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ASPECTE ALE ACTIVITĂŢII FRANCMASONERIEI ÎN BRĂILA ŞI
GALAŢI PE BAZA UNOR DOCUMENTE INEDITE
George Trohani

Resume
Comme suite de la presence de certains documents inedits qui ont figure
dans diverses expositions au Musee National d'Histoire de la Roumanie, Ies annees
2006-2008, on presente, brievement, l'activite de deux sympathisants et membres de
la ma<;onnerie de la Roumanie, des evenements aux quels ii on ete present et Ies
publications ma<;onniques qui en grande partie sont aujourd'hui inconnus pour Ies
nouvelles generations de ce commencement du III• millenaire de !'ere chretienne.

De pe la mijlocul secolului al XIX-lea se poate vorbi de o organizare structurată a
Francmasoneriei în principatele române - în oraşele laşi, Bucureşti şi Galaţi - în sensul
organizării de loji, capitule şi areopage. Cauza constă în mersul tinerilor la studii în străinătate,
în special în Franţa, Germania şi Italia, dar şi a profundelor transformări sociale, intelectuale şi
politice ce frământă întreaga Europă. In acelaşi timp în Principate vin şi se stabilesc numeroşi
străini ce-şi caută un rost în viaţă. Este o perioadă de mişcări cu caracter revoluţionar, de
accentuare a naţionalismului, în sensul creării statelor naţionale, dar şi a strânselor legături
între oameni cu concepţii şi idealuri internaţionaliste, fără deosebire de rasă, religie sau
apartenenţă politică. Deviza la modă este Libertate, Egalitate, Fraternitate. Acţiunile caritabile
- în domeniile sănătăţii şi educaţiei - sunt multiple.
In aceste condiţii, la Galaţi - oraş port la Dunăre cu un perpetuu dute-vino de oameni,
ambarcaţiuni, mărfuri - îşi "aprinde lumina", în 1865, capitlul Discipolii lui Pitagora sub
obedienţa Marelui Orient al Franţei. O altă lojă, ce lucra atât la Galaţi cât şi la Brăila, alt
important port dunărean cu o viaţă economică deosebit de activă, o constituie Farul Ospitalier.
In funcţie de afinităţi etnice, economice, politice şi religioase obedienţele sunt faţă de
Marele Orient al Franţei sau Marele Orient al Italiei.
La 8/20 septembrie 1880 se constituie Marea Lojă Naţională din România sub
obedienţa Marelui Orient al Italiei, iar în 1881 Supremul Consiliu Român pentru gradele de
perfecţionare.

Ultimele două decenii ale sec. al XIX-lea şi primul deceniu al sec. XX se caracterizează
printr-un activ travaliu masonic. Situaţia se repetă după Primul război mondial, în 1918 apărând
Supremul Consiliu al României ce gira, sub conducerea lui Ion Pangal, gradele Ritului Scoţian
Antic şi Acceptat, iar în 1925 se creează Marele Orient al României, mare maestru fiind dr.
Gheorghe Gheorghian - ce vor fiinţa până la "adormirea" din 19371 •
In cele ce urmează, pe baza unor documente inedite dar care au figurat în diferite
expoziţii organizate la Muzeul Naţional de Istorie a României în anii 2006-2008, dorim a face
referiri la câţiva simpatizanţi ori chiar membrii ai masoneriei din România, la câteva din

1
Pentru toate aceste aspecte a se vedea C. Opaschi, în Medalii
Catalog de Expoziţie, Bucureşti, 2006-2007, pp. 39-43.
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evenimentele la care aceştia au participat şi să prezentăm unele publicaţii masonice în mare
parte necunoscute actualelor generaţii de la începutul mileniului III al erei creştine.
Dar mai întâi dorim a prezenta, pe linia acţiunilor filantropice de tip masonic la care
participau francmasoni craioveni, din Loja Basarab, de sub obedienţa Marelui Orient al Italiei, o
mică broşură puţin cunoscută astăzi. Este vorba de Statutele Societăţii "Bassarab" pentru
ajutorul şcolarilor de ambe sexe lipsiţi de mijloace, tipărită la Craiova, în Tipo-Litografia
Naţionale Ralian şi Ignat Samitca în anul 1887. Pe prima pagină sunt menţionaţi cei 28 de
Membrii fondatori şi donatori, iar pe ultima pagină, a 12-a, membrii consiliului de
administraţie, în termenii de astăzi: Preşedinte M. Strajan, Vice Preşedinţi G.I. Buşilă şi M.B.
Calloianu, secretari N.P. Guran şi M.N. Sculescu, apoi membrii, casierul şi cenzorii.
In vederea creării unui Mare Orient Român, Resp(ectabila) L(ojă) Discipolii lui
Pitagora din OR(aşul) GALATZ tipărea în Galaţi la 15 Septembrie 1890, Caietul No. 1 ce
conţinea proiectul Confederaţiunea Orientelor Române ca primă organisaţiune a Marelui
Orient Român. Acest proiect conţine capitolele: A) Constituţiune, B) Statut General şi C)
Reglementu de şedinţă şi de desbatere.
Pentru instruirea celor ce doreau a fi iniţiaţi sunt folosite publicaţii franceze,
cvasitotalitatea intelectualilor români din secolele XIX şi XX cunoscând foarte bine limba
respectivă.

