, iată datoriile pe care
Francmasoneria le impune
membrilor săi.
Francmasoneria proclamă astfel
principiile unei morale universale,
proprie tuturor popoarelor şi
aplicabilă pretutindeni.
Ea prescrie în mod formal tuturor
adepŃilor săi, atât ca cetăŃeni cât şi ca
Masoni, de a se supune legilor tării şi
de a fi gata la orice sacrificiu pe care lar cere Patria lor.
Urmărind unirea şi buna
înŃelegere, Francmasonii evită între
ei tot ce poate dezuni spiritual şi
profesează decât cei[e]a ce poate
uni inimile.
Ei practică toleranŃa cea mai largă
în ceea ce priveşte opiniile, atât pe
tărâmul filozofic şi religios, cât şi
pe cel politic şi social. În Loji sunt
interzise discuŃiunile politice sau
religioase.
Francmasoneria consideră munca o

25

Ibidem.
Ibidem, f. 62.
27 Ibidem, f. 63.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem, f. 64.
26
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luat măsuri nici măcar atunci când,
trecându-se la reŃinerea unor elemente
din organizaŃia contrarevoluŃionară
«Mişcarea NaŃională de rezistenŃă», s-a
stabilit precis amestecul francmasoneriei”31;
- relaŃiile „serviciilor de spionaj cu organizaŃiile francmasonice care acŃionau sub
masca acestora pentru atragerea unor
cetăŃeni români la activităŃi informative”32;
- „periculozitatea scopurilor urmărite,
activitatea se desfăşoară în condiŃii de
conspirativitate, după reguli specifice
muncii secrete”33 şi „uzează de o gamă
largă de mijloace, metode şi procedee
secrete;
- „activitatea este concentrată cu alte
forme de denigrare a politicii partidului
şi statului naŃional34, „creează în rândul
intelectualilor o atmosferă a neîncrederii,
chiar de opoziŃie, împotriva politicii
culturale a partidului şi statului român,
provocarea de acŃiuni contestatare,
creare de aşa-zişi disidenŃi politici”35;
- „recurge la metoda calomnierii şi
discreditării unor cadre de valoare, loiale
Ńării”36;
- „organizaŃia din exterior (emigranŃi
român cu funcŃii importante) menŃin
trează ideea continuităŃii Masoneriei în
România… Semnificative pe această
linie sunt preocupările lui Marcel
Schapira, Marele Suveran Comandor al

lege a omenirii şi o onorează sub
toate formele ei.
Masoneria ScoŃiană, la rândul ei,
nu este nici o grupare politică, nici
o sectă şi nici o religiune.
Masoneria ScoŃiană este o
AsociaŃiune Universală bazată
esenŃialmente pe spiritul de
fraternitate al membrilor săi.
Deşi din cauza intoleranŃei multor
oameni ea nu divulgă numele
unora din adepŃii săi, totuşi Masoneria ScoŃiană nu este o societate
secretă. Ea nu-şi ascunde nici principiile, nici locurile de întrunire,
nici numele conducătorilor săi.
Masoneria ScoŃiană afirmă ca
principii fundamentale respectul
absolut al ideii naŃionale într-un
cadru de solidaritate universală,
respectul tuturor opŃiunilor, tuturor credinŃelor şi al tuturor religiunilor, în măsura în care acestea
nu sunt contrarii legilor Statului şi
legilor morale, interzicând în
întrunirile sale orice discuŃiuni
politice sau religioase.
2. MASONERIA SCOłIANĂ consideră
devotamentul faŃă de patrie drept
cea mai sfântă dintre îndatoriri şi
cere membrilor săi să fie cetăŃeni
leali şi supuşi, căci nimeni nu poate

Ibidem, f. 65.
Ibidem, f. 67.
33 Ibidem, f. 68.
34 Idem, vol. 1, f. 60
35 Ibidem, f. 60
36 Ibidem, f. 62
31
32
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Supremului Consiliu Român de la Paris,
de a acorda ajutoare materiale francmasonilor vârstnici din România, precum şi
de a incita la reorganizare pe cei care
călătoresc în FranŃa”37;
- descendenŃii masonilor „au preluat
ideile şi preocupările părinŃilor”, de
exemplu cazul „obiectivului” urmărit
„Marian”, al cărui tată a fost condamnat
pentru „propagarea de idei antropozofice, este semnalat că se află în mediul
unor elemente cu preocupări
masonice”38;
- „activitatea cercurilor francmasonice
din exterior care vizează R.S. România,
are un caracter subversiv”39.

să aspire la un ideal de solidaritate
universală înainte de a fi asigurat
integritatea propriei sale patrii.
OBłINEREA ŞI PIERDEREA CALITĂłII
DE FRANCMASON
Nimeni nu poate fi admis la iniŃiere, care singură îi dă drepturi
inerente calităŃii de Francmason:
a) Dacă nu are vârsta de 21 ani
împliniŃi (afară de fiii de Masoni
care pot fi primiŃi în Ordin, după
anumite norme, la 18 ani);
b) Dacă nu este de reputaŃie şi de
moravuri ireproşabile;
c) Dacă nu are mijloace onorabile şi
îndestulătoare de existenŃă;
d) Dacă nu posedă instrucŃiunea
indispensabilă pentru a înŃelege
învăŃămintele masonice.
Calitatea de Francmason precum şi
drepturile şi prerogativele legate
de această calitate se pierd:
Printr-o acŃiune dezonorantă;
a) Prin exercitarea unei meserii
desconsiderante în ordinul social;
b) Prin violarea angajamentelor
masonice.

Maior Dumitru Oproiu, Unele aspecte ale activităŃii ostile desfăşurate de organizaŃia
francmasonică în România, revista Securitatea, nr. 1 (77), 1987, f. 67, editată de Ministerul
de Interne, Departamentul SecurităŃii Statului – A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar
2558, vol. 49.
38 Ibidem, f. 68.
39 A.C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar 8796, vol. 1, f. 62
37
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ANEXA
Ministerul de Interne
Departamentul SecurităŃii Statului
Strict secret
DirecŃia I
Ex. nr. 2
Nr. ……….din iulie 1982
PLAN DE MĂSURI
în acŃiunea „SIMBOLUL”
În ultima perioadă se constată o amplificare şi intensificare a activităŃii
francmasonice pe plan mondial. În afara preocupărilor Francmasoneriei
internaŃionale, îndeosebi a cercurilor francmasonice din SUA şi FranŃa, se află
şi România, acŃionându-se în principal în următoarele direcŃii:
- creşterea influenŃei grupărilor masonice române din exterior asupra
emigraŃiei şi controlarea prin Francmasonerie a cercurilor emigranŃilor originari din România;
- identificarea, recuperarea şi scoaterea din Ńară a documentelor aparŃinând organizaŃiilor francmasonice în vederea centralizării lor pe plan mondial;
- iniŃierea de măsuri vizând „redeşteptarea” cadrelor francmasonice
vechi din Ńară, care mai sunt în viaŃă şi folosirea lor (în acest scop se trimit în
Ńară, sub diferite acoperiri, literatură de specialitate şi instrucŃiuni scrise sau
orale privind formele şi metodele de activitate care s-ar preta la condiŃiile
actuale din România);
- intensificarea preocupărilor pentru atragerea de noi adepŃi, vizând
elemente de valoare din rândul oamenilor de artă şi cultură, al medicilor,
cadrelor universitare, din sistemul de propagandă etc. Sunt avute în vedere
persoane de perspectivă şi unele care deja deŃin poziŃii importante şi au
legături cu străinătatea.
Cercurile francmasonice din exterior care vizează România dispun de o
vastă reŃea de acoperire (cluburi ca „PEN-Club”, în mai multe Ńări occidentale,
„ROTARY-Club” în FranŃa, „OPERA-Club” în Belgia, „ROMA-Club” în Italia
şi altele), încadrată cu elemente având poziŃii sociale înalte şi de influenŃă, pe
care o folosesc pentru organizarea de contacte cu elemente din Ńară, racolarea
unor adepŃi, iniŃierea lor etc.
Totodată, cercurile francmasonice se folosesc de organizaŃia „Amnesty
International” şi postul de radio „Europa Liberă” pentru intensificarea
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campaniei de denigrare a României în contextul aşa-ziselor acŃiuni de „apărare
a drepturilor omului”.
Se deŃin date că o serie de fapte sau fenomene negative care se manifestă în
mai multe sectoare de activitate sunt urmare a acŃiunilor cercurilor reacŃionare din Occident, în spatele cărora s-ar afla Masoneria internaŃională.
De asemenea, există indicii că unii oameni de artă şi cultură ar folosi în
creaŃiilor lor literare sau artistice simboluri masonice („ochiul”, „echerul”,
„compasul” etc) pentru a masca mesaje tendenŃioase sau cu semnificaŃii
francmasonice.
Până în prezent au fost identificate un număr de 21 persoane în viaŃă
care au făcut parte din Francmasonerie, respectiv 13 în Bucureşti, 4 în ClujNapoca, 2 în ConstanŃa şi 2 în judeŃul Timiş, dintre care 7 fac obiectul preocupărilor organelor de securitate.
Totodată, 14 persoane din Bucureşti, judeŃele Timiş şi GalaŃi, întreŃin
relaŃii cu elementele francmasonice din străinătate, iar asupra a cca. 50 de
oameni de ştiinŃă, artă şi cultură există suspiciuni că ar fi în atenŃia unor
cercuri francmasonice din exterior.
Având în vedere cele de mai sus, pentru prevenirea subminării politice
şi de stat a R.S. România prin „redeşteptarea” şi incitarea elementelor
masonice vechi din Ńară, racolarea şi atragerea de noi adepŃi ori generarea altor
fapte sau fenomene negative de către Francmasoneria internaŃională, aparatul
de informaŃii interne va întreprinde următoarele măsuri:
1. Stabilirea tuturor persoanelor din România, aflate în viaŃă care au
făcut parte din Francmasonerie şi organizarea de măsuri informativ-operative
de cunoaştere a poziŃiei politice şi a preocupărilor prezente, a relaŃiilor cu
elemente masonice din Ńară şi străinătate, precum şi a naturii acestora.
Răspund: şefii serviciilor 2,3,5,6.
2. Identificarea persoanelor din Ńară care întreŃin legături cu cercuri
francmasonice sau masoni din străinătate şi organizarea măsurilor informativoperative necesare pentru a stabili dacă au fost racolate la Francmasonerie ori
dacă se desfăşoară acŃiuni asupra lor în acest sens, care este atitudinea lor
prezentă şi ce intenŃii au.
Reanalizarea, prin această prismă, a tuturor cazurilor de persoane din
Ńară care întreŃin legături cu emigraŃia intelectuală reacŃionară.
Persoanele care intră în sfera de preocupări a altor profile vor fi semnalate, după caz, unităŃilor respective, care vor lua măsurile ce se impun, urmând
să comunice periodic la DirecŃia I rezultatul şi eficienŃa acestora.
Răspund: şefii serviciilor 2,5,6.
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3. Cooperarea organizată cu U.M. 0544 pentru a cunoaşte cercurile
francmasonice internaŃionale şi masonii din străinătate care vizează România
şi acŃionează asupra unor persoane din Ńară, scopurile urmărite, modalităŃile
de realizare, precum şi instituŃiile din Occident pe care le foloseşte Francmasoneria mondială pentru mascarea activităŃilor sale.
Totodată se va conlucra cu această unitate în vederea organizării unor
măsuri de cunoaştere pe timpul deplasărilor în străinătate a persoanelor din
Ńară suspecte de a desfăşura activităŃi masonice.
Răspunde: col. Ştefănescu Mircea
4. CetăŃenilor străini ce vin în Ńara noastră, despre care se deŃin date sau
există suspiciuni că fac parte din francmasonerie ori sunt emisari ai cercurilor
francmasonice internaŃionale, vor fi lucraŃi pe profile de muncă, asigurându-se
o conlucrare permanentă, organizată, pe cazuri, cu toate unităŃile interesate.
Răspunde: col. Ştefănescu Mircea
5. Descifrarea atentă a faptului dacă, şi în ce măsură, unele fapte sau
fenomene negative din sectoarele de artă, cultură, ştiinŃă, sănătate ş.a. sunt
cauzate de acŃiuni ale cercurilor francmasonice internaŃionale.
Răspund: şefii serviciilor 5 şi 6.
6. Folosirea acŃiunilor de pregătire contrainformativă a persoanelor
care se deplasează în străinătate pentru a preveni sau limita intrarea în relaŃii a
acestora cu cercurile francmasonice din exterior. Avem în vedre, în primul
rând, a se indica acestora să evite orice contact cu cluburile şi alte instituŃii din
Occident sub acoperirea cărora acŃionează Francmasoneria internaŃională.
Răspund: şefii serviciilor 5 şi 6.
7. SelecŃionarea tuturor surselor organelor de securitate din rândul
francmasonilor, al persoanelor care au intrat în contact cu cercuri sau elemente
masonice din străinătate ori din anturajul acestora şi stabilirea, pentru fiecare
în parte, de sarcini specifice pe linia problemei.
Răspunde: col Ştefănescu Mircea
8. Informarea corespunzătoare a compartimentelor de informaŃii
interne din securităŃile judeŃene şi a municipiului Bucureşti asupra periculozităŃii Francmasoneriei, adevăratele obiective ale acesteia, a modului ei de
acŃiune etc. îndrumarea şi sprijinirea lor pentru a putea rezolva în bune
condiŃiuni sarcinile ce le revin pe această linie.
Răspunde: col. Ştefănescu Mircea
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9. În termen de 90 de zile, DirecŃia I, în funcŃie de rezultatele măsurilor
întreprinse, va prezenta conducerii Departamentului SecurităŃii Statului
propuneri de organizare şi de desfăşurare a activităŃii de securitate în această
problemă.
Şeful DirecŃiei
General maior, Bordea Aron
rd 016/609. 1.07.1982
ALTE MĂSURI
1. Identificarea descendenŃilor foştilor francmasoni şi stabilirea celor
care se situează pe poziŃii francmasonice ori sunt în atenŃia
centrelor francmasonice din exterior.
2. Descoperirea arhivei Francmasoneriei din România, prevenirea
scoaterii ei în exterior şi intrarea în posesia noastră.
ACNSAS, fond documentar, dosar 124, vol. 6, ff. 289-294
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MARIANA DANEŞ
COLECłIA DE ÎNSEMNE FRANCMASONICE A
MUZEULUI BRUKENTHAL

