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INTRODUCERE

Interesul specialiștilor și al publicului larg pentru Francmasonerie a crescut 
exponențial în ultimii ani, motiv pentru am decis să cercetez, să aprofundez și să 
public o lucrare consacrată istoriei Francmasoneriei din România într‑un con‑
text european. Dincolo de speculațiile, acuzațiile și interpretările, clișeele și ste‑
reotipurile asociate Francmasoneriei și francmasonilor, rezultat al ignoranței, 
necunoașterii și, probabil, al relei voințe, Francmasoneria este o instituție și 
organizație fraternă, o frăție, cu o capacitate extraordinară de a se adapta unor 
medii sociale foarte diferite1, la care membrii săi – „oameni liberi și de bune 
moravuri” – aderă în scopul de a se perfecționa moral și spiritual, având drept 
ideal cultivarea dragostei față de oameni și servirea binelui general.2 Pe de altă 
parte, „Francmasoneria este singura societate unde candidații trebuie să fie 
primiți legați la ochi, iar până când nu vor ajunge să urce în rang, puține fiind 
lucrurile pe care ei le pot cunoaște în această privință”3. în acest sens, marchizul 
de la Fayette4, el însuși un renumit francmason, afirma că „Masoneria este 
un Ordin a cărui primă stea este spiritul caritabil și ale cărei principii sunt vir‑
tutea, moralitatea și fidelitatea”.5 Definită drept o „societate de bărbați, reuniți 
în scopul de a practica toate virtuțile, de a exercita la scară universală dra‑
gostea față de semeni și de a se întrajutora în fața grelelor încercări ale vieții”6, 

1 Irène Mainguy, Simbolurile gradelor de perfecție și ale Ordinelor de Înțelepciune, traducere din 
limba franceză Cristina săvoiu, bucurești, Editura Rao Publishing Company, 2011, p. 21.
2 Apud ștefan Mâșu, Marele Arhitect al Universului. Tratat de cosmologie și antropologie, bucurești, 
Editura Rao, 2012, p. 334; W. l. Wilmshurst, Masoneria și înțelesul său tainic, traducere din limba 
engleză: Ilie Iliescu, bucurești, Editura Herald, 2012, p. 7. 
3 Charles W. leadbeater, Francmasoneria. Rituri și inițiere, traducere din limba franceză victoria 
Comnea și Dan Dumbrăveanu, bucurești, Editura Herald, 2014, p. 6. 
4 Marie‑France Etchegoin, Frédéric lenoir, Adevărata istorie a francmasonilor, Traducere de 
Nicolae Constantinescu, bucurești, Editura Nicol, 2013, p. 10–12. 
5 Apud Olimpian Ungherea, DEX Masonic, volumul I, A – L, bucurești, Editura Phobos, 2007, p. 240. 
6 J. P. Dubreuil, Istoria francmasonilor, traducere de Gabriel Avram, bucurești, Editura blassco, 
2013, p. 10; Fabian Anton, Biserica și masoneria. Slujitori ai cultelor religioase în masoneria română. 
Mic dicționar, Pitești, Editura Paralela 45, 2007, p. 107. 
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Francmasoneria se traduce, din punct de vedere etimologic, drept o „asociație 
a zidarilor liberi”, fiind o societate secretă7. în trecut, membrii săi aveau semne, 
vestimentație specială, un alfabet secret şi erau organizați în trei grade: ucenic, 
calfă şi maestru, care se întâlnesc şi astăzi8. Este firească păstrarea, conservarea 
și relevarea unor secrete doar membrilor francmasoni, adică celor inițiați, o 
reflectare absolut normală a frontierei dintre profani și inițiați.9 Nevoiți să se 
întâlnească în locuri și sedii secrete, francmasonii zilelor noastre au o activi‑
tate discretă, deși unele dintre sediile, templele și activitățile lor sunt cunos‑
cute marelui public10, inclusiv prin intermediul mass‑mediei11, atât de atentă, 
preocupată și, de ce să nu recunoaștem, de insistentă în cazul unor astfel de 
societăți 12. Francmasonii lucrează în loji care, la rândul lor, formează Mari loji 
sau Mari Oriente13. Fiecare lojă cuprinde un consiliu şi un preşedinte. (Maestru 
venerabil), un Mare Consiliu şi un Mare Maestru. Istoria reține și menționează 
destinul și contribuția adusă umanității, aparținând unor iluștri francmasoni 
precum Wolfang Amadeus Mozart, Wolfang Goethe, François‑Marie Arouet 
– voltaire, George Washington, benjamin Franklin, Theodore Roosevelt, 
Thomas Garrigue Masaryk, sir Winston spencer Churchill, Harry s. Truman 