Mai întâi doritorilor li se prezenta o foaie tipărită Instruction pour le candidat în care
erau prezentate, pe scurt, Principiile Franc-Masoneriei, Organizarea Franc-Masoneriei,
Căpătarea şi pierderea calităţii de Franc-Mason şi Obligaţiilor pecuniare (Fig. 1).
Astfel, pentru cei ce făceau primii paşi în masonerie circula broşura Instruction pour le
grade symbolique d'APPRENTI du rite franc;ais. Ier Grade, tipărită la Paris, în 1882, de către
Secretariat General du Grand Orient de France, Supreme Conseil pour la France et Ies
possessionsfranc;aises, din Rue Cadet, 16.
Editată de către acelaşi Suprem Consiliu al Marelui Orient al Franţei era utilizată şi o
altă broşură, tipărită în 1909, şi intitulată Instruction pour le troisieme grade symbolique
MAÎTRE, care conţine Legende d'Hiram.
Anterior însă, la Tulcea, în 1885, în Imprimeria fr(atelui) Bernard Silberman, era
tipărită Constituţiunea Marelui Orient al Franciei, Supremul Consiliu pentru Francia şi
Posesiunile Francese. Votată de Adunarea Constituantă şi legislativă din 5884. Tradusă de
!(ratele) J.M. Frank şi Aprobată de R(espectabila) L(ojă) Discipolii lui Pithagora din Or(ientul)
Galatz.
Lojele organizau Baluri, Serate Dansante şi Banchete, de obicei o dată pe an, la
echinoxul de primăvară sau la solstiţiul de iarnă. Mai erau şi excepţii, astfel, la 24 Ianuarie 1887
"Logia Discipoli lui Pitagora" din "Galatz" a organizat un bal francmasonic.
Tot la Galaţi, în „localul associaţiunei franc-masonice în sera de 26 Martie st. vechi"
1888 a avut loc o „SERATA DANSATA".
De asemenea, s-au păstrat "Menu-ul" de la două banchete, date de către Loja „Farul
Ospitalier" din Brăila, redactate în limba franceză. Mai întâi cel din 18/30 Aprilie 1898 - Hors
d'azuvre assortis. Potage printannier royal aux petits pates. Filets de chalot au gratin. Jambon
a la Malvoisie aux epinards. Dinde râtie. Salade verte. Tourte aux amendes. Gelee d'orange.
Dessert. Cafe. Iar al doilea, din 19 (februarie)/3 Martie 1899, ce a avut loc la Restaurantul Hotel
Bristol Zsiga Loew - Caviar, Sardines, Olives. Salade de homard galantine a l'aspic. Jambon
chaud aux petits pois et epinards. Supreme de volaille. Agneau râti. Salade de saison.
Charlotte russe. Fromage etfruits. Vin blanc et rouge. Cafe.
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Anual se prezenta situaţia financiară, cu activul şi pasivul. S-a păstrat o foaie tipărită
Situation financiere de la R(espectable) L(oge) Les Disciples de Pythagore din Galatz, 19/31
janvier 1889 semnată de Trezorierul Krasnopolki, conform căreia activul, respectiv pasivul din
31decembrie1887 era de 49.020 lei, iar la 31octombrie1888 de 49.085,75 lei (Fig. 2).
Pentru perioada de după Primul război mondial instruirea se făcea prin intermediul atât
a unor broşuri tipărite în Franţa, cât şi după traduceri româneşti. In acest sens menţionăm: Le
Recrutement Mm;onnique pour le Travail Mac;onnique, tipărită pe 21 martie 1918 de către
G(rand) O(rient) D(e) F(rance), Chap(itre) "Clemente Amitie".
Interesantă este şi broşura Le Bureau International de Relations Mac;(onniques)
pendant les 18 premieres annees de son existence. Son histoire / son but, ses dif.ficultes, son
activite / son avenir. 1902 - 1920, de Ed. Qaurtier-La-Tente, son representant, tipărită la
Berna, în Tipografia Biichler & Cie, în anul 1920. La pagina 40 a acestei broşuri se menţionează
că în România "trois ou quatre Loges pendant une ou deux annees avant la guerre ont soutenu le
Bureau".
Marea Lojă Naţională din România, Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, tipărea în Or(ientul)
Bucureşti, prin Secretariatul General, Strada Scaune, 29, în 1923 - Constituţia şi Regulamentul
General.
Dintre publicaţiile tipărite menţionăm câteva care au contribuit la informarea masonilor
asupra activităţii de acest tip atât din ţară cât şi din străinătate:
- O adresă tipărită a Lojei "Phenix", din Corfu, care la data de 10/22 iulie 1890, au Nom
et sous les auspices du Grand Orient de France Supreme Conseil pour la France et les
Possessions Franc;aises, prin care se solicită rezolvarea problemei insulei Creta şi să înceteze
masacrele de oameni de către toate taberele implicate.
- Buletinele Oficiale ale Marei Loji Naţionale din România, anul 9, No. 1, din 15
Noiembrie 1933; No. 2, din 15 Decembrie 1933; anul 10, No. 1 din 15 Ianuarie 1934; No. 3, din
20 Noiembrie 1934 însoţit şi de o Carte de Intrare la toate şedinţele publice ale Conventului 54
din zilele de Sâmbătă 8 şi Duminică 9 Decembrie 1934 a Fr(atelui) I. Lazaroneanu, fără drept de