Dintre piesele de patrimoniu care au constituit fondul de bază al
„ColecŃiei Brukenthal”, se remarcă, prin bogăŃia şi valoarea sa istorică, colecŃia
de obiecte cu însemne francmasonice a lojii Sf. Andrei la trei frunze de nufăr din
Sibiu.
Deşi în arhiva Muzeului NaŃional Brukenthal nu se mai păstrează actele
de donaŃie ori achiziŃie, care ne-ar fi oferit o serie de informaŃii utile referitoare
la modul de constituire a colecŃiei, din registrul-inventar1 aflăm totuşi perioada
în care au fost donate, numărul şi mai ales locul de provenienŃă al acestora.
După înregistrare2, custodele Michael von Kimakowicz a făcut descrierea şi
drumul parcurs de acestea până la intrarea lor în colecŃie. Sunt menŃionate
următoarele momente de constituire a colecŃiei:
• anul l869 (19-21 mai) – 150 de obiecte ale loji francmasonice sibiene
sunt donate de Julius Sigerus. Ele provin din colecŃia ce a aparŃinut
tatălui său şi constă din însemne şi documente;
• anul 1871 (14 octombrie) – Friederich Hochmeister donează câteva
însemne francmasonice care se adaugă colecŃiei existente a muzeului;
• 1872 (30 iunie) – Friederich Schuller donează trei insigne şi 8 documente ale aceleiaşi loji (Sf. Andrei la trei frunze de nufăr), pentru care se
aduc mulŃumiri;
• 15 octombrie 1873 – Adolf von Hochmeister donează un exemplar din
lucrarea „ViaŃa şi activitatea lui Martin Hochmeister” bibliotecii
muzeului, iar pentru colecŃia muzeului, însemne masonice;
• 17 iulie 1874 – acelaşi consilier, Adolf von Hochmeister, revine cu noi
documente şi obiecte francmasonice, dar se pare că această donaŃie a
fost precedată de o altă donaŃie care nu a fost menŃionată în protocol;
• între 21 august – 5 septembrie 1889 intră în colecŃie, fără a se menŃiona
provenienŃa, următoarele obiecte: o clepsidră mică, un ciocan din lemn,
un cap de mort, un batic negru.
Însemnele se găsesc în colecŃia de textile medievale a Muzeului de Istorie din cadrul
Muzeului NaŃional Brukenthal Sibiu, cu numere de inventar actualizate de la M. 5990
până la M. 6153, cu menŃionarea vechiului număr de inventar, pe fiecare obiect.
2 Piesele au fost înregistrate în inventarul german al Muzeului (B.V.B.B.)
Archaeologische Sammlung, volum III, la poziŃiile 3875 – 4039, p. l98-235.
1
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•

în anul 1920 colecŃia se întregeşte cu încă două piese respectiv un şorŃ
şi o panglică, donate prin testament de Gustav Bedeus.

Prin urmare, în prezent Muzeul Brukenthal – Muzeul de Istorie din
Sibiu deŃine o colecŃie de 165 obiecte şi însemne francmasonice, adunate graŃie
pasiunii şi preocupării donatorilor. Numărul impresionant de însemne şi
obiecte de ritual vorbeşte despre ierarhia şi ceremoniile din cadrul lojii, ai cărei
membri – „fraŃi receptaŃi” – au fost şi personalităŃi marcante ale vieŃii politice şi
culturale ale Sibiului. Studiul pieselor din colecŃie, toate executate cu o mare
fineŃe, ne pune în faŃa unei colecŃii de referinŃă pentru istoria masonică, ce
prezintă interes deosebit din punct de vedere ritualic dar şi documentar; deşi
nu sunt realizate din metale preŃioase, aur, fildeş ori mătăsuri, ele prezintă astăzi
un interes istoric enorm, atât pentru marele public cât şi, mai ales, pentru cercetători. În cadrul ierarhiei francmasonice ele constituiau repere clare pentru toŃi
membrii lojii, subliniind rangul posesorului în activitatea secretă a respectivei
societăŃi. În continuare vom enumera câteva dintre simbolurile purtate de
masoni în cadrul şedinŃelor lor, care se regăsesc în colecŃia muzeului sibian:
• însemnul maestrului lojii sibiene: compas mic, mare, raportor mic,
mare;
• însemnul primului preşedinte – un triunghi;
• însemnul maestrului de ceremonii – pumnal mic, pumnal mare;
• însemnul trezorierului – două chei încrucişate;
• însemnul fratelui cerşetor – două mâini strânse;
• însemnul fratelui secretar – două pene de scris cu fundă roşie;
• însemnul fratelui orator – o carte cu panglică gri;
• însemnul marelui maestru al lojii – o cruce cu panglică;
• şorŃuri de ucenic, calfă şi meşter francmason; fiind accesorii de
ritual, erau diferite de la un grad la altul şi se purtau în timpul
şedinŃelor de atelier);
• mănuşi de francmason, din piele albă, cu un deget, mărime universală, pentru ambele mâini;
• eşarfă din mătase roşie, violet, neagră;
• craniu de os, folosit pentru vicepreşedinte;
• ciocan din lemn pentru maestrul lojii (maestrul de scaun folosea în
timpul ceremoniei în lojă două ciocane: cu ciocanul mare se deschidea şedinŃa, iar cu cel mic se anunŃa persoana primită în gradul
nr.1);
• ciocan din lemn pentru preşedintele şi vicepreşedintele lojii;
• chei francmasonice;
• mistrie cu imaginea unui francmason în costum de ceremonie; are
ca simbol secretul, şi provine din loja trezorierului din Braşov.
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linie – provenită probabil tot din loja braşoveană;
biblia, cartea de căpătâi a francmasoneriei;
simbolul spiritului – compasul;
simbolul materiei – echerul;
roabă mică, dăltiŃă, lopată, ciubăr, cuvă pentru mortar, piron, dăltiŃă,
scară, rişcă, metru, set de unelte de zidar în miniatură, toate încărcate cu o anumită simbolistică, „bijuterii” prinse pe şorŃ, eşarfe
folosite în ceremonialul din lojă;
• simbolul sincerităŃii şi al virtuŃii – spada;
• bile pentru vot.
Este cunoscut faptul că masonii erau membri ai elitei intelectuale din
întregul Imperiu Habsburgic şi aparŃineau diverselor loji; aceste „asociaŃii” nu
Ńineau cont de religie şi naŃionalitate, iar prin caracterul lor supranaŃional,
activităŃile desfăşurate aveau mai mult o componentă culturală, politică şi
socială.
Despre francmasonerie s-au publicat cărŃi şi articole ce amintesc de
istoria sa ascunsă, de importanŃa culturală şi rolul politic al membrilor, de
activitatea, scopul şi ritualurile masonice de-a lungul anilor. Noi nu încercăm
aici o reconstituire a lojii sibiene, însă existenŃa în colecŃie a însemnelor
masonice din anii 1767-1790, perioadă când a funcŃionat loja la Sibiu, ne permit
să aducem în prim plan un subiect mai delicat, deoarece masoneria nu era un
produs intern, ci a fost importată şi s-a impus anevoie.3
Loja sibiană a fost înfiinŃată în anul 1767 de opt studenŃi saşi:
1. Samuel von Baussnern (născut în 1741 la Sibiu, fiul comitelui
Simon von Baussnern), comite şi jude regal, iniŃiator al lojii din
Sibiu, recipist la Dresda în cele 4 grade masonice; mai târziu a
ajuns la gradul de maestru scoŃian;
2. Johann Georg Eckhardt, născut în 1740 la Sebeş;
3. Thomas Filtsch, născut în anul 1740 la Sibiu;
4. Johann Hammer, născut în 1740 la Sibiu;
5. Dr. medicus Johann Christian Schmidt, născut la Sighişoara în
l739. În ultimii patru ani de viaŃă a deŃinut gradul 4 de maestru
scoŃian, obŃinut la Dresda;
6. Lukas baron von Hermannsfed, născut în 1741 la Cristian/Sibiu;
7. Michael Gottlieb Neustädter, viitor protomedicus, iniŃiat în
primele trei grade;
8. Johann Michael Linzing, născut în 1740 la Sibiu, tipograf, recipist
la Tübingen, în gradul de maestru.
3 Angelika Schaser, Reformele iosefine în Transilvania şi urmările lor în viaŃa socială, Sibiu,
2000, p. 191
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Aceşti tineri, cu vârsta sub 30 de ani, sub conducerea lui Samuel von
Baussnern, l-au iniŃiat pe registratorul Johann Michael von Ahlefeld, născut în
1736 la Sibiu, în primele trei grade masonice. ToŃi, ca membri ai unor lojii
masonice din Germania (Dresda, Erlangen, Yena şi Tübingen), revin în Sibiu
cu diferite grade, şi înfiinŃează Loja Sfântul Andrei la trei frunze de nufăr. În
programul lor figura propagarea ideilor iluministe, cultivarea relaŃiilor de
prietenie şi a unui climat cultural propice. În august 1776 membrii hotărăsc
transformarea din loja obişnuită, în care se putea obŃine doar gradul 4 de
maestru scoŃian, într-o lojă scoŃiană de tip vechi, unde se putea obŃine gradul 8,
cel de cavaler masonic.
ComponenŃa lojii Sf. Andrei la trei frunze de nufăr din Sibiu a fost
multinaŃională. Din ea făceau parte membrii elitei sibiene şi transilvănene, toŃi
cu o importantă influenŃă în viaŃa politică. Lista membrilor iniŃiaŃi sau afiliaŃi,
întocmită pentru perioada cât loja a activat la Sibiu (1767-1790), cuprinde
numele a 276 de fraŃi masoni: 147 catolici, 73 evanghelici, 8 ortodocşi, 2 unitarieni. Dintre ei, 77 erau născuŃi în localităŃi din Transilvania, 35 la Sibiu, 14 la
Braşov. Aceştia erau fie locuitori ai Sibiului, reprezentanŃi ai vieŃii publice
orăşeneşti, dar şi nobili, comiŃi, preoŃi, sau diferite alte persoane cu drept de
şedere în Sibiu.
Din lojă făceau parte, alături de cei menŃionaŃi mai sus, personalităŃi
precum:
Ioan Piuariu Molnar, născut la Sadu în 1749, iluminist român, primul
medic oftalmolog la şcoala medico-chirurgicală din Cluj, primul profesor
universitar român din Transilvania, autorul celei dintâi gramatici românogermane, al unei istorii universale şi al unui dicŃionar româno-german. A
iniŃiat prima publicaŃie ştiinŃifică medicală românească intitulată „Sfaturi către
studenŃii în chirurgie” (1793), fiind totodată unul dintre cei care au redactat
Supplex Libellus Valachorum (M.D.E. Bucureşti,1978, p. 1582). După ce în anul
1777 s-a stabilit la Sibiu, a devenit medicul curant al baronului Brukenthal. A
fost unul dintre cei mai importanŃi reprezentanŃi ai iluminismului român şi
predecesor al presei române din Transilvania4.
Martin Hochmeister (cel bătrân), primar al oraşului şi om de cultură
(tipograf, editor, librar), preia librăria după decesul fostului său asociat, Sardi,
şi o amenajează pentru public în anul 1778, cu privilegiul de-a vinde cărŃi de
uz şi folosinŃă comună. În anul 1782 a amenajat şi o bibliotecă cu caracter
public. Preia conducerea teatrului, înfiinŃând în 1788 primul teatru german din
Transilvania, cu reprezentaŃii săptămânale. În anul 1784 apare primul ziar
politic din Transilvania („Ziarul Transilvan”) şi prima publicaŃie teatrală „Theatral Wochenblatt”. Activitatea sa este dusă mai departe de fiul său,
4