7 Xavier Coadic, Enciclopedia Francmasoneriei. Istorie, personaje, simboluri, traducere din limba 
franceză Nina bercan, bucurești, Editura Niculescu, 2010, p. 9. 
8 Mircea Deaca, Alexis Douatin, Marele Orient al României. Cine suntem? Cum? De ce?, bucurești, 
Fundația Culturală libra, 2008, p. 6–7. 
9 ștefan Mâșu, op. cit., p. 335. 
10 în s.U.A. francmasonii poartă – la vedere – diverse inele și simboluri francmasonice, templele 
sunt contruite în locuri vizibile, având pe frontispiciu echerul și compasul, au site‑uri și pagini 
web, sunt listate în paginile cărților de telefoane, sunt adesea prezente în paginile ziarelor cu 
diverse anunțuri. s. brent Morris, Francmasoneria și simbolul pierdut, traducere de Radu Timnea, 
Pitești, Editura Paralela 45, 2010, p. 10. 
11 Ibidem, p. 20. Esențial pentru un francmason nu este informația tipărită în ziare, ci păstrarea 
secretului legământului. 
12 luc Nefontaine, Francmasoneria. Secretele Frăției, bucurești, Editura Univers, 2007, p. 14. 
13 Albert G. Mackey, Legendele, miturile și simbolurile Francmasoneriei, traducere din limba 
engleză de Walter Fotescu, ediția a doua revăzută, bucurești, Editura Herald, 2013, p. 253. 
„Francmasoneria este un Ordin inițiatic străvechi şi respectat în întreaga lume, cu un caracter 
tradițional şi simbolic. Ea este o frăție a oamenilor liberi, indiferent de religie sau de clasa socială. 
întemeiată pe principiul toleranței, Francmasoneria se dezvoltă prin diversitatea sa confesională 
şi socială, spre atingerea unui țel comun: urmarea propriului drum al fiecăruia dintre noi către 
perfecționarea de sine. De aceea, Francmasoneria oferă unelte simbolice şi tradiționale oricui 
doreşte să se perfecționeze. Oricine se poate autoperfecționa prin experiența vieții şi o bună înțe‑
legere a eticii. Masoneria este o frăție care permite fiecăruia să se îmbogățească din experiența 
celorlalți, devenind astfel capabil să răspundă în mod practic la multitudinea de probleme pe 
care le implică societatea contemporană. „Modernitatea” încetează să mai fie asociată unei idei 
monolitice, presupunând complexitatea şi varietatea tuturor interacțiunilor noastre”. Oliver Day 
street, Cele trei grade și simbolistica lor, traducere Alexandru Enache, bucurești, Editura Nemira, 
2013, p. 19–189; Olimpian Ungherea, DEX Masonic, volumul II, M–Z, p. 58. 
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ș.a. Interesul specialiștilor și al cercetătorilor, precum și al publicului larg pentru 
istoria și evoluția Francmasoneriei a devenit unul exponențial după 1990, fapt 
pe deplin explicabil prin tabuurile impuse acestei teme de către regimul totalitar 
comunist, respectiv de către decredibilizarea masivă, perfidă și violentă lansată 
de către propaganda totalitară14. Evoluția istorică a Francmasoneriei Române 
a reprezentat, pentru prea multă vreme, un subiect ocultat, manipulat, distor‑
sionat sau chiar evitat, ignorat aproape cu desăvârșire în vremea regimului Ion 
Antonescu și ulterior, în regimul totalitar –comunist, atunci când lojile franc‑
masonice intraseră în „adormire”, iar membrii lor au fost arestați și închiși în 
temnițele comuniste15. „Adversarii Masoneriei au fost şi încă mai sunt: igno‑
ranța, reaua voință, obscurantismul cultural şi ideologic, minciuna, laşitatea, 
ateismul, necinstea, falsificarea istoriei, totalitarismul şi extremismul de orice 
fel. „Cunoaşte‑te pe tine însuți, iubeşte‑ți aproapele, ajută‑l, respectându‑i 
demnitatea” – iată regula de aur a Masoneriei”16. în fond, „adevărul fie că este 
exprimat în Masonerie, fie altundeva, este întotdeauna – scrie W. l. Wilmshurst 
– un adevăr deschis, dar care apare ca un stâlp de lumină pentru cei ce pot să 
primească și să profite de pe urma lui, iar pentru ceilalți nefiind decât unul al 
întunericului și al neînțelegerii”17. 

Unii dintre francmasonii români au activat în emigrație, revenind după 1990 
în România, refăcând vechile loji sau înființând altele noi. Mai puțin cunoscute 
marelui public – în pofida unei impresionante literaturi consacrate subiectului 
masonic după 1990 – par a fi contribuțiile semnificative aduse statului român de 
către importante personalități exponente ale Francmasoneriei: Ion C. brătianu 
și Dimitrie C. brătianu, Nicolae bălcescu, C.A. Rosetti, simion bărnuțiu, 
Gheorghe Asachi, Ion Ghica, George Moroiu, Alexandru vaida‑voevod, Ioan 
Nistor, Aristide blanck, Ion Pangal, Mihail sadoveanu, Nicolae Titulescu, 
Dimitrie Gusti, Onisifor Ghibu, victor Cădere, victor Antonescu, Pantelimon 
Halipa, Ion Inculeț, Gheorghe solacolu, Horia Hulubei, Constantin bellu, 
Marcel schapira18 ș.a. 