a cere cuvântul şi fără drept de vot. Menţionăm că I. Lazaroneanu locuia, în acea perioadă, în
Brăila, având o vârstă de 25-30 de ani.
- o informare tipărită de Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, Supremul Consiliu de Gradul
33 şi ultim din România, în Bucureşti, la 22 decembrie 5935, prin care se „aduce la cunoştinţă că
de la 15 la 19 Iunie 1935 s-a ţinut la Bruxelles Conferinţa Universală a Supremelor Consilii
Confederate de Rit Scoţian Antic şi Acceptat." Supremul Consiliu din România a fost reprezentat
de Ioan Pangal şi Principele Bibescu.
In privinţa activităţii unor anumite persoane în cadrul organizaţiilor masonice
prezentăm câteva documente în acest sens.
Printr-o Diplomă din pergament, emisă la 28 Mai 1888 în Paris, „sur la demande
presentee par la R(espectable) L(oge) Les Disciples de Pythagore O(rient) de Galatz" Marele
Orient al Franţei confirmă că „ F(rere) Jean S. Vlassopulo ne a Itaca le 17 janvier 1853
demeurant a Galatz" „a ete rec;u par elle au dit grade le 17 Mai 1888" - este vorba de gradul de
maestru. (Fig.3)
La 10 Ianuarie 1890 Fr(atele) I(oan) S. Vlasopulo, din cadrul Lojii Discipolii lui
Pythagora, Fondată în Anul 1865, din oraşul Galaţi, este anunţat printr-o adresă semnată de
către Secretarul C. Zaharia că ,,Amfavorea a vă face cunoscut că R(espectabilul) nostru atelier
în şedinţa ordinară de la 3/15 Ianuarie v-a ales în demnitatea de Port Drapel pentru anul
curent.
Primiţi vă rog Iubite frate salutările mele frăţeşti".
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Peste patru luni, printr-un anunţ tipărit, se anunţă „Şedinţa solemnă în onorea
Delegatului Marelui Orient al Francei Fr.GEORGES LEVEL 33 se va ţine Vineri 25 Maiu/6
Junie 1890 E. V. la orele 8 sera precis. Sunteţi invitaţi a asista la acestă şedinţă". Semnează
Preşedintele M.GR. de Bonacchi şi Secretarul Zaharia. La Ordinea Zilei, printre altele, se
propune ca în luna septembrie să se discute crearea unui Mare Orient Român.
loannis (Jean) Vlassopoulos era nepotul unui prim loannis şi fiul lui Spiridon, ambii din
Itaca anticului Odisseu. Spiridon, care a deţinut şi anumite funcţii publice în Itaca s-a căsătorit
la 27 decembrie 1852, în Biserica Sf. Maria Gardelaki din Itaca, cu Pagona, născută în 1829, fiica
lui Spiro Zavo-Petala. Din această căsătorie au rezultat patru copii, printre care, după cum am
spus, loannis (Jean) Vlassopoulos, născut în Itaca la 17 ianuarie 1853. Înainte de 1880 se
stabileşte la Galaţi fiind agent maritim dar ocupându-se intens, ca un hobby, cu astronomia şi
meteorologia. A devenit membru al Societăţii Astronomice Franceze, fiind distins de Guvernul
Francez cu Palmele Academice, şi a întemeiat în Galaţi, pe cheltuiala sa, un Observator
astronomic popular. De asemenea, în jurnalul său cu însemnări zilnice - păstrându-se mai
multe volume pentru anii 1880-1890, redactat în limba spaniolă - a consemnat importante date
atât meteorologice cât şi climatologice, precum şi cotele apelor Dunării.
Ioan Vlassopoulos în Galaţi şi Ştefan Hepites în Brăila sunt primii care au început să
culeagă şi să înregistreze, în mod ştiinţific, date meteorologice şi climatologice în România 2 • În
anul 1941, pe baza datelor înregistrate de Ioan Vlassopoulos, profesorul Enric Oteteleşanu,
conducătorul Institutului Meteorologic Central din România, a putut stabili statistica
climatologică a secolului al XIX-iea din România3.
A murit relativ tânăr, prin 1893. A fost căsătorit cu Ecaterina Gardeli, născută la Salonic
prin 1870 şi decedată la Tecuci în decembrie 1942. Fiica lor, Andromaca (Maketa), născută la
Brăila în 1890 şi decedată la Istambul pe 27 august 1980, s-a căsătorit în octombrie 1920, la
Brăila, cu ofiţerul şi diplomatul turc de origine georgiană Seyfedin bey Tavghiridze Curucsulu,
decedat în 1971 în vârstă de peste 80 de ani, ce a avut un important rol în întemeierea
Filarmonicii din Constantinopol.
O a doua persoană ce a activat în rândurile Francmasoneriei, la Brăila, a fost Gheorghe
N. Trohani, cumnat cu persoana precedentă. Născut în ziua de 5 august 1868 (unele acte
menţionează data de 7/19 august 1869, eronat, a se vedea şi ceva mai jos), la Constantinopol,
unde a fost şi botezat în ziua de 22 septembrie 1868.
Copilăria şi adolescenţa a petrecut-o în casa părintească, unde, cu ajutorul profesorilor
particulari a căpătat temeinice cunoştinţe în învăţarea limbilor străine - în afară de greacă,
limba maternă, vorbea curent franceza, engleza şi germana, în ultima limbă făcându-şi
instrucţia generală. Iar după venirea în România a învăţat foarte bine şi limba română, după o
metodă germană.