Hermann Fabini, Alida Fabini, Portretul unui oraş din Transilvania, Sibiu 2001, p. 145
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Martin von Hochmeister (cel tânăr5), funcŃionar în magistratură, care primeşte
botezul masonic încă din copilărie. Preia conducerea tipografiei şi a editurii, pe
care o extinde. În 1790 tipăreşte „Revista trimestrială transilvăneană”. În
„Jurnalul familiei”, menŃiona; „nu am avut satisfacŃie mai mare decât atunci
când am putut fi de folos societăŃii, indiferent de sacrificiile pe care a trebuit să
le suport pentru aceasta”.
Andreas von Reissenfels,6 fondator de orfelinate şi cămine pentru văduve.
Samuel Hahnemann, născut la Meissen în 10 aprilie 1755, soseşte la Sibiu
ca medic personal şi bibliotecar al baronului Samuel von Brukenthal în anul
1777. Rămâne în oraş doi ani. În acest timp este primit ca membru al lojii,
ajungând la gradul unu, cel de ucenic. El este cel care descrie amănunŃit
ceremonialul primirii în lojă a unui viitor francmason: „Primirea în lojă era
făcută într-o încăpere întunecată, drapată în negru. În interiorul acesteia se afla
o masă pe care erau plasate instrumente matematice, o veioză şi un plan
arhitectural. Alături se afla o coloană de care atârnau două schelete şi un cap
de mort...”. Chiar dacă pe tânărul student în medicină acest decor nu îl va fi
înspăimântat în timpul cât a trebuit să aştepte în mod ritual sosirea mai
marilor ordinului pentru a-i pune întrebări în legătură cu seriozitatea
dorinŃelor sale, se prea poate ca rigiditatea şedinŃelor să-l fi dezamăgit. Fiecare
categorie de fraŃi îşi avea locul în cadrul acesteia, iar ucenicii şi calfele (gradul 1
şi 2) nu aveau nici un cuvânt de spus – dimpotrivă, o mişcare sau un zgomot
inoportun atrăgea ca pedeapsă amendarea acestuia. Se poate, bineînŃeles, să fi
fost şi altfel, adică tânărul Hahnemann să fi fost încântat de romantismul
sumbru al lojii şi să fi considerat ca normal şi corect ritualul strict al şedinŃelor,
iar nepromovarea lui să aibă alte cauze7…
În anul 1810 îşi publică lucrarea „Organon al ştiinŃei curative”, care stă
la baza noii discipline farmaceutice: homeopatia8.
Franz Müller von Reichenstein, născut în Austria, vine în anul 1778 la
Sibiu ca şi consilier de tezaur. Preia conducerea minelor, furnalelor şi salinelor
din Transilvania. În laboratorul său din str. Mitropoliei nr. 36, a descoperit un
nou metaloid – telurul. În 1788 este înnobilat şi ridicat la rangul de cavaler al
curŃii imperiale cu atributul „de Reichenstein” (piatră preŃioasă), iar în anul
1795 i se aprobă, la cerere, dreptul de cetăŃean indigenat al Transilvaniei.
Cei doi fii ai săi şi familiile lor au rămas la Sibiu9.
Ibidem, p. 141
Ibidem, p. 141
7 Ingrid Lux, Hahnemann, fondatorul homeopatiei, şi Sibiu, în ConvergenŃe transilvane, VI,
1997, p. 41
8 Hermann Fabini, Alida Fabini, op. cit., p. 140
9 Ibidem, p. 143; Klusch Horst, Un sibian a descoperit telurul - Franz Joseph Müller von
Reichenstein, în ConvergenŃe transilvane, III, 1994, p. 45
5
6
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Gheorghe Bánffy, guvernator al Transilvaniei (1787-1822), membru al
Sfatului gubernial; în anul 1778 conducea francmasoneria sibiană, iar din l780
şi pe cea din Transilvania10.
Phillipp Collignion, originar din ducatul Luxemburg, cel care, printre
altele, închiriază hanul oraşului „La steaua albastră” din str. Heltauer (azi N.
Bălcescu), schimbându-i numele în „Împăratul Romanilor” în cinstea lui Iosif
al II-lea, care i-a fost oaspete în 178111.
Giovanni Galaratti, cel care a introdus cultura viermilor de mătase în
12
Ardeal .
Petri Simon, născut la Braşov şi stabilit la Sibiu, servitor camerist al
baronului Brukenthal13.
Marko Demetrius născut la Sibiu, ortodox, negustor grec14.
Daniel Filsch, evanghelic, preot între anii 1772-179315.
Johann Valentin Günther, fost secretar de cabinet al împăratului, face
parte din cercul de apropiaŃi ai lui Hochmeister.
Johann Karl Eder, istoric, director al şcolii normale romano-catolice din
Sibiu, redactor şef la ziarul Siebenbürger Zeitung (1784 – 1787)16.
Principele Mavrocordat
Karl von Brukenthal, registrator de arhive şi secretar judecătoresc (fratele
lui Samuel von Brukenthal).
Michael Gottlieb Neustädter, medic al oraşului Sibiu.
Între anii 1777-1778, membrii lojii sibiene Ńineau şedinŃele la etajul I al
hanului orăşenesc „Împăratul Romanilor”, apoi în casa tipografului Martin
von Hochmeister, care constituia locaŃia preferată pentru intelectualii ce
împărtăşeau aceleaşi idei iluministe asupra umanităŃii. AtenŃia lor era îndreptată asupra aspectelor culturale, fiind stimulată activitatea publicistică şi
literară. Sub îndrumarea lor s-au publicat lucrări de geografie şi istorie generală a Transilvaniei, s-a constituit prima colecŃie de minerale, s-au pus bazele
unei biblioteci ştiinŃifice, s-a promovat şi sprijinit teatrul, dar şi dezvoltarea
agriculturii, prin introducerea unor metode performante. S-au implicat şi în
combaterea superstiŃiilor înrădăcinate profund în psihologia oamenilor, care
încă credeau în puterea vrăjitoriilor, a stafiilor, a vampirilor, fiind sfătuiŃi şi
Thomas Şindilariu, Rolul francmasoneriei în începuturile carierei lui Samuel von Brukenthal.
O necunoscută în biografia sa, p. 311, în In honorem Gernot Nussbächer, Braşov 2004
11 Angelika Schaser, op. cit., p.182
12 Ibidem, p. 193
13 Horia Nestorescu Bălceşti, Ordinul masonic român, Bucureşti l999, p. 43
14 Ibidem, p. 43
15 Ibidem, p. 43
16 Ibidem, p. 43
10
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învăŃaŃi ce trebuie să facă în astfel de situaŃii. Michael von Brukenthal relata că
în anul 1785 încă se mai credea în astfel de superstiŃii; de exemplu, la Deva,
trupul neînsufleŃit al unui condamnat la moarte a fost furat, iar superstiŃia
răspândită printre birjari spunea că dacă aşezi în grajd o parte din trupul unei
persoane executate, de preferat o mână, atunci caii se curăŃă singuri17.
Chiar dacă aceste încercări au fost un prim pas în conştientizarea
maselor, ele nu au atins esenŃa lucrurilor, căci simplele sfaturi nu puteau
determina modificări de principiu în viaŃa Ńăranilor, nefiind vorba de o
abordare ştiinŃifică şi convingătoare. Religia nu încuraja dealtfel astfel de
abordări laice ale vechilor credinŃe şi obiceiuri mistice.
De asemenea, în calendarele sibiene sunt publicate o serie de articole
care se încheiau cu ideea că omul de rând ar trebui eliberat de cătuşele acestei
credinŃe rătăcitoare.
Membrii grupării masonice au fost primii care în mod programatic au
luptat pentru depăşirea graniŃelor etnice şi religioase. Statutele lojii masonice
stipulau că fiecare cetăŃean – care de la vârsta de 24 de ani este propriul său
stăpân – poate deveni membru al unei loji. Accesul femeilor în rândul acestor
societăŃi secrete era interzis.
În anul 1785, prin „Patenta Imperială”, Iosif al II-lea legiferează
activitatea masonică din Austria, trecând-o sub controlul statului. Loja sibiană
îşi întrerupe activitatea de la 31 decembrie 1785 până la 22 martie 1786.
Urmările patentei au fost simŃite şi pe plan local: condiŃionarea funcŃionării
lojii din Sibiu de prezentarea regulată a listei nominale cu membrii ei în faŃa
autorităŃilor locale şi anunŃarea prealabilă a zilelor de întrunire; în Transilvania
au fost desfiinŃate filialele masonice. Loja masonică din Sibiu a hotărât, la 22
martie 1790 (din cauza neîncrederii manifestate de Curtea de la Viena faŃă de
asociaŃiile secrete) să-şi încheie activitatea, „până ce ordinul regesc se va
bucura de ocrotirea binevoitoare a preamilostivului monarh care se va urca pe
tron18”. Dar această speranŃă nu s-a împlinit; loja sibiană nu şi-a mai reluat
oficial activitatea după ultima şedinŃă din 22 martie 1790, anul în care intră în
adormire19, iar în 1795 (6 iulie), prin ordin imperial, francmasoneria20 era
interzisă pe întreg teritoriul Imperiului Habsburgic, deci şi în Transilvania.

Angelika Schaser, op. cit., p.195
Ibidem, p.192
19 Horia Nestorescu Bălceşti, op. cit., p. 6: „adormire – momentul încetării activităŃii
unei loji care, de cele mai multe ori, este temporară. Oricând ea poate fi redeşteptată”
20 „Francmasoneria – asociaŃie secretă cu scopuri etico religioase, politice, care a îmbinat, la origine, tradiŃiile de solidaritate ale corporaŃiilor medievale de zidari, cu diverse
tradiŃii oculte” – conform DEX (DicŃionarul Explicativ al Limbii Române), 1978, p. 398.
17

18
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ColecŃia de însemne adiacente ritualice a Muzeului de Istorie din
cadrul Muzeului NaŃional Brukenthal a fost mai puŃin valorificată expoziŃional
datorită particularităŃilor sale secrete şi cu caracter obscur pentru omul obişnuit. Ea intră in circuitul expoziŃional abia după anul 1990, când sunt organizate
expoziŃiile IdentităŃi ale saşilor sibieni, comunitate, reprezentare, intimitate; Din
istoria Sibiului; Samuel von Brukenthal - Homo Europaeus. Pentru prima oară a
fost expusă şi medalia de francmason a lui Samuel von Brukenthal, emisă la
Halle, la 24 iunie 1744.
Mărturii ale existenŃei masonilor sibieni sunt păstrate ca elemente decorative pe unele monumente istorice din Sibiu: poarta Muzeului Brukenthal, pe
care sunt încrustate simboluri francmasonice (compas, echer), apoi plăcile
comemorative aflate pe casa lui Martin Hochmeister din str. T. Popovici nr. 9
(dedicată vizitei la Sibiu din anul 1783 a lui Iosif al II-lea) şi pe sediile
francmasonilor din străzile Ocnei şi Bulevardul Victoriei nr. 25.
Desigur că acest text nu şi-a propus să elucideze problematica şi
semnificaŃia respectivelor însemne masonice (sibiene), ci mai mult să atragă
atenŃia asupra existenŃei lor în colecŃiile muzeului, tocmai pentru că nu au fost
studiate îndeaproape şi mai ales integrate în contextul social, politic, cultural
din Transilvania epocii iluminismului.
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MARIANA DANEŞ, MARIUS EPPEL
OBIECTE MASONICE DIN COLECłIA MUZEULUI NAłIONAL
BRUKENTHAL – SIBIU