Cercetarea unor fonduri arhivistice de prim rang, precum Francmasoneria 
română 1921–1945, Iancu Flondor, Președinția Consiliului de Miniștri – Serviciul 
Special de Informații, Direcția Generală a Poliției și Ministerul Propagandei 

14 luc Nefontaine, Francmasoneria, bucurești, Editura Diogene, 1998, p. 7. 
15 ștefan Mâșu, De la ucenic la calfă în Francmasonerie, bucurești, Editura Rao, 2010, p. 15–16. 
16 Ibidem. 
17 W. l. Wilmshurst, Masoneria și înțelesul său tainic, traducere din limba engleză: Ilie Iliescu, 
bucurești, Editura Herald, 2012, p. 11–12. 
18 Arhivele Consiliului Național pentru studierea Arhivelor securității (în continuare ACNsAs), 
bucurești, fond Documentar, dosar 14440, f. 1; idem fond Documentar, dosar 016532, f. 45. 
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Naționale‑Presă Internă și Externă din cadrul Arhivelor Naționale Istorice 
Centrale precum și a Fondului Documentar aflat în custodia Arhivelor Consiliului 
Național pentru studierea Arhivelor securității, bucurești ne‑au adus în fața 
unor surse documentare care reflectă cu maximă fidelitate, evoluția, structura, 
precum și diversitatea preocupărilor Francmasoneriei române. Alături de sur‑
sele primare am valorificat o vastă bibliografie pe această temă reprezentată 
de scrierile lui Nicolae Iorga, Radu Comănescu, Emilian I. Dobrescu, ștefan 
Mâșu, Olimpian Ungherea, Horia Nestorescu‑bălcești, Dan Horia Nestorescu, 
Dan Amedeo lăzărescu, Mircea Deaca, Alexis Douatin, Daniel beresniak, 
Christian Pacq, Joseph Fort Newton,19 Petre Dogaru, Alex Mihai stoenescu, 
Teșu solomovici, vasile Dănacu, Nicolae Ioniță, Thomas șindilariu ș.a. 

Atenția noastră este concentrată în volumul de față asupra Francmasoneriei 
din întreg spațiul românesc, inclusiv Transilvania, banat, bucovina și basarabia 
Istorică, teritorii cosmopolite aflate la interferența unor multiple influențe cultu‑
rale și spirituale locuite de un număr ridicat de grupuri etnice și confesionale dife‑
rite. Dincolo de stereotipurile și clișeele inerente, rezultate fie din ignoranță, dezin‑
formare, eroare și manipulare, trebuie știut faptul că, în realitate, „Francmasoneria 
orientează individul către desăvârşirea faptelor bune, îl îndeamnă să le săvâr‑
şească tot timpul, ceea ce permite să fie definită ca o fraternitate de luptă contra 
răului, de credință în Ființa supremă, ca „arhitect al Universului”. în concluzie, 
potrivit „Declarației de Principii” adoptate de către Marele Orient al României, 
„Francmasoneria este o asociație de oameni, care se angajează în mod solemn 
să cultive, să exercite principiile umanitare și să caute adevărul prin studiul 
științelor. Ea tinde la perfecționarea morală și intelectuală, precum și la dezvol‑
tarea morală a tuturor oamenilor; învață caritatea și bunăvoința către cei slabi și 
își propune realizarea frăției universale. Principiile sale fondatoare sunt iubirea 
frățească, caritatea și adevărul; iar deviza sa este: libertate, Egalitate și Frăție”20. 
Nefiind decât o autentică abordare de ordin spiritual și filosofic, manifestând o 
deplină toleranță față de toate religiile, Francmasoneria încurajează, susține și 
respectă libertatea individuală și socială21. Nutrim speranța că această lucrare va 
reprezenta o contribuție adusă la cunoașterea unui subiect semnificativ și atât de 
complex din istoria Francmasoneriei Române.

Rădăuți, 6 ianuarie 2016

19 Joseph Fort Newton, Constructorii. O cercetare a istoriei și filosofiei masoneriei, traducere din 
limba engleză Mariana buruiană, bucurești, ediția a 2‑a, Editura Herald, 2012. 
20 ACNsAs fond Documentar, vol. 015637001, f. 1. 
21 Albert G. Mackey, Francmasoneria. Istoria, simbolismul și filosofia ei, traducere din limba 
engleză: Walter Fotescu, bucurești, Editura Herald, 2013, p. 9. 