In România a venit după 1890, mergând la Corabia, unde se stabilise unul din fraţii săi,
Constantin. La scurt timp se mută la Brăila, angajându-se funcţionar la firma de cereale a lui
Georges Nicolopol.
Şederea sa în România este întreruptă de izbucnirea războiului greco-turc din 1897,
pentru Thessalia, când a plecat voluntar în Grecia. Pacea încheindu-se relativ curând după
2
Şt. C. Hepites, Istoricul studiilor meteorologice în România, Bucureşti, 1886, p. 54: „La Galatz, d. I. S.
Vlassopulo'şi organisâ singur o staţiune meteorologică cu care se ocupa cu un zel demn de orice laudă.
Institutul Meteorologic'i completă staţiunea cu instrumente ce'i ereau indispensabile. Este incontestabil că
iubirea ce d. Vlassopulo are pentru studiul chestiunilor climatice şi, mai cu semă, esactitatea şi

muniţiositatea ce pune în culegerea datelor de acest fel, ne vor procura observaţiuni care ne vor fi de mare
folos"
3 a se vedea şi C. A. Dissesco, Date Climatologice, l,1, Bucarest, 1931, p. 50
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sosirea sa în Grecia, G. Trohani se înapoiază în România. Deşi războiul a decurs sub auspicii
nefavorabile Greciei, care era nepregătită din punct de vedere militar, s-a soldat totuşi în
favoarea ei, în urma intervenţiei puterilor europene - Grecia căpătând Thessalia, regiunea cea
mai agricolă a Greciei.
Înapoiat în România, se stabileşte la Constanţa, unde rămâne până către anii
1909/1910, ocupându-se de comerţul cu cereale. Face şi călătorii în Italia, Marsilia, Germania.
Persoană activă, se ocupă şi de bunul mers al comunităţii greceşti din Constanţa, în fruntea
căreia este ales preşedinte.
Spre sfârşitul anului 1909 se mută la Brăila şi se căsătoreşte, la 9 iunie 1910, cu
Antigona Gardeli (fiica lui Gheorghe, + 1902, şi a Mariei, care a decedat după anul 1910) născută la 21 decembrie 1879, în Brăila, şi decedată la 29 decembrie 1974, în Bucureşti.
Căsătoria a avut loc la Brăila, în locuinţa unei surori a miresei, Ecaterina I. Vlassopol,
din strada Vapoarelor Nr. 3. Naşi au fost o altă soră a miresei, Persefoni, împreună cu soţul ei,
Iancu Demetriad, părinţii binecunoscutului pianist Alexandru Demetriad (1903 - 1983).
Stabilit în Brăila, G. Trohani a ocupat postul de director al sucursalei din localitate a
Băncii Agricola, fiind coleg de birou cu I. Săvescu, ajuns în urmă director general al Băncii
Româneşti.