Ordonarea pieselor a fost realizată după criterii tipologice şi utilizare în timpul
şedinŃelor, aceasta stând de altfel şi la baza inventarierii iniŃiale a însemnelor.
ELEMENTE DE DECOR MASONIC
ŞORłURILE DE UCENICI sunt reprezentate în colecŃiile Muzeului NaŃional
Brukenthal printr-un număr de 10 piese.
1. ŞORł DE UCENIC din piele albă tăbăcită, necăptuşit, clapeta croită separat sub formă
de triunghi prevăzut cu butonieră. Două funde subŃiri din mătase albastră. 38 x 35
cm. Inv. nr. M.6137/3889, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
2. ŞORł DE UCENIC din piele albă tăbăcită, clapetă triunghiulară cu butonieră. Două
funde din piele pentru prindere. La poale imprimată ştampila loji sibiene (cruce
malteză şi trei frunze de nufăr). 51 x 36 cm. Inv. nr. M. 6152/3885, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
3. ŞORł DE UCENIC din piele albă tăbăcită, clapetă triunghiulară cu butonieră. 40 x30
cm. Inv. nr. M.6140/3890, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
4. ŞORł DE UCENIC, clapetă triunghiulară cu butonieră. 49,5 x 30 cm. Inv. nr.
M.6142/3892, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
ŞORłURILE DE COMPANIONI (CALFE) sunt reprezentate printr-un număr de 8 piese.
Toate sunt din piele albă, tăbăcite, ornamentate cu mătase verde, obicei instituit în
loja sibiană înainte de 1777. Pieptul este croit separat şi se poartă în sus
5. ŞORł DE COMPANION croit în formă de paralelogram. Clapeta croită dintr-o altă
bucată şi aplicată prin coasere. Căptuşit cu mătase verde, pe margini pasmanterie
răsfrântă din acelaşi material. Două funde pentru prindere, din mătase verde. 36 x 38
cm. Inv. nr. M.6122/3900, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
6. ŞORł DE COMPANION din piele albă tăbăcită, căptuşit cu mătase verde, marginile
cu pasmanterie din acelaşi material. La poale imprimată ştampila loji sibiene, o
cruce malteză şi trei frunze de nufăr. Se prinde de corp cu funde subŃiri din mătase
verde. 43 x 33 cm. Inv. nr. M.6133/3890, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de
Istorie Sibiu.
7. ŞORł DE COMPANION, croit dintr-o singură bucată în formă de scut heraldic, cu
clapeta răsfrântă peste poale. Căptuşit cu mătase albastră-verzui, pe margini
pasmanterie răsfrântă din acelaşi material. La poale, central, imprimată ştampila
cu simbolul lojii sibiene, 3 vulturi, doi jos şi unul sus, în culoare roşie. 44 x 42 cm.
Inv. nr. M.6135/3902, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
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8. ŞORł DE COMPANION, clapetă dreptunghiulară, căptuşit cu mătase verde, pe
margini pasmanterie din acelaşi material. La poale, central, imprimată ştampila cu
simbolul lojii sibiene, pe fond galben verzui. În colŃul din dreapta sus, inscripŃie cu
cerneală neagră: St. v. B. Din registrul vechi de inventar reiese că şorŃul a fost
purtat de Ştefan Kozta v. Belleneyes, care în perioada 28 februarie 1781 – 17 aprilie
1783 era calfă în loja sibiană. 54 x 45 cm. Inv. nr. M.6136/3896, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
9. ŞORł DE COMPANION în formă de scut heraldic, căptuşit cu mătase albastră,
pasmanterie pe margini. La poale, central, aplicată o ştampilă de culoare apropiată
de culoarea lojii sibiene, poate ştampila lojii din Braşov. 52 x 34 cm. Inv. nr.
M.6138/3901, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
10. ŞORł DE COMPANION din piele albă tăbăcită, clapeta aplicată prin coasere.
Căptuşit cu mătase verde, pe margini pasmanterie din acelaşi material. 54 x 36,5
cm. Inv. nr. M.6147/3898, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
11. ŞORł DE COMPANION din piele albă tăbăcită, căptuşit cu mătase albastră,
marginile cu pasmanterie din acelaşi material. La poale, imprimată ştampila loji
sibiene, o cruce malteză şi trei frunze de nufăr în culoare roşie. 51 x 36,5 cm. Inv.
nr. M.6143/3897, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
ŞORłURILE DE MAESTRU sunt reprezentate printr-un număr de 17 piese. Toate sunt
din piele albă tăbăcită, având ca semne distinctive una până la trei rozete bicolore.
Aceste şorŃuri au clapeta croită separat, ataşată de şorŃ prin coasere, astfel încât să
fie purtată răsfrântă peste poale. Căptuşeala croită îmbracă şorŃul şi pieptul.
12. ŞORł DE MAESTRU din piele albă, croit sub formă de paralelogram. Pieptul este
croit separat, pe el fiind cusută o rozetă. Căptuşeală din mătase albastră, marginile
cu pasmanterie din acelaşi material. La poale cusute două rozete. 37 x 32 cm. Inv.
nr. M.6141/3911, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
13. ŞORł DE MAESTRU din piele albă tăbăcită, croit sub formă de paralelogram. Pe
pieptul croit separat este cusută o rozetă. Căptuşeală din mătase albastră,
marginile cu pasmanterie din acelaşi material. La poale cusute două rozete din
mătase. 31,5 x 39 cm. Inv. nr. M.6144/3910, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul
de Istorie Sibiu.
14. ŞORł DE MAESTRU din piele albă tăbăcită croit sub formă de pătrat. La poale
cusute de o parte şi de alta două rozete identice. Pe pieptul croit separat sub formă
de triunghi este cusută o rozetă din mătase albastră prinsă cu un nasture.
Căptuşeala interioară cu material textil de culoare verde, iar pasmanteria de
culoare albastră. Provine, prin testament, de la Gustav Bedeus. 34 x 31 cm. Inv. nr.
M.6120/14988, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
15. ŞORł DE MAESTRU din piele albă tăbăcită, croit sub formă de paralelogram. La
poale cusute trei rozete, central aplicată o fundă din mătase. Pieptul triunghiular,
croit separat, cusut de şorŃ. Fără căptuşeală. Datorită formei şi execuŃiei deosebite
ar fi posibil posibil să aparŃină altei lojii. 35 x 27 cm. Inv. nr. M.6146/3914, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
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16. ŞORł DE MAESTRU din piele albă tăbăcită, croit sub formă de paralelogram, pe
care sunt cusute două rozete albastre. Pieptul croit din altă bucată, cusut de şorŃ,
din acelaşi material, pe care este aplicată o rozetă. Căptuşit cu mătase albastră,
bordat cu pasmanterie albastră. Se prinde de corp cu două funde din mătase
albastră. 37 x 33 cm. Inv. nr. M.6149/3907, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul
de Istorie Sibiu.
17. ŞORł DE MAESTRU din piele albă tăbăcită, croit sub formă de paralelogram,
căptuşit cu mătase albastră, pe margini pasmanterie din acelaşi material. Pieptul
croit separat, triunghiular, răsfrânt peste şorŃ, pe care este cusută o rozetă albastră.
La poale cusute două rozete albastre. Pentru prindere două baiere din rips
albastru. 42 x 30,5 cm. Inv. nr. M.6130/3912, Muzeul NaŃional Brukenthal –
Muzeul de Istorie Sibiu.
18. ŞORł DE MAESTRU din piele albă tăbăcită, croit sub formă de paralelogram,
căptuşit cu mătase albastră, mărginit cu pasmanterie albastră. La poale cusute trei
rozete din mătase albastră. 36 x 30 cm. Inv. nr. M.6131/3908, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
19. ŞORł DE MAESTRU din piele albă tăbăcită, croit sub formă de paralelogram, cu
pieptul ce atârnă peste poale. Căptuşit cu mătase albastră, marginile cu
pasmanterie din acelaşi material. La poale, sub formă de triunghi, sunt cusute trei
rozete bicolore (albastru şi bej). 44 x 30,5 cm. Inv. nr. M.6148/3918, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
20. ŞORł DE MAESTRU din piele albă tăbăcită, croit sub formă de scut heraldic,
pieptul cusut de şorŃ răsfrânt peste poale. Căptuşit cu mătase albastră, mărginit cu
pasmanterie din acelaşi material. La poale, dispuse în triunghi, trei rozete bicolore
(albastru, bej). 43 x 32 cm. Inv. nr. M.6139/3916, Muzeul NaŃional Brukenthal –
Muzeul de Istorie Sibiu.
21. ŞORł DE MAESTRU în formă de scut heraldic. Clapeta aplicată prin coasere.
Necăptuşit, margini cu pasmanterie neagră. Posibil şorŃ de Venerabil de grad
superior (gradele negre: 30, 31, 32, 33), sau şorŃ folosit la înmormântare. 44,5 x 32
cm. Inv. nr. M.6145/3903, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
MĂNUŞILE masonice reprezentate în colecŃia Muzeului Brukenthal (8 piese) sunt
din piele de capră tăbăcită, de culoare alb-gălbui, cu marginea răsfrântă şi fără
nasturi, croite invers, cu deget lat, cu manşete răsfrânte prinse cu capse, mărime
universală.
22. MĂNUŞĂ din piele albă pentru mâna stângă. 24 x 11 cm. Inv. nr. M.6115/3925,
Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
SIGILII
23. SIGILIU oval, în centru un blazon cu scutul împărŃit în două câmpuri: crucea
malteză, un braŃ cu sabie sub care apare inscripŃia: L. U. EC.U.U.U, pe marginea
rămasă liberă inscripŃia: G. 2+14. G+ 6:7., U +2: 3+7,.P+3D: 3+12. 4,2 x 3,7 x 8,8 cm.
Inv. nr. M.6055/3875, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
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24. SIGILIU oval. În centru un blazon, scut cu o cruce malteză, o sabie aşezată în Ńeapă
timbrat de coif, literele P.- O. Totul pe o mantie, deviza: DEFENDI. ORNAT. Este sigiliul
privat al unui francmason cu iniŃialele P. O. 2 x 2,3 x 5,3 cm. Inv. nr. M.6054/3877, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
25. SIGILIU oval, în centru blazon, crucea malteză iar dedesubt braŃul drept, platoşă
cu o sabie în mână, iniŃiale: L: U: C. 3,7 x 3,4 x 6 cm. Inv. nr. M.6056/3876, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
ÎNSEMNE, UNELTE ŞI BIJUTERII MASONICE
26. COLAN DE VENERABIL al Lojii, cu Echerul, simbol al raŃiunii, cu inscripŃia G[rand]
M[aître] Provincial de Transylvanie. Medalionul fixat cu un inel de panglică. Cupru
aurit. 13 x 9 x 72 cm. Inv. nr. M.6080/3931, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul
de Istorie Sibiu.
27. COLAN DE VENERABIL al Lojii de grad superior. Crucea Sf. Ioan, simbolul al lojii
scoŃiene, cu braŃele şi centrul lucrate în casetă adâncită, căptuşită cu foiŃă de tablă
roşie, fără pietre şi email, cu un inel de prindere de panglica roşie de mătase.
Alamă aurită. 5,6 x 5 x 76 cm. Inv. nr. M.6081/3941, Muzeul NaŃional Brukenthal –
Muzeul de Istorie Sibiu.
28. COLAN CU NIVELĂ, al Primului Supraveghetor al Lojii. Panglica albastră se
închide cu o copcă. 6,5 x 5,6 x 67 cm. Alamă aurită. Inv. nr. M.6082/3945, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
29. COLAN DE OFIłER al Lojii. Medalionul reprezintă două săbii rituale încrucişate
şi trei frunze de accacia (una lipseşte). Panglică cu o copcă pentru prindere. Bronz,
alamă aurită. 6,3 x 6 x 33 x 33 cm. Inv. nr. M.6084/3947, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
30. PANGLICĂ care se aşterne în jurul Templului, reprezentând lanŃul universal
prin care masonii sunt uniŃi între ei. 73 x 73 cm. Inv. nr. M.6083/3976, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
31. COLAN DE OFIłER AL LOJII cu medalion care reaminteşte simbolismul echerului,
compasului şi al ramurii de accacia. Panglica din mătase albastră la capăt cu o
copcă. 7 x 7 x 34 x 34 cm. Inv. nr. M.6085/3943, Muzeul NaŃional Brukenthal –
Muzeul de Istorie Sibiu.
32. COLAN DE OFIłER, al Secretarului Lojii, format din două pene de scris
încrucişate, cu panglică din mătase albastră. Bronz aurit. 10 x 34 x 34 cm. Inv. nr.
M.6086/3946, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
33. MEDALION AL TREZORIERULUI, cu două chei şi trei frunze de accacia. Panglica
din mătase albastră cu inel de prindere. Bronz aurit. 73 x 73 x 13 x 71 cm. Inv. nr.
M.6088/3949, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
34. UNEALTĂ MASONICĂ, Mistrie din alamă. Specifică gradelor I şi II, mistria este
simbol al toleranŃei, virtute caracteristică a masonului. Cu mistria se nivelează
mortarul destinat cimentării pietrelor edificiului pentru a le realiza unitatea. Cele
trei coloane reprezintă stâlpii echilibrului universal: înŃelepciune, forŃă şi
frumuseŃe. Firul cu plumb Ńinut de ucenic, simbol caracteristic gradului I,
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reprezintă cunoaştera de sine. În imagine se mai întâlnesc şi alte simboluri
masonice: rodia, frunza de accacia, piatra cubică şi soarele care semnifică, printre
altele, şi înŃelepciunea din ziua I a CreaŃiei. Gravura interioară insistă asupra
gradului II, de companion. Cele trei coloane simbolizează de data aceasta bucurie,
pace, iubire. Ucenicul mason şi-a identificat asperităŃile, a învăŃat să se accepte,
după ce s-a cunoscut pe sine. De acum înainte el este pregătit să continue călătoria
pe pământ, fapt evidenŃiat şi de alte două unelte masonice, rigla şi nivela. Dacă la
gradul I masonul deprinde cunoaşterea de sine pe vertical, la gradul II, numit şi a
voiajului, el călătoreşte să cunoască în sens orizontal lumea, reprezentată prin
nivelă. Mistrie cu mâner negru fixat de coadă cu o tijă curbată în formă de S.
