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LEGENDA LUI HIRAM
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Maestul zidar Hiram ºi legãtura sa cu Templul lui Solomon reprezintã probabil una dintre legendele principale
care înconjoarã francmasoneria. În Biblie existã prea puþine
consemnãri care sã confirme identitatea personajului, totuºi
menþionarea lui este suficientã pentru a stârni numeroase
discuþii contradictorii cu privire la rolul pe care l-a jucat la
clãdirea mãreþului templu.
Opera ºi destinul lui Hiram sunt adânc înglobate în
ritualul masonic. Legenda lui este frecvent amintitã în texte,
ritualuri ºi ceremonii masonice, ba chiar ocupã un loc central
în teoriile conspiraþiilor, precum cele din jurul sinistrelor
crime comise de Jack Spintecãtorul, asasinul în serie din
secolul al XIX-lea.
Potrivit legendei, Hiram, fiul unei vãduve, era un meºter
iscusit în lucrul cu aurul ºi argintul, o abilitate foarte utilã în
realizarea obiectelor din templul sacru. Era de asemenea
un pietrar priceput ºi se pare cã ºtia secrete valoroase ale
maeºtrilor masoni. Din poziþia sa autoritarã de supraveghetor al construirii templului, Hiram dispunea de puterea
de a-i promova pe lucrãtori la ranguri superioare de abilitate
ºi înþelegere divinã a meºteºugului de zidar – de la ucenic la
calfã ºi la meºter/maestru.
Se spune cã Hiram a fost ucis de trei zidari – Jubela,
Jubelo ºi Jubelum – , care doreau sã-i deprindã secretele ºi
sã avanseze astfel la rangul de meºteri masoni. Hiram a fost
abordat de cei trei care i-au cerut sã-i înalþe în grad, iar când
a refuzat sã le divulge orice fel de secret, Jubelo l-a atacat cu
un echer de arhitect, Jubela i-a retezat beregata cu o riglã
de mãsurare ºi Jubelum l-a lovit cu un ciocan, ucigându-l în
cele din urmã.
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Dupã ce l-au îngropat pe Hiram în toiul nopþii, ucigaºii
au încercat sã fugã, dar au fost capturaþi ºi aduºi înaintea
regelui Solomon, unde au mãrturisit omorul ºi au fost executaþi. Trupul lui Hiram a fost gãsit ºi îngropat lângã templu,
unde a fost ridicat un altar în memoria lui.
Legenda lui Hiram joacã un rol important în ritul de
iniþiere al masonului de gradul al treilea: Maestrul. Ritualul
este puternic legat de aceastã legendã în care cei trei ucigaºi
slujesc ca simboluri ale ignoranþei, spre deosebire de Adevãrul Divin care era cunoscut doar de regele Solomon,
regele Tirului ºi Hiram.
În drumul lor spre cunoaºtere, „luminã” ºi adevãruri
divine, francmasonii leagã în mod simbolic moartea violentã
a lui Hiram de o mare pierdere, o renaºtere ºi în cele din
urmã de starea de nemurire. Este lesne astfel de înþeles motivul pentru care Templul lui Solomon, cu arhitectura lui
superbã, ºi personajul legendar Hiram care îi este asociat
figureazã atât de proeminent în istoria ºi tradiþiile masonice.

8
CAVALERII TEMPLIERI
Gândindu-ne la cavalerii templieri, ne vin de obicei în
minte bãtãlii legendare ºi bãrbaþi curajoºi care, încãlecaþi pe
armãsarii lor masivi, pãreau mai presus decât oamenii de
rând. Ajutatã de romane ºi filme, imaginaþia acþioneazã astfel
încât toate faptele din trecut sã parã fermecãtoare, minimizând în acelaºi timp realismul rãzboaielor ºi brutalitatea luptãtorilor. Cavalerii templieri au existat cu adevãrat, iar dacã
legenda lor poate fi lesne prezentatã într-o aurã de romantism, scopul lor era mult mai practic. Cunoscuþi pentru ferocitatea în luptã, mai ales în timpul cruciadelor, cavalerii erau la
fel de renumiþi pentru abilitãþile bancare ºi iscusinþa în afaceri.

9
CRUCIADELE
Pe scurt, cruciadele au fost o serie de campanii militare
aprobate de Biserica Catolicã pentru a recuceri Þara Sfântã
ºi Ierusalimul din mâinile musulmanilor. Expediþiile acestea
s-au derulat între anii 1096 ºi 1291, iar fiecare cruciadã s-a
concentrat asupra altui obiectiv. Originea cruciadelor pare
sã fi fost un discurs rostit de papa Urban al II-lea cu prilejul
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Una dintre marile controverse istorice implicã localizarea Sfântului Graal. Cavalerilor templieri li s-a atribuit acest
mister ºi multe teorii i-au prezentat ca presupuºi pãzitori
ai Graalului ºi ai posibilei sale tainiþe de sub capela scoþianã
Rosslyn.
Cavalerii templieri au fost cãlugãri rãzboinici, un ordin
religios ºi militar întemeiat în anul 1118 de cavalerul francez
Hugues de Payens. De la înfiinþare ºi pânã la distrugerea lor
aproape totalã în 1307, templierii au slujit ca protectori ai
pelerinilor care cãlãtoreau din Europa spre Regatul Ierusalimului. Ordinul monastic ºi-a împrumutat numele de la sediul
sãu general de lângã legendarul Templu al lui Solomon,
„Cavalerii Sãrmani ai lui Hristos ºi ai Templului lui Solomon”,
ºi s-a bucurat de putere ºi bogãþii enorme.
