DOSAR
“….O noapte de varã din 1737. Un ucenic farmacist are întâlnire într-uun parc, în timpul cãreia urma sã fie
iniþiat într-aale masoneriei. Învaþã sensul semnelor franc-m
masonice, pe care profanii le considerã fãrã nicio
semnificaþie; este pregãtit sã semneze un jurãmânt cu diavolul ºi i se dã într-oo cupã sã bea ºi un laxativ.
Apoi, unul dintre venerabilii care asistau la iniþiere ºi-aa lãsat pantalonii în jos ºi bietul ingenuu a trebuit
sã-ii îmbrãþiºeze posteriorul…” Anecdota a spus mult de-aa lungul anilor cum era percepþia oamenilor
obiºnuiþi despre aceastã societate secretã, despre ritualurile ei iniþiatice, misterioase. Nimic mai inexact.
Cum spunea cu umor Benjamin Franklin, care a adus masoneria în coloniile britanice ale Americii,
“marele secret al masonilor este cã n-aau niciun secret”, scrie revista francezã Historia. Masoneria américanã, puþin diferitã de cea europeanã, se bazeazã pe constituþiile lui Anderson, fiind, înainte de independenþa Statelor Unite, sub influenþa celei britanice. Apoi, legãturile cu “franþii” francezi au fost foarte puternice.

“Fraþii” se divid în
vechi ºi moderni
În America de Nord, franc-masoneria sa dezvoltat mult în anii 1730. Venitã din
Marea Britanie, ea a însemnat atunci o
formã de socializare pentru elitele coloniale, care trãiau departe de marile
oraºe. Lojile nu erau entitãþi secrete ºi
izolate, ci integrate comunitãþilor, militând pentru idealurile de armonie
socialã ºi de generozitate. “Fraþii” nu se
ascundeau, ba mai mult, le plãcea sã se
arate în public în timpul procesiunilor
sau la spectacolele de teatru. În 1755, la
Philadelphia erau vreo 120 de masoni,
reuniþi în trei loji, care defilau cu
diverse ocazii, foarte orgolioºi.. Printre
ei, guvernatorul de Pennsylvania ºi primarul. De la New York, la Philadelphia
sau pânã în Carolina de Sud, masonii se
afiºau împreunã cel mai adesea,la teatru.
La Savannah, o persoanã onorabilã se
plângea cã loja din localitate organiza
banchete zgomotoase, în fiecare sâmbãtã searã, ºi cã petrecãreþii rãmâneau în
tavernã pânã spre dimineaþã.
ªi la Charleston, oraº bogat ºi prosper,
existau câteva cluburi ºi societãþi a cãror
misiune era dublã, pe de o parte sã permitã gentlemen-ilor sã fraternizeze între
ei ºi pe de alta, sã asigure activitãþi caritative pentru comunitate. Lojile masonice îºi recrutau membrii dintre
coloniºtii cei mai prosperi ºi mai emancipaþi. Ba mai mult, un franc-mason din
Boston compara lojile cu “paradisul”,
fiindcã acceptau persoane din toate
religiile, bisericile, din orice þarã ºi naþiune.Datoritã acestei aspiraþii cãtre universalitate, masoneria a fost perceputã o
vreme ca un fenomen elitist. Pânã în
1750, când, ca ºi în Marea Britanie,
noile loji, “moderne”, care au apãrut în
America, mizau mai puþin pe elitism fiind legate puternic de surorile scoþiene
ºi irlandeze -, dar s-au implicat în revoluþia americanã (1765- 1783) ºi în
Rãzboiul de Independenþã (1775-1781).
E bine de ºtiut ºi cã loja Fredericksburg
(Virginia), în care a fost iniþiat George
Washington în 1752, era situatã la 160
km de Williamsburg, la acea vreme capitalã de colonie.
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