Gravată pe ambele feŃe. 19,2 x 7,5 cm. Inv. nr. M.5991/3982, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
35. BIJUTERIE MASONICĂ, reprezintă cornul abundenŃei. Simbolistica ei insistă
asupra misticii numărului 3, respectiv asupra împăcării dualităŃii cu unitatea,
readucerea dualităŃii la unitate. Simbolurile sunt cele ale lojii din Braşov (din corn
se revarsă un triunghi cu trei colonete). Ornamente florale. Bronz aurit. 8 x 5,5 cm.
Inv. nr. M.5993/3991, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
36. BIJUTERIE MASONICĂ, a secretarului, reproduce panglica care înconjoară
templul, simbolizând unitatea masonilor. Se disting, de asemenea, două pene de
scris încrucişate, legate cu o panglică cu două funde, cea de sus cu trei bucle, şi cu
un inel pentru suspendare. Bronz aurit. 6,2 x 9,2 cm. Inv. nr. M.5994/3990, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
37. BIJUTERIE MASONICĂ, a Ospitalierului (maestrul de ceremonii), în formă de
inimă, simbol al iubirii şi al dăruirii. 6,5 x 6 cm. Inv. nr. M.5995/4031, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
38. SPADĂ MASONICĂ ŞERPUITĂ (epée flamboyante), instrument al Venerabilului
Lojii cu care se invocă Marele Arhitect al Universului. Garda în linie sinuoasă,
răsucită, mânerul din lemn băiŃuit negru; rozeta se fixează ca o broşă. 12 x 4 cm.
Inv. nr. M.5996/3997, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
39. SPADĂ MASONICĂ DREAPTĂ, a Marelui Expert şi a Uşierului Lojii. Lamă şi
mâner din bronz aurit. 8,4 x 1,7 cm. Inv. nr. M.5997/3999, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu
40. BIJUTERIE MASONICĂ, a Oratorului, reproduce rigla, care arată modul în care
este respectată ConstituŃia masonică. Una dintre laturi teşită, capetele terminate în
profil sinuos, la unul din capete inel pentru prindere. 8,2 x 1 cm. Inv. nr.
M.5998/3998, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
41. BIJUTERIE MASONICĂ cu mai multe simboluri ale Ordinului: echerul, compasul,
raportorul, rigla, ciocanul, stupul, cele trei coloane încadrate în triunghi echilateral,
acesta fiind la rândul lui înscris într-un cerc. A aparŃinut unei loji din Braşov. 4,5
cm. Inv. nr. M.5999/3993, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
42. BIJUTERIE MASONICĂ: cheie din os cu floarea sub formă de triunghi echilateral.
Atribut al Secretarilor Lojii, care asigură perpetuarea lucrărilor. 6,3 x 2,7 cm. Inv.
nr. M.6001/4003, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
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43. BIJUTERIE MASONICĂ: cheie din os, limba în formă de dublu X. 7,7 x 2,7 cm. Inv.
nr. M.6002/4006, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
44. BIJUTERIE MASONICĂ: cheie din os, floarea în formă de triunghi, limba în formă
de triunghi echilateral, traforat la mijloc. 6 x 2,2 cm. Inv. nr. M.6003/4005, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
45. BIJUTERIE MASONICĂ: cheie din os. 6,5 x 2,6 cm. Inv. nr. M.6004/4004, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
46. BIJUTERIE MASONICĂ incluzând simbolul ternar şi Delta Luminoasă, simbolizând
împăcarea dualităŃii în unitate. Bronz aurit. 3,5 x 3,8 cm. Inv. nr. M.6005/3995,
Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
47. BIJUTERIE MASONICĂ sub formă de compas deschis peste un arc gradat, atribut
al Venerabilului Lojii. Bronz aurit. 5,5 x 2,8 cm. Inv. nr. M.6006/4001, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
48. BIJUTERIE MASONICĂ incluzând simbolul ternar şi Delta Luminoasă, simbolizând
împăcarea dualităŃii în unitate. Bronz aurit. 3,5 x 4 cm. Inv. nr. M.6011/3994,
Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
49. BIJUTERIE MASONICĂ compozită. În partea superioară se află compasul simbolizat prin raze de lumină, iar în centrul triunghiului se află un cerc reprezentând
cerul. Bronz aurit. 6,5 x 4,7 cm. Inv. nr. M.6012/3996, Muzeul NaŃional Brukenthal
– Muzeul de Istorie Sibiu.
50. BIJUTERIE MASONICĂ compozită, formată dintr-o cunună de laur circulară, in
interiorul ei o carte deschisă, iar în partea superioară bufniŃa, pasărea care vede în
întuneric, simbol al cunoaşterii. Pe marginile cărŃii iniŃialele P M C V. Bronz aurit.
4 cm. Inv. nr. M.6013/3992, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
51. UNEALTĂ MASONICĂ, Mistria, cu panglică din rips albastră, în formă de ecuson.
Bronz aurit. 4,5 x 2,6 x 9 x 9 cm. Inv. nr. M.6015/3964, Muzeul NaŃional Brukenthal
– Muzeul de Istorie Sibiu.
52. BIJUTERIE MASONICĂ, Crucea Sf. Ioan, prezentă în Masoneria germanică şi în
Ordinul de Malta. Cele patru braŃe, lucrate separat, unite între ele. Pe fiecare braŃ
gravat câte un simbol. X V. Bronz aurit. 5 cm. Inv. nr. M.6016/3989, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
53. BIJUTERIE MASONICĂ, Crucea Sf. Ioan. Bronz aurit. 5 cm. Inv. nr. M.6018/3988,
Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
54. BIJUTERIE MASONICĂ sub formă de targă de zidar dreptunghiulară cu şase bare,
realizată din bronz aurit. 3,7 x 2 cm. Inv. nr. M.6019/4039, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
55. BIJUTERIE MASONICĂ în formă de scară cu şase trepte, amintind de scara lui
Iacob, folosită de îngeri. Asemeni acestora, masonii, după ce dobândesc Lumina,
coboară în rândurile fraŃilor pentru a o răspândi. La un capăt inel de prindere.
Bronz aurit. 5,3 x 1 cm. Inv. nr. M.6020/4013, Muzeul NaŃional Brukenthal –
Muzeul de Istorie Sibiu.
56. BIJUTERIE MASONICĂ, Compas, a Venerabilului Lojii. La capăt un inel de
prindere. Bronz aurit. 6,3 x 0,6 cm. Inv. nr. M.6021/4000, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
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57. BIJUTERIE MASONICĂ, Compas, a Venerabilului Lojii, cu un arc gradat între
vârfurile sale. Bronz aurit. 2,5 x 2,8 cm. Inv. nr. M.6022/4030, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
58. BIJUTERIE MASONICĂ, Mistrie miniaturală cu mâner subŃire cu un inel la un
capăt. Reconciliază dualitatea în unitate şi masonii între ei. Bronz aurit. 5 x 2,5 cm.
Inv. nr. M.6024/4010, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
59. BIJUTERIE MASONICĂ, Compas, a Venerabilului Lojii, cu vârfurile din oŃel. Alamă.
15 cm. Inv. nr. M.6026/3983, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
60. UNEALTĂ MASONICĂ, Mistria, cu panglică din rips albastră, în formă de ecuson.
Bronz aurit. 5 x 2,6 cm. Inv. nr. M.6027/3962, Muzeul NaŃional Brukenthal –
Muzeul de Istorie Sibiu.
61. BIJUTERIE MASONICĂ, Roaba. În Masoneria speculativă ea reprezintă bagajul
spiritual-intelectual al masonului care, asemeni pietrei brute, este purtat către locul
de dăltuire, de perfecŃionare, de şlefuire, reprezentat prin atelierele Lojii. Bronz
aurit, ciment, piatră. 4,2 x 1,2 x 0,7 cm. Inv. nr. M.6030/4007, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
62. BIJUTERIE MASONICĂ, Nivelă, este simbolul gradului II şi al Primului
Supraveghetor al Lojii. Bronz aurit. 2 x 2,5 cm. Inv. nr. M.6032/4029, Muzeul
NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
63. BIJUTERIE MASONICĂ, Pisălog cilindric decorat cu inele incizate, la un capăt un
inel de prindere. Bronz aurit. 2,8 x 0,9 cm. Inv. nr. M.6033/4070, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
64. BIJUTERIE MASONICĂ, Bătător miniatural dintr-o placă pătrată, cu mâner din
fildeş şi un inel de prindere. Bronz aurit, fildeş. 1,8 x 2,8 cm. Inv. nr. M.6034/4024,
Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
65. BIJUTERIE MASONICĂ, lingură dublă de alamă cu spatulele inegale, simbol al
Ospitalierului Lojii. Inelul de prindere trece prin vârful spatulei mai mari. 4,5 x 0,5
cm. Inv. nr. M.6038/4014, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
66. BIJUTERIE MASONICĂ, Riglă, purtată de Oratorul Lojii, simbol al rectitudinii şi
moralei. Bronz aurit. 2,5 x 2,8 cm. Inv. nr. M.6041/4026, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
67. SPADĂ MINIATURALĂ cu inel de prindere, atribut al Uşierului Lojii. Bronz aurit.
5,4 x 1,3 cm. Inv. nr. M.6043/4032, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de
Istorie Sibiu.
68. BIJUTERIE MASONICĂ, Daltă, simbol al gradului I, reprezintă unealta care,
împreună cu Ciocanul, este folosită de tânărul Ucenic pentru a ciopli în piatra
brută. Bronz aurit. 2 x 0,3 cm. Inv. nr. M.6044/4027, Muzeul NaŃional Brukenthal –
Muzeul de Istorie Sibiu.
69. BIJUTERIE MASONICĂ. Roabă miniaturală, roata cu patru spiŃe. Bronz aurit. 2,5 x 10
x 1 cm. Inv. nr. M.6045/4038, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
70. BIJUTERIE MASONICĂ. Coş de alamă cu pietre preŃioase, amintind de practica
vechilor constructori care transportau piatra brută până la locul de şlefuire.
Interiorul este umplut cu ciment şi cioburi de sticlă colorată. Bronz aurit, sticlă,
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ciment. 1 x 1,4 cm. Inv. nr. M.6046/4035, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de
Istorie Sibiu.
71. BIJUTERIE MASONICĂ, Pisălog, simbol specific gradului II. Corp tronconic, inel de
prindere. Bronz aurit. 1,8 x 1,6 cm. Inv. nr. M.6047/4023, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
72. BIJUTERIE MASONICĂ, Compas, a Venerabilului Lojii. Bronz aurit. 3,6 cm. Inv. nr.
M.6050/4025, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
73. BIJUTERIE MASONICĂ, Ciocan, simbol specific gradului II. Asemenea pietrarului
care lucrează la piatra brută pentru a o face cubică şi pentru a o aşeza apoi pe zidul
edificiului, tânărul mason îşi nivelează asperităŃile fiinŃiale, perfecŃionându-se.
Bronz aurit. 1,7 x 0,2 x2,7 cm. Inv. nr. M.6051/4016, Muzeul NaŃional Brukenthal –
Muzeul de Istorie Sibiu.
74. COLAN DE MAESTRU, gradul 18, Cavaler de Rosa Croce. Cruce grecească, capetele
rotunjite, la braŃe câte şase raze, în centrul crucii un vultur cu un ochi roşu, pe faŃa
cealaltă a crucii un pelican cu pui, compasul şi echerul. Bronz aurit, rips, mătase.
6,6 x 5 x 81,3 cm. Inv. nr. M.6068/3929, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de
Istorie Sibiu.
75. COLAN DE MARE MAESTRU al provinciei - Steaua lui David: o stea cu şase colŃuri
formată din două triunghiuri suprapuse care închid între laturile lor litera „G”,
inel de prindere şi panglică roşie. 6,7 x 5 x 100 x 100 cm. Inv. nr M.6070/3942,
Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
76. COLAN DE OFIłER AL LOJII. Cheie miniaturală, cu mâner triunghiular, floarea
evazată trapezoidal cu o scobitură, panglică şi o copcă. 6 x 2,3 x 41 x41 cm. Inv. nr.
M.6071/3953, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
77. COLAN DE OFIłER AL LOJII. Cheie miniaturală cu mâner triunghiular, floarea în
dublu X, panglică. 7,6 x 2,8 x 40 x 40 cm. Inv. nr. M.6072/3955, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie.
78. COLAN DE OFIłER AL LOJII. Cheie miniaturală din fildeş cu mâner triunghiular,
mătase albastră. 6 x 2,3 x 40 x40 cm. Inv. nr. M.6074/3952, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
79. COLAN DE MAESTRU, cu simbolul Secretarului Lojii – o carte închisă cu două
benzi, cotorul ondulat, coperte gravate cu o cunună de lauri şi însemne
geometrice, un inel de prindere, panglică de mătase ce se închide cu o copcă.
Bronz aurit. 5,5 x 4,5 x 35 x 35 cm. Inv. nr. M.6078/3948, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeu de Istorie Sibiu.
80. COLAN DE MAESTRU, cu simbolul Trezorierului Lojii. Medalionul reprezintă o
cheie cu trei frunze de acaccia şi nodul care simbolizează înlănŃuirea masonică. O
baghetă transversală conferă medalionului forma de cruce. Bronz aurit, lemn,
panglică din mătase. 9 x 8,8 x 33 x 33 cm. Inv. nr. M.6079/3950, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
81. COLAN FĂRĂ MEDALION. Bronz aurit, mătase. 4 x 1 x 54,5 x 54,5 cm. Inv. nr.
M.6087/14987, Muzeul NaŃional Brukenthal Muzeul de Istorie Sibiu.
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82. CIOCAN AL VENERABILULUI LOJII. Ciocan miniatural cu mâner neted, pe care
este sculptată o ghirlandă de frunze înfăşurată în spirală, inel de fildeş încrustat la
capete. Lemn abanos, fildeş. 20 x 5,8 cm. Inv. nr. M.6104/3881, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
83. CIOCAN AL PRIMULUI SUPRAVEGHETOR AL LOJII. Ciocan miniatural cu mâner şi
două capete sferoidale. 8,5 x 6,5 x 26,5 cm. Inv. nr. M.6106/3880, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
84. CIOCAN AL CELUI DE-AL DOILEA SUPRAVEGHETOR AL LOJII. Ciocan miniatural cu
mâner şi două capete sferoidale. 3,5 x 3 cm. Inv. nr. M.6107/3884, Muzeul NaŃional
Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.
85. URNĂ DE VOT din catifea albastră, cusută cu fir metalic, la gura urnei un cerc
metalic în care se introduc bile de vot, 6 albe, 6 negre. 25 x 20 cm. Inv. nr. M.61096110/3878-3179, Muzeul NaŃional Brukenthal – Muzeul de Istorie Sibiu.