Deºi istoria lor s-a întins pe douã secole, cavalerii templieri sunt probabil cel mai bine cunoscuþi pentru participarea în cruciade, pentru cã au creat, se pare, primul sistem
bancar oficial din istorie ºi pentru misterul care înconjoarã
legãtura lor cu Sfântul Graal ºi Chivotul Legii. Pentru a le
înþelege ascensiunea la putere ºi prãbuºirea, precum ºi
posibila conexiune cu francmasonii, este important sã examinãm rolul pe care l-au jucat în timpul cruciadelor, din
secolul al XI-lea pânã în secolul al XIII-lea.
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conciliului de la Clermont din anul 1095. În acea perioadã,
extinderea Islamului se dovedea o posibilã ameninþare la
adresa Imperiului Bizantin, iar relatãrile despre suferinþele
creºtinilor oprimaþi de musulmani sporiserã primejdia respectivã.
Reacþia faþã de apelul papei Urban de eliberare a Oraºului Sfânt Ierusalim a fost copleºitoare, iar cruciaþii ºi-au arãtat
imediat solidaritatea, brodându-ºi cruci roºii pe veºminte.
Adevãratul motiv pentru care papa a incitat declanºarea cruciadelor rãmâne necunoscut, dar speculaþiile indicã temeiuri religioase sau un posibil obiectiv comun care sã ajute la
unirea facþiunilor europene ce se rãzboiau între ele.
Dupã ce a cucerit Oraºul Sfânt în 1099, Godefroi de
Bouillon a devenit primul conducãtor al nou-creatului regat
al Ierusalimului. În anul 1100, dupã moartea lui Godefroi, a
preluat conducerea fratele sãu, Balduin I, care s-a proclamat
primul rege al Ierusalimului. Dupã moartea acestuia, coroana a revenit vãrului sãu, Balduin al II-lea. În anul 1118, nouã
cavaleri au solicitat sã fie primiþi în audienþã la regele Balduin
al II-lea, cerându-i aprobarea pentru a întemeia un ordin nou,
a cãrui misiune avea sã fie protejarea pelerinilor pe drumul
cãtre Þara Sfântã. Aºa au apãrut cavalerii templieri, un Ordin
auster de bãrbaþi care juraserã sãrãcie, castitate ºi supunere.
Orice individ care li se alãtura trebuia sã respecte reguli
stricte. Pe lângã amintitele jurãminte, ei dormeau pe saltele
din paie, le era interzis sã-ºi taie bãrbile ºi aveau dreptul sã
consume carne doar de trei ori pe sãptãmânã.
La conciliul de la Troyes din anul 1128, cavalerii templieri au fost binecuvântaþi de Bisericã ºi au primit ajutorul
abatelui Bernard de Clairvaux, care a contribuit la stabilirea
regulilor Ordinului. Dupã 50 de ani, peste 300 de cavaleri
purtau cu mândrie tradiþionala mantie albã care sugera cã
erau templieri. Bogãþia Ordinului a rezultat în urma donaþiilor de proprietãþi ºi de bani de la membrii bogaþi care depuneau jurãmântul de sãrãcie.
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În anul 1135 cavalerii au început sã-i împrumute cu
bani pe pelerinii care plecau spre Þara Sfântã. Banii erau
pãstraþi, bine pãziþi, în temple amplasate de-a lungul traseului ºi cãlãtorii îi puteau depozita în siguranþã în schimbul
unor recipise scrise, pe baza cãrora îi puteau ridica de la alt
templu. Practic era un sistem bancar rudimentar, care, alãturi de donaþii, a crescut mult puterea ordinului monastic.
Pânã în anul 1239 templierii deþineau 9 000 de castele ºi
moºii ºi erau mai bogaþi decât orice formã de guvernãmânt
din Europa. Numãrul lor trecuse deja de 15 000.
Dupã cum atestã istoria, grupãrile care deþin asemenea
averi ºi putere devin frecvent þinta uzurpatorilor ce doresc
sã preia controlul autoritãþii respective. Cavalerii templieri
au fost din pãcate victimele unei asemenea persecuþii, cauzate, deloc surprinzãtor, chiar de creatorii lor: Biserica ºi
Coroana.
Distrugãtorul cavalerilor templieri s-a dovedit a fi regele
francez Filip al IV-lea, poreclit Filip cel Frumos, iar Ordinul
s-a prãbuºit din cauza unei combinaþii letale de acuzaþii de
eretism ºi torturi. Foarte risipitor, Filip a intrat în conflict
serios cu Biserica Catolicã în anul 1296, când a impus taxe
pe proprietãþile clerului pentru a-ºi umple propriile cufere.
Când papa Bonifaciu al VIII-lea a ameninþat cu excomunicarea francezilor, regele Filip a poruncit ca acesta sã fie rãpit,
suveranul pontif murind dupã o captivitate foarte scurtã.
Se spune cã regele lipsit de scrupule a solicitat dupã
aceea sã devinã cavaler templier, însã intrarea în Ordin i-a
fost refuzatã ºi atunci el a început sã manipuleze alegerea
urmãtorului papã, Clement al V-lea, care a mutat papalitatea
din Italia în Franþa. Nu se ºtie motivul pentru care aceºti doi
bãrbaþi au pornit sã-i distrugã pe templieri, totuºi speculaþiile
se întind de la bogãþia ºi puterea cavalerilor, pânã la regele
Filip însuºi, care fie ar fi împrumutat bani de la ei, fie ar fi
încercat sã scape de datoriile pe care le avea faþã de Ordin.
Indiferent care a fost adevãrul, prãbuºirea cavalerilor templieri a început printr-o citaþie adresatã Marelui Maestru al
templierilor, Jacques de Molay.