313

https://biblioteca-digitala.ro

KATIUŞA PÂRVAN, TUDOR SĂLĂGEAN, DANIELA COMŞA
OBIECTE MASONICE DIN COLECłIA MUZEULUI NAłIONAL DE
ISTORIE A TRANSILVANIEI,
CLUJ-NAPOCA
86. DECOR MASONIC. ŞORł DE MAESTRU din piele albă decorat cu trei rozete albastre
şi fir metalic. 30 x 33 cm. Inv. MNIT M.4928.
87. DECOR MASONIC. ŞORł DIN PIELE ALBĂ, cu aplicaŃii de catifea albastră, fir metalic
şi broderie reprezentând compas şi echer, având aplicat un ciulin din argint; şnur
de mătase albastră terminat cu franjuri. Ciulinul, alături de Crucea Sfântului Andrei,
reprezintă însemnul pentru gradul 28, Ritul ScoŃian de Cavaler al Sf. Andrei. Este
un însemn al membrilor Consiliului Kadosh. 38 x 31 cm. Inv. MNIT M.4929.
88. DECOR MASONIC. MĂNUŞI ALBE, brodate pe faŃa exterioară cu uneltele masonice
Echer şi Compas, în poziŃia de Companion (Calfă), şi anul 1889. Nasturi metalici
cu inscripŃie în limba franceză. 24 x 8 cm. Inv. MNIT M.4920.
89. MĂNUŞILE DIN PIELE ale unui francmason. Pe mănuşi sunt brodate iniŃialele
fratelui: WE. 24 x 11 cm. Inv. MNIT M.4960.
90. ETUI DIN PIELE MARON cu închizătoarea din aramă, pentru păstrarea decorului
masonic, având inscripŃia DEÁKY ALBERT. 21 x 12 cm. Inv. MNIT M.4926.
91. TRUSĂ MASONICĂ. ConŃine: Unealtă masonică, Miniatură – Cheie din fildeş
(însemn pentru gradul 4), 75 mm. Decor masonic. ŞorŃ din piele albă, cu aplicaŃii
de mătase naturală verde, 46 x 35 cm. Decor masonic. Colan cu Însemnul gradului
27 (Cavaler Comandor al Templului). Av: Sf. Andrei răstignit pe cruce. Rv:
Medalion central plasat peste crucea Sf. Andrei, în interior triunghi cu legendă
ebraică. Bronz, 30 mm. Panglică mătase verde, 86 x 4.5 cm. Inv. MNIT M.4961 a-c
92. TRUSĂ DREPTUNGHIULARĂ pentru păstrarea decorului masonic, din piele
neagră, cu inscripŃia aurită BRÜLL EMANUEL. ConŃine: Decor masonic. ŞorŃ din
piele albă căptuşit cu mătase albastră, cu clapetă şi ornamente din mătase albastră.
29 x 33 cm. Inv. MNIT M.7208/2. Trusă din piele, 19 x 13 cm. Inv. MNIT 7208/1.
93. COLAN DE VENERABIL cu Însemnul Lojii „Unio” din Cluj. Pe panglica din
mătase albastră cu marginile roşii, brodată cu paiete şi fir metalic, simbolul lojii
într-o cunună de ramuri de accacia. Pe panglică este brodată inscripŃia: Az
UNIOnak a PAX. Bronz 65 mm. Panglica 116 x 6.5 cm. Inv. MNIT M.4879.
94. DECORAłIE MASONICĂ ce a aparŃinut avocatului clujean Deáky Albert: Colan cu
însemnul Marii Loji Simbolice a Ungariei. Pentaclu flamboiant având în centru
medalion cu legenda circulară MAGNUS LATOM. HUNG. COETUS SYMBOLICUS,
la mijloc semnul Lojii. Metal comun aurit, argintat şi emailat, 60 mm. Panglică
albastră cu margine tricoloră roşu-alb-verde, 84 x 6.5 mm. Inv. MNIT M.4873.
95. MEDALIE DE ASIDUITATE – Însemn de lojă, emisă cu ocazia unei conferinŃe, Loja
„Mathias Corvinus”, Pest, 1869. AV: Legendă circulară între două cercuri liniare:
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CORVIN MÁTYÁS PÁHOLY PEST KEL□. Central compas şi echer, între ele
corbul cu inelul în cioc. RV: Legendă circulară între două cercuri liniare: ∆
MEGNYITTATOTT 000869IKI NYOLCADIK HO 21 EN. Central Steaua lui David.
Bronz, 45 mm. Panglică albastră cu tricolorul maghiar pe margini, 90 x 4.5 cm. Inv.
MNIT M.4938.
96. MEDALIE DE ASIDUITATE – Însemn de lojă, Loja „Humanitas” din Orientul Baia
Mare – gradul 29. Triunghi emailat cu legendă urmând laturile triunghiului:
HUMANITAS j. ∴sip. ∴/□ HUMANITÁS t ∴ésl ∴ □/∴ OR. BAIA MARE
KEL∴. În interior crucea Sf. Andrei (care este semnul gradului 29), cu simboluri
numerice între braŃe: 60/31/35/VIII. Bronz şi email, 65 mm, panglică de mătase
roşu-alb-negru, 94 x 7 cm. Inv. MNIT M.4880.
97. MEDALIE DE ASIDUITATE – Însemn de lojă, Loja „Unio” din Cluj. Însemnul lojii
este format din echer emailat albastru pe braŃele căruia este înscrisă legenda:
KOLOZSVÁR K ∴– DOLG∴ j ∴ ÉS – T .˙. □. Compasul are între braŃe inscripŃia
UNIO, în vârf buton pe care este înscrisă legenda 1886. NOV. 14. Bronz şi email, 48
mm. Panglică rips roşu-albastru, 98 x 6.8 cm. Inv. MNIT M.4881.
98. MEDALIE DE ASIDUITATE – Kazinczy, 1909. Într-un triunghi incizată legenda:
Kazinczy/1909. Bronz, 57 mm. Panglică vişinie cu dungi albe şi de fir metalic, 92 x 4
cm. Inv. MNIT M.4878.
99. MEDALIE DE ASIDUITATE – Însemn de lojă cu toartă şi panglică, Loja „Regele
Ladislau”, 1876. AV: Legendă circulară între două cercuri liniare: + LÁSZLÓ
KIRÁLY J. ∴ ÉST∴ SZ∴ K∴ □ NAGYVÁRAD KELETÉN. Central Sf. Ladislau
călare spre stânga. RV: Legendă circulară între două cercuri liniare: BÖLCSESSÉG
ERÖ ÉS SZÉPSÉG 000876. Central AlianŃă, deasupra ∴. Bronz aurit, 65 mm,
panglică din mătase albastră cu marginile albe, în formă de fundiŃă 6.5 x 3.5 cm.
Inv. MNIT M.4935.
100. MEDALIE DE ASIDUITATE – Însemn de lojă în formă de triunghi, cu panglică,
Loja „Siculia” din Sf. Gheorghe, 1892. AV: Legendă urmând laturile triunghiului:
LÉGY IGAZ / LÉGY ERÖS / LÉGY KITARTÓ. În centru compas şi echer
surmontate de pentaclu, între obiecte sigla S. RV: Legendă urmând laturile
triunghiului: SEPSI - / SZENTGYÖRGY KELETÉN. În centru pentaclu /T∴ T ∴ □
/II/28/000/892/SICULIA. Argint, 60 mm. Panglică de mătase roşu-albastră, 7 cm.
Inv. MNIT M.4936.
101. MEDALIE DE ASIDUITATE – Însemn de lojă în formă de triunghi, Loja „Siculia”
din Sf. Gheorghe, 1892. AV: Legendă urmând laturile triunghiului: LÉGY IGAZ /
LÉGY ERÖS / LÉGY KITARTÓ. În centru compas şi echer surmontate de
pentaclu, între obiecte sigla S. RV: Legendă urmând laturile triunghiului: SEPSI - /
SZENTGYÖRGY KELETÉN. În centru pentaclu /T∴ T ∴ □
/II/28/000/892/SICULIA. Bronz, 60 mm. Inv. MNIT M.4937.
102. BIJUTERIE MASONICĂ, specifică gradului 28. Pentagramă; în centru pentagon în
care este înscris un triunghi în care se află Ochiul DivinităŃii. Bronz. 80 x 80 mm.
Inv. MNIT M.4934.
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103. UNEALTĂ MASONICĂ – Mistrie miniaturală. Însemn al indulgenŃei, desăvârşirii
şi perfecŃiunii, al fraternităŃii şi bunăvoinŃei, simbol al uniunii între toate fiinŃele. Se
oferea în momentul adoptării copiilor de masoni (în loji). Argint, 35 x 20 mm,
prinse cu panglică de rips albastră. Inv. MNIT M.4930.
104. UNEALTĂ MASONICĂ, Miniatură – Cheie de fildeş (Însemn pentru gradul 4).
Fildeş, 70 mm. Inv. MNIT M.4925.
105. ÎNSEMN DE LOJĂ, Ac în formă de triunghi cu iniŃialele U/F L. Metal comun şi
email, 15 mm. Inv. MNIT M.4933.
106. MEDALIE DE LOJĂ cu toartă, Loja „Szécheny” din Arad, 1870. AV: Legendă
semicirculară: sus SZÉCHENYI, jos ARAD. Central Steaua lui David flancată de
câte un semn de lojă (□). RV: În cunună de stejar 00870. Argint, 40 mm. Inv. MNIT
M.4922.
107. INSIGNĂ OVALĂ DE LOJĂ, „Budapesta”, 1889. Legendă circulară întreruptă:
SZABADCSÁG EGYENLOSÉG TESTVERISEG. Central compas şi echer, între ele
mistrie şi lopată (?), deasupra stea cu şase colŃuri flamboiantă. Reprezentarea,
flancată de două ramuri de accacia, are deasupra, înscris semicircular, anul 1889,
iar dedesubt BUDAPESTA. Metal comun şi email, 40 x 30 mm. Inv. MNIT M.4921.
108. JETON DE LOJĂ. Loja „Pannonia, membrului său fondator Nagy Yulés”, 1890.
Legendă semicirculară deteriorată, parŃial lizibilă. Central compas şi echer, între
ele mistrie şi ciocan încrucişate. Carton îmbrăcat cu mătase albastră, 40 mm. Inv.
MNIT M.4923.
OBIECTE MASONICE DIN COLECłIA
MARELUI ORIENT AL ROMÂNIEI
109. TABLOU DE LOJĂ (Covor) pentru gradul de Ucenic (gradul I).
110. DECOR MASONIC. ŞorŃ din piele de miel pentru gradul de Ucenic (gradul I).
111. DECOR MASONIC. ŞorŃ de Maestru în Ritul ScoŃian Antic şi Acceptat, mătase
albă, bordată cu roşu.
112. DECOR MASONIC. ŞorŃ de Maestru în Ritul Marelui Orient al FranŃei, mătase
albă, bordată cu albastru.
113. DECOR MASONIC. Colan de Mare Maestru.
114. DECOR MASONIC. Colan de Prim Supraveghetor (Ritul Marelui Orient al
FranŃei), mătase brodată.
OBIECTE MASONICE DIN COLECłII PRIVATE
115. MEDALIE bătută în anul 1926 de Marea Lojă NaŃională Română.
116. CIOCAN dăruit în anul 1936 lojii „Unio” din Cluj de loja „Aurora” din Braşov.
117. MEDALIA „Virtutea Masonică”.
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MIRCEA ALEXANDRU BIRł
NOTE ASUPRA ISTORIEI FRANCMASONERIEI TRANSILVANE

Istoria masoneriei transilvane se încadrează, sub toate aspectele sale, în
istoria francmasoneriei europene. Originile francmasoneriei transilvane sunt
germane, fie prin filieră austriacă, fie prin canale saxone sau prusace. Primul
atelier s-a constituit în 1743 la Braşov: Cele trei coloane - Zu den drei Säulen.
Printre membrii săi s-a aflat şi Constantin Ipsilanti. Ulterior s-au mai format
loji la Sibiu, Sf. Gheorghe, Miercurea Ciuc, BistriŃa, etc. Lojile din Sf. Gheorghe,
Miercurea Ciuc şi BistriŃa erau însă Ateliere militare, funcŃionând în cadrul
garnizoanelor. Un rol important l-a avut cunoscuta Lojă St. Andreas zu drei
Seeblätten din Sibiu, care s-a bucurat de notorietate, în cadrul acesteia activând
în perioada 1767-1790, 276 de fraŃi dintre care 147 erau catolici, 73 evanghelici,
37 reformaŃi, 8 ortodocşi şi 2 unitarieni. Numai 77 dintre cei afiliaŃi erau născuŃi în localităŃile din Transilvania. Interesantă este şi configuraŃia socială a
acestei Loji: aristocraŃi, funcŃionari, ofiŃeri, profesori, medici, farmacişti, negustori, rentieri şi 16 fraŃi servitori. Printre membrii acestui Atelier figurează
Alexandru Moruzi, viitor domnitor al Moldovei şi al łării Româneşti şi profesorul de oftalmologie Ioan Molnar Piuariu. Principele Moruzi a fost ales în
1779 demnitar al lojei – vicarius, ca şi baronul G. Bánffy sau generalul Von Haan.
În 1776 se acordă patenta lojei timişorene Zu den drei Weisse Lilien – La
cei trei crini albi. Pe lângă această lojă activa şi un important grup de rosicrucieni. La Braşov s-au mai aprins luminile, în 27 XI 1777, Lojei Zu den drei Ankern
– La cele trei ancore. După 3 ani s-a înfiinŃat Loja Adevărata Concordie – Zur
Wehren Eintrect (1780), la Miercurea Ciuc. Venerabilul lojei a fost contele Ivan
Draskovic, comandantul Regimentului I secuiesc, care ulterior a devenit
primul Mare Maestru al ObservanŃei Draskovic, răspândită în Balcani. Spre
sfârşitul secolului al XVIII-lea, în 1782, primeşte Lumina prima lojă masonică
clujeană sub preşedinŃia baronului Francisc Fritsky Fekete, consilier la Curtea
de Apel din Cluj. Membrii săi sunt recrutaŃi în special din rândurile aristocraŃiei transilvane, alături de poeŃi, profesori şi preoŃi într-un număr foarte
restrâns.
În această perioadă trebuie să remarcăm că rolul conducător, de
primum inter pares în Ardeal, l-a avut loja sibiană Sf. Andrei, până în momentul
când lojile transilvănene, ca şi celelalte ateliere ale Sf. Imperiu German, au
primit dispoziŃia să-şi înceteze activitatea, la 6 iulie 1795. Loja Sf. Andrei a avut
rolul unei mari loji provinciale capitulare, fără însă să dispună de o patentă
oficială. Una dintre personalităŃile reprezentative ale masoneriei transilvănene
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a fost oftalmologul român Ioan Piuariu Molnar, iniŃiat în Loja Sf. Andrei în
1781. Ioan Piuariu Molnar a locuit o scurtă perioadă şi în oraşul Cluj. Reputatul profesor oftalmolog, neobosit militant pentru drepturile poporului român,
a fost unul dintre semnatarii lui Supplex Libellus Valachorum, şi promotorul
editării unui ziar românesc, care în final nu s-a mai publicat. De asemenea, a
participat ca negociator, deci ca emisar al autorităŃilor imperiale, cu răsculaŃii
conduşi de către Horia, Cloşca şi Crişan.
O altă personalitate a francmasoneriei europene, născută în Maramureş, la Cavnic, este baronul Ignatz von Born, director al exploatărilor miniere
din Transilvania şi custode al colecŃiei imperiale de mineralogie. Ignatz von
Born a fost un mare umanist, imortalizat de către Mozart în personajul
Sarastro din Zauberflote. Se pare că tot el ar fi facilitat audienŃa lui Horia la Iosif
al II-lea. Prof. Ioan Chindriş argumentează că şi Horia ar fi fost iniŃiat într-o
lojă vieneză. Probabil că pierderea controlului asupra răscoalei şi a mişcării de
emancipare a majorităŃii transilvane româneşti a contribuit decisiv la
deznodământul tragic al lui Horia.
În această perioadă activitatea lojilor transilvănene, şi în special a Lojei
Sf. Andrei, s-a concentrat spre rezolvarea unor probleme stringente culturale,
educative şi sociale. SusŃinerea înfiinŃării teatrelor naŃionale, a revistelor culturale, a editării unor importante opere filosofice, ştiinŃifice, a edificării unor aşezăminte sociale, a constituit principala preocupare a francmasonilor transilvăneni. Politica reformatoare a împăratului Iosif al II-lea s-a bucurat de sprijinul
neprecupeŃit al acestora.
O analiză obiectivă arată că încă din acele timpuri francmasoneria
încerca să promoveze fraternitatea interconfesională şi socială. Convulsiile
politice înregistrate la sfârşitul secolului al XVIII-lea, soldate cu mişcări
revoluŃionare de amploare, dar şi cu mari pierderi de vieŃi omeneşti, i-a găsit
pe francmasoni în ambele tabere, victime şi represori. ReacŃia guvernelor
autoritare, înfeudate spiritului de castă, a fost interzicerea activităŃii francmasoneriei, receptată ca o mişcare subversivă. Totuşi, structurile masonice
transilvănene au continuat să funcŃioneze sub auspiciile altor societăŃi. Un
exemplu în acest sens îl reprezintă Societatea Filosofică a NaŃiunii Române în
Marele Principat al Transilvaniei, sub care a continuat să-şi desfăşoare activitatea
structura masonică românească afiliată lojii sibiene Sf. Andrei. Întrucât Loja Sf.
Andrei a intrat în adormire, în anul 1790, atribuŃiile masonice au fost preluate
de către Loja Unio din Cluj.
În sec. al XIX-lea constatăm o amplificare a activităŃii masonice în
Ardeal, în pofida faptului că masoneria era încă prohibită şi condamnată prin
enciclicele papilor Leon al XII-lea şi Pius al IX-lea. Astfel, se aprind lumini în
Arad, Timişoara, Oradea, Cluj, Satu Mare, Braşov, etc. RevoluŃiile din 1848 şi
dezvoltările socio-economice, înregistrate în Europa şi SUA, au favorizat acest
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proces. Rădăcinile masoneriei transilvănene sunt fie maghiare, fie austriece sau
germane. Din activităŃile atelierelor şi mai ales din conŃinutul planşelor trasate
se constată o orientare eminamente naŃională. De altfel şi structura naŃională a
membrilor atelierelor o atestă. În afara majorităŃii Atelierelor care lucrau în
limba maghiară existau şi loji de limbă germană, precum lojile din OraviŃa
(Gluck auf, 1874) Braşov, ReşiŃa (Licht und Wahrheit, 1875). Atelierele s-au aflat
sub jurisdicŃia Marii Loji Simbolice a Ungariei (Marea Lojă de Rit Ioanit de la
Budapesta).
Cert este că la sfârşitul anului 1875 funcŃionau 7 loji în Transilvania:
Concordia (Lipova), Gluck auf (OraviŃa), Honszeretet (Baia Mare), Licht und
Wahrheit (ReşiŃa), Petöfi (Arad), Szechenyi (Arad), Zu den drei Weisse Lilien
(Braşov). Lojile tradiŃionale Zu den drei Säluen (1877), Unio (1876), se
reactivează mult mai târziu. În afară de lojile amintite, mai lucrau Loja Regele
Ladislau din Oradea, Concordia (Összertartas), Armonia (Braşov), etc. Loja Unio
din Cluj a înfiinŃat numeroase Ateliere, precum cele din Turda, Dej, Zalău, etc.
Loja Unio şi-a redeschis lucrările în 1886, sub venerabiliatul avocatului
Albert Deaky. Ca şi lojile din Timişoara, Arad, Oradea, Baia Mare, etc., activitatea masonică a Lojei Unio din Cluj s-a axat pe modernizarea sistemului educaŃional maghiar, înfiinŃarea societăŃilor teatrale, organizarea unor şcoli libere
pentru muncitori şi pentru tinerele mame. Societatea Ardeleană şi Muzeul
Ardelean îşi au sorgintea tot din activitatea acestei loji. Lojile braşovene s-au
orientat asupra studiilor istorice. Planşe precum „ApartenenŃa lui Schiller la
masonerie” şi „Fratele Beethoven” (care pe lângă faimoasa Odă a bucuriei din
Simfonia a IX-a a compus şi un Marş masonic în gradul de Maestru) nu pot fi
omise.
PrezenŃa redusă a românilor în lojile transilvănene în această perioadă
se datorează şi faptului că o parte dintre acestea, iniŃiaŃi în Austria, Italia sau
FranŃa, şi-au continuat activitatea masonică în Principate, sau în urma
constituirii Partidelor NaŃionale româneşti, care şi-au asumat în program unele
obiective preconizate de către francmasoneria universală.
La începutul secolului al XX-lea numărul lojilor transilvănene se
extinde. Masoneria ardeleană încearcă să se implice în introducerea mişcării
cooperatiste în şcoli, în înfiinŃarea societăŃilor de teatru şi spectacole pentru
tineret, în organizarea învăŃământului pentru muncitori. Politicile ultranaŃionaliste, inclusiv cele referitoare la naŃionalităŃi, provoacă dezbateri şi polemici
aprinse în cadrul Conventelor internaŃionale masonice, imputându-se lipsa de
toleranŃă. Laicizarea învăŃământului şi a societăŃii au provocat, de asemenea,
discuŃii tensionate. Nici problemele lingvistice între neologi şi conservatori nu
au fost scutite de polemici. La acestea fiind implicat activ şi Marele Maestru al
Marei Loji Simbolice Unite a Ungariei, românul Gheorghe Ivanovici. Perioada
premergătoare Primului Război Mondial este prefigurată de preocupările
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asupra reformelor vieŃii sociale maghiare, a drepturilor omului, a conceptului
de patriotism maghiar şi cosmopolitism, a drepturilor femeii.
Loja Unio din Cluj a pledat activ asupra necesităŃii independenŃei
economice a femeilor, a egalităŃii din punct de vedere a dreptului privat şi
public. S-au mai abordat şi tematici precum: etica războiului, războiul şi
finanŃele, influenŃa războiului asupra agriculturii şi industriei, ajutorarea
invalizilor, îndatoririle masoneriei în timpul războiului şi după război, etc.
Până în 1914 activau în Transilvania 14 Ateliere, având un număr de 739 de
membrii. Braşovul şi Oradea aveau cel mai mare număr de Loji, câte două.
După Primul Război Mondial francmasoneria maghiară şi cea ardeleană se reorganizează în noile graniŃe stipulate de conferinŃele mondiale. Marea
Lojă Simbolică a Ungariei este obligată să-şi înceteze activitatea în 1919.
Această activitate va continua în Transilvania, unde lojile transilvănene se
reorganizează administrativ. În Cluj se aprinde Lumina Lojei ÎnfrăŃirea Neamului,
în 1920. Din 1922 Braşovul preia conducerea atelierelor ardelene. La 1 aprilie
1922 în Ardeal, pe lângă lojile afiliate Marei Loji NaŃionale Române se mai
aflau 18 loji simbolice de rit ioanit, care au aparŃinut Marei Loji Simbolice din
Ungaria. Loja Unio din Cluj se reactivează în 1923.
În 1924 Marea Lojă Simbolică de Rit Ioanit din Transilvania aflată sub
obedienŃa Marei Loji Simbolice din Ungaria, avea 25 de Ateliere: 4 la Braşov, 3
la Cluj, 2 la Timişoara, 2 la Oradea şi câte unul la Arad, Baia Mare, Caransebeş,
Deva, Lugoj, Petroşani, Satu Mare, Sf. Gheorghe, Sighet, Târgu Mureş. În 8 X.
1924, Consiliul Federal al Marei Loji Simbolice din Transilvania se consideră
succesoarea Marei Loji simbolice din Ungaria, desfiinŃată în 1918, de către
guvernul lui Bela Kun, activând pe teritoriul României.
În 10 august 1925 se acordă Lumina Marelui Orient al României, din
care făcea parte şi Atelierul Dreptatea din Braşov. DiscuŃiile provocate de
controversele naŃional alias suveranitate şi masoneria universală, recte interdependenŃa masonică, au avut repercusiuni asupra relaŃiilor dintre obedienŃele
masonice şi au influenŃat şi relaŃiile dintre lojile diferitelor obedienŃe aflate pe
teritoriul României.
Masoneria română lucrează sub mai multe obedienŃe, fie româneşti, fie
din alte Ńări şi în general, este şi ea tributară celor două mari curente internaŃionale masonice: conservator şi liberal. Nerespectarea recomandărilor masonice internaŃionale au făcut ca Marea Lojă NaŃională Română să nu fie acceptată
ca membră a ConferinŃei InternaŃionale Masonice. Mai mult, sciziunile
intervenite la nivelul MLNR, soldate cu apariŃia celor două fracŃiuni conduse
de Ioan (Jean) Pangal, respectiv Mihail Sadoveanu, au amplificat rezervele şi
nu au permis obŃinerea recunoaşterilor din partea Marilor ObedienŃe. Totuşi,
trebuie să consemnăm prezenŃa la Bucureşti, în 1926, a Suveranilor Mari
Comandori ai Supremelor Consilii de Grad 33 din Italia, Polonia şi Cehoslova322
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cia, cu ocazia vizitei lui John H. Cowels, Suveranul Mare Comandor al
JurisdicŃiei de Sud a Ritului ScoŃian Antic şi Acceptat din SUA. Alte evenimente importante în această perioadă sunt unificarea Marii Loji NaŃionale din
România cu Marea Lojă Simbolică din România din Braşov, în 1930, şi unirea
dintre MLNR – fracŃiunea Bibescu şi FederaŃia Lojilor Simbolice de Rit Ioanit
din România (Braşov, magistratul Ludovic Servatius).
Atelierele transilvănene existente în Arad, Baia Mare, Braşov, Cluj,
Deva, Oradea, Sibiu, Sighet, Timişoara, Târgu Mureş, Turda, se regăsesc, fie în
FederaŃia Masonică Română Unită, formată din MLNR – fracŃiunea Sadoveanu
şi Marele Orient al României, fie în MLNR – fracŃiunea Bibescu-Pangal. În
această perioadă s-a inaugurat primul Muzeu masonic din România, la Arad,
în 1930. S-au publicat numeroase reviste, între care „LanŃul ÎnfrăŃirii”, editată
de Loja ÎnfrăŃirea Neamului din Cluj, avându-l ca director şi redactor pe Prof.
Romulus Demetrescu.
În oraşul Cluj au lucrat, pe lângă Loja Unio, Lojile Dacia Felix, Nicolae
Bălcescu, ÎnfrăŃirea Neamului şi Labor. Sediul Templului masonic se afla în P-Ńa
Avram Iancu nr. 7. Printre membrii marcanŃi ai acestei Loji îi întâlnim pe ing.
Vasile Roată, Marele Secretar al Supremului Consiliu de Grad 33 şi Ultim al
Ritului ScoŃian Antic şi Acceptat din România, av. Ştefan Fabian, Iancso şi
Aurel Milea, dr. Miller, A. David, prof. Romulus Demetrescu, originar din
Roman, etc. În cartea ConspiraŃia Lojilor a lui Petrescu mai figura şi prof. dr.
Ioan Goia. Acesta însă şi-a negat apartenenŃa la francmasonerie, fapt ce mi-a
fost confirmat şi de către fiul său, ing. NiŃuli Goia. Parcurgând tematica planşelor susŃinute în cadrul lojilor transilvănene, remarcăm preponderenŃa aspectelor legate de istorie, iniŃiere şi ritualuri. Pe lângă teme precum „cunoaşte-te pe
tine însuŃi” mai apar: ideea pan europeană, curente noi în evoluŃia socială, etc.
În 24 februarie 1937, conducerea MLNR – fracŃiunea Pangal proclama autodizolvarea „Masoneriei NaŃionale de Rit ScoŃian Antic şi Acceptat”.
După Cel de-al Doilea Război Mondial masoneria română îşi reia
activitatea. Reaprinderea Luminilor după 1944 nu s-a realizat prin participarea
nemijlocită a ObedienŃelor masonice universale. Deşi mişcarea masonică s-a
extins şi s-a dorit a fi un refugiu împotriva dictaturii, violenŃei, injustiŃiei,
aceasta nu şi-a putut continua activitatea, ordonându-se de către regimul
comunist intrarea sa în adormire, în iunie 1948. Numeroşi masoni au fost
victime ale regimului totalitarist comunist. Din informaŃiile pe care le am nu
ştiu ca masonii transilvăneni să-şi mai fi continuat activitatea clandestină, în
afară de avocatul şi pictorul Panait Stănescu Belu, ginere al Suveranului
Comandor al RSAA, Constantin Belu.
După 22 decembrie 1989 autorităŃile româneşti au autorizat reaprinderea Luminii masonice în Ńara noastră. În 1990, prima Lojă, Concordia, s-a
constituit la Bucureşti sub jurisdicŃia Marelui Orient al Italiei, ObedienŃă
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Regulară recunoscută în acele timpuri de UGLE [The United Grand Lodge of
England – Marea Lojă Unită a Angliei]. Marele Orient al FranŃei a înfiinŃat, la
rândul său, în 1991, Loja Humanitas la Bucureşti.
Iată, deci, că cele două mari curente internaŃionale masonice, conservator şi liberal, şi-au reluat activitatea şi în Ńara noastră. Problemele au apărut
odată cu revenirea masoneriei române din exil, reprezentată de către Marele
Consiliu de Ultim Grad 33 din exil din România. Trebuie să arătăm însă că
masoneria română din exil s-a regăsit în ateliere în diferite mari obedienŃe, fie
liberale, fie conservatoare, care nu se recunoşteau între ele. Dacă RSAA din exil
a participat la diferite conferinŃe internaŃionale masonice ale RSAA în calitate
de observator şi a fost recunoscut o perioadă de Grande Lodge de France,
exilul românesc nu şi-a întemeiat o Mare Lojă până în 1993.
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CE ESTE FRANCMASONERIA?
Un interviu cu Mircea Alexandru BirŃ
SunteŃi unul dintre cunoscătorii fenomenului masonic din România şi ai
istoriei sale recente. Ne puteŃi spune, pentru început, cum poate fi definită
francmasoneria?
Francmasoneria este o instituŃie eminamente filantropică, filozofică, având ca
obiectiv căutarea adevărului, studiul moralei şi practicarea solidarităŃii. Francmasoneria în sine reprezintă o mişcare de gândire extrem de complexă, cu o
identitate istorică foarte bine conturată, care dincolo de aura secretului şi al
simbolismului iniŃiatic, trasează calea către un alt nivel de umanism şi altruism.
Cum se realizează, în mod concret, aceste obiective?
Prin activitatea pe care francmasoneria o desfăşoară asupra ameliorării materiale şi morale, prin perfecŃionarea intelectuală şi socială a umanităŃii.
Care sunt principiile de bază promovate de francmasonerie?
ToleranŃa mutuală, respectul faŃă de semeni şi faŃă de sine, libertatea conştiinŃei. Francmasoneria refuză orice afirmare dogmatică, consideră concepŃiile
metafizice ca fiind de domeniul exclusiv al aprecierii individuale a membrilor
săi. Francmasoneria recomandă adepŃilor săi promovarea principiilor sale prin
exemplu, cuvânt şi scrieri sub rezerva observaŃiei, a respectului secretului
masonic. Masoneria nu impune nici o limită în căutarea adevărului şi are ca
deviză Libertate, Egalitate, Fraternitate. Cunoaşte-te pe tine însuŃi, iubeşte-Ńi
aproapele, ajută-l, respectându-i demnitatea, sunt principiile fundamentale
care ne animă în masonerie.
Este francmasoneria o societate secretă?
Nicidecum. Francmasoneria este o societate discretă. Ritualurile sale şi principiile pe care le promovează sunt cunoscute prin literatura existentă şi accesibile tuturor. Evident, activitatea şi lucrările sale sunt „personalizate” prin
Regulamente, ConstituŃii, simboluri şi, ca orice partid, organizaŃie sau asociaŃie
de oameni liberi, are dreptul la confidenŃialitate în ceea ce îi priveşte pe
membrii săi şi modul în care aceştia îşi desfăşoară activităŃile. Cert este că
Regulamentele şi ConstituŃiile organizaŃiilor masonice trebuie să respecte
întrutotul Legile statului în care acestea îşi desfăşoară activitatea.
Şi totuşi, între universalitatea principiilor promovate de organizaŃiile masonice şi îndatoririle unui cetăŃean al unei Ńări nu pot apare, oare, contradicŃii?
Acest lucru nu are cum să se întâmple. Francmasonul trebuie să fie un cetăŃean
onorabil, el având obligaŃia de a-şi respecta patria, statul şi legile sale şi, în
acelaşi timp, de a promova legăturile fraterne care îi unesc pe francmasonii de
pe toate meridianele globului, recomandând dialogul, respectarea drepturilor
omului şi a libertăŃilor sale, pentru asigurarea progresului umanităŃii.
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Care au fost, în viziunea dvs., traseul şi rolul istoric al francmasoneriei?
Un istoric al francmasoneriei este greu de făcut în doar câteva fraze. Rădăcinile
acestei societăŃi iniŃiatice datează din antichitate, îmbogăŃindu-se în Evul
Mediu prin contactele avute cu ordinele cavalereşti şi societăŃile savante
preocupate de cercetările alchimice. Începutul secolului al XVIII-lea marchează
„despărŃirea” dintre masoneria speculativă şi cea operativă, corporatistă. În
Anglia, la începutul secolul al XVIII-lea, masoneria era reprezentată mai mult
prin ateliere şi mult mai puŃin prin obedienŃe. IniŃial, masoneria era deistă, însă
ulterior, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, ea a devenit iluministă, raŃionalistă şi teozofică. Această evoluŃie a masoneriei a prefigurat primele mari
schisme din secolul al XIX-lea. Politizarea francmasoneriei nu a făcut decât să
amplifice procesul de fărâmiŃare a obedienŃelor. Nu este mai puŃin adevărat
că, încă de la începuturi, francmasoneria a deranjat inchiziŃia, biserica, unele
partide, dictaturile. Indiferent că erau de dreapta sau de stânga, aceste structuri au condamnat şi au persecutat în diferite moduri marea societate masonică.
Nici nu se putea altfel, mai ales că, încă de la înfiinŃarea sa, francmasoneria a
combătut dogmele feudale, sociale, politice. Să nu omitem faptul că atât instituŃiile religioase, cât şi instituŃiile statului au încercat, sub diferite moduri, să-şi
aservească această societate.
Ce este o obedienŃă?
ObedienŃa este o federaŃie de Loji, deci în esenŃă o structură administrativă. În
masoneria liberală, un maestru mason poate fi membru în două obedienŃe,
ceea ce în masoneria conservatoare nu se acceptă.
Revenind la istoria francmasoneriei trebuie să arăt că forŃa acestei societăŃi s-a
relevat numai în perioadele când a ştiut să îşi respecte ConstituŃiile, Regulamentele şi acel just echilibru reflectat de legile masonice în societate. De altfel,
pentru francmasonerie, secolul al XIX-lea avea să deschidă era sciziunilor,
certurilor şi persecuŃiilor, dar şi pe cea a speranŃelor şi a unei formidabile
expansiuni. Francmasoneria a devenit o societate care a făcut să se vorbească
mult despre ea şi care a ajuns să joace un rol din ce în ce mai important în
cadrul societăŃii. Evolutiv, masoneria aristocratică iacobină a fost urmată de o
masonerie aristocratică protestantă, de o masonerie burgheză şi, în final, de o
masonerie care reflectă toate straturile sociale, indiferent de apartenenŃa
profesională, de potenŃialul economic. Anticlericalismul şi laicizarea şi-au pus
amprenta asupra evoluŃiei francmasoneriei după deceniul al cincilea al
secolului al XIX-lea. Indiscutabil, spre sfârşitul sec al XIX-lea, Lojile, în special
cele dependente de Marile Oriente, au devenit laboratoare ale progresului
social. În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că evoluŃia francmasoneriei
conservatoare a fost mai puŃin spectaculoasă, deşi realizările sale, sub aspect
filantropic şi într-o oarecare măsură pe plan social, sunt demne de menŃionat.
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Momentul fundamental în apariŃia primei schisme masonice îl constituie
aderarea la ConstituŃiile lui Anderson şi acceptarea Marei Loji Unite a Angliei
ca primum inter pares. RenunŃarea la primul Landmark de către Marele Orient
al FranŃei, la solicitarea pastorului Desmond, reprezintă un alt moment crucial.
ApariŃia Lojilor mixte, masculine şi feminine, ar putea fi considerat al treilea
moment important. Probabil că al patrulea moment relevant în istoria
francmasoneriei universale se referă la aprinderea Luminilor în marile loji
feminine. IniŃierea de relaŃii cu Marile Oriente, Marile ObedienŃe mixte sau cu
Marile ObedienŃe feminine, de către alte Mari ObedienŃe masculine, au făcut
ca în final Masoneria Universală să se structureze în două mari curente,
conservator şi liberal (reprezentate în Marele Oriente, unele ObedienŃe masculine, ObedienŃe mixte, ObedienŃe feminine).
Care sunt principalele repere ale evoluŃiei istorice a francmasoneriei din România?
Luminile au fost aprinse la GalaŃi şi ulterior la Iaşi, începând cu anul 1738. Tot
în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea s-au înfiinŃat Loji în Sibiu, Braşov,
etc. Marea Lojă s-a înfiinŃat în 1879. S-a lucrat în mai multe rituri. Activitatea sa întrerupt în perioada Primului Război Mondial. După război, luminile s-au
reaprins, dar după 1935 au apărut sciziunile. Din 1938 masoneria a intrat în
adormire la cererea Sf. Sinod. Activitatea sa a reînceput în 1945, fără ca aceasta
să se înfăptuiască conform preceptelor masonice conservatoare, dar respectându-se DeclaraŃia UGLE din 1918 şi a continuat până în 1948, când s-a ordonat
încetarea activităŃii sale. Perioada Celui de-al Doilea Război Mondial a fost una
dificilă pentru francmasonii români şi pentru cei ardeleni. Francmasoneria a
fost considerată de către stat ca organizaŃie subversivă, iar membrii săi au fost
strict supravegheaŃi. Unii dintre ei au fost şicanaŃi sub pretextul că adăposteau
aviatori englezi şi li se făceau percheziŃii noaptea – de obicei între orele 2-3-4,
bineînŃeles. Bunicul meu, Dr. Moise Enescu, a fost una dintre victime, plătind
cu viaŃa. MulŃi dintre masoni au fost victime ale represiunii totalitare, atât în
timpul dictaturii antonesciene cât şi în perioada dictaturii comuniste.
În exil, unii dintre masoni au continuat să lucreze în unele Loji în cadrul altor
ObedienŃe străine, franceze, argentiniene, etc. De menŃionat că, deşi nu a
existat o Mare Lojă Română în exil, a funcŃionat un Suprem Consiliu în exil al
Ritului ScoŃian Antic şi Acceptat, care a desfăşurat o activitate benefică, atât în
interesul României cât şi al Francmasoneriei Universale. Activitatea masonică
a reînceput după 1990, când două Mari ObedienŃe de prestigiu, Marele Orient
al Italiei şi ulterior Marele Orient al FranŃei, au înfiinŃat Loji. În 24 ianuarie 1993
s-a constituit Marea Lojă NaŃională a României. În octombrie 1993 s-a reconstituit Marele Consiliu Rit ScoŃian Antic şi Acceptat din România. Ulterior în Ńara
noastră îşi desfăşoară activitatea mai multe obedienŃe.
ExistenŃa acestor obedienŃe nu creează confuzii?
Confuzia se produce mai ales atunci când mass-media este luată drept arbitru,
procuror sau avocat. ExistenŃa unor căi diverse de a accede la adevăr, la
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libertate şi la progres nu trebuie considerată un dezavantaj pentru nici o
societate. Pe de o parte, prezenŃa mai multor obedienŃe într-o Ńară permite
fiecăruia dintre cetăŃenii săi să găsească un loc unde va putea, în deplină
seninătate, să îşi realizeze aspiraŃiile. Dacă eşti un bărbat credincios, care vrei
să lucrezi numai cu bărbaŃii asupra unor subiecte, simboluri – există un drum.
Dacă eşti femeie atrasă de spiritualitate, dar vrei să lucrezi într-un context
mixt, există de asemenea, un traseu. În caz că eşti un ateu preocupat numai de
teme sociale, există şi pentru aceasta o cale. Traseul masonic este deschis către
toate aceste ipostaze. În cartea sa Francmasoneria de mâine, Daniel Beresniak
notează: „Marelui Arhitect nu i-ar plăcea ca într-o zi toate Lojile Masonice să
devină federate într-o singură obedienŃă! Ce nenorocire, ce sărăcire, ce regres
tragic, dacă toate pietrele mai mult sau mai puŃin brute s-ar topi într-un monolit! UnităŃii simplificatoare şi totalitare, noi îi opunem unirea în diversitate.
Toate Lojile să se deschidă tuturor vizitatorilor. Niciuna să nu se închidă companionului călător. Dar fiecare dintre ele să reprezinte un aspect al realităŃii
masonice, fără a avea pretenŃia de a fi această realitate”. Diversitatea obedienŃelor prezintă un avantaj suplimentar. Ea oferă o protecŃie împotriva oricărei
derive sectare sau dogmatice. Francmasonul este duşmanul dogmelor şi partizanul gândirii libere, căci aceasta se potriveşte perfect cu respectul de sine şi
faŃă de ceilalŃi care este esenŃial în demersul său. Francmasonul este un om
liber într-o lojă liberă, indiferent de naŃionalitatea şi culoarea sa, de credinŃa sa.
În schimb, într-o lojă nu vom întâlni un sectant, întrucât principiul sectei este
contrar idealului masonic, după cum nu vom întâlni nici un membru al unui
partid extremist. Există deci o singură francmasonerie, chiar dacă aceasta
prezintă o multitudine de feŃe.
Care sunt contribuŃiile masoneriei în ceea ce priveşte progresul social?
Carta Drepturilor Omului, emanciparea naŃională, promovarea învăŃământului gratuit, abolirea sclaviei şi şerbiei, egalitatea între sexe, dreptul femeilor
la vot, dreptul la concedii medicale, etc.
Ce efect au respectarea şi aplicarea principiilor francmasoneriei asupra
evoluŃiei individuale a membrilor acestei organizaŃii?
Ar fi absurd să ne imaginăm că francmasonii sunt nişte supraoameni. Unii pot fi
personalităŃi de excepŃie, dar cei mai mulŃi sunt persoane obişnuite, cu defecte şi
calităŃi. Francmasoneria este o lume aparte, întrucât adună la un loc persoane
animate de un ideal comun: a lucra împreună la perfecŃionarea fiinŃei şi a
omenirii. Evident că apare, în sine, ca o misiune respectabilă, într-o societate care
îşi pierde valorile pentru că nu a ştiut să păstreze simŃul sacrului. Cred că ar
trebui să încercăm să departajăm francmasonii de francmasonerie, de structurile
sale organizatorice. Rămân optimist şi ca încheiere vă propun să medităm la
ceea ce spunea un foarte bun cunoscător al fenomenului masonic mondial: „Vei
putea să fii decepŃionat de masoni, dar niciodată de masonerie!”.
(a consemnat: Tudor Sălăgean)
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CONSTANTIN ZĂRNESCU – AsociaŃia Scriitorilor, Filiala „Transilvania”, Cluj.
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