In 1914, cu concursul cumnatului său, Iancu Demetriad, pe atunci senator liberal de
Tecuci, a căpătat cetăţenia română în urma voturilor aprobative din Cameră şi Senat - Legea nr.
501 publicată în Monitorul Oficial Nr. 282, din 17/30 martie 1916, pag. 12.090, col. II.
In 1898 a aderat la mişcarea franc-masonică a Marelui Orient al Franţei, care avea în
Brăila Loja denumită "Farul Ospitalier". A ajuns în acest atelier, la 5/18 noiembrie 1910, la
gradul 3, de Maestru. In 1931, la îndemnul lui Anton Teodoridi (+ 1943), reintrând în
masonerie, dar în Marea Lojă Naţională, care adoptase Ritul Scoţian Antic şi Acceptat, a ajuns
până la gradul 18, „cavaler de Rosa-Cruce"4.
Aceste date reies dintr-o frumoasă Diplomă, în formă de carnet, emisă "sur la demande
presentee par la R(espectable) L(oge) Le Phare Hospitalier O(rient) de Brai"la et sur son
attestation que le F. Trochanis Georges, sous-directeur de banque, ne a Constantinople le 7/19
Aozît 1869, demeurant aBrai"la a ete re<;u par elle au grade de Maître le 5/18 Novembre 1910".
Diploma poartă No. de la Souche 77831 şi No. du Sceau 103.s91. Fundalul Diplomei redă grafic
Legenda lui Hiram.(Fig. 4-6)
Din aceeaşi diplomă reiese că "F(rere) Trochanis Georges N. Ne a Constantinople le
7/19 Aout 1869" a fost "Initie par la R(espectable) L(oge) Le Phare Hospitalier Or(ient) de
Braila App(enti) le 16/28 Avril 1898, Comp(agnion) Le 5/17 Fevrier 1899, M. le 5/18 Novembre
1910 ".
Iar printr-o altă diplomă, tipărită pe hârtie, emisă de către Ritul Scoţian Antic şi
Acceptat, Supremul Consiliu de Gradul 33. şi Ultim din România, Zen. Bucureşti, către "Fr(ere)
Georges Trohany" se face menţiunea că "Avem favoarea a vă aduce la cunoştinţă că, prin
Înaltul Decret No din, Supremul Consiliu a aprobat cererea Fr(ăţiei) Voastre de avansare la
Gr(adul) 4/18". Iscăleşte Marele Cancelar - Mare Secretar General al Sfântului Imperiu V.
Roată. De asemenea se menţionează că s-a "Achitat taxa de avansare" prin iscălitura Marelui
Tezaurar General al Sfântului Imperiu. Diploma nu este datată.

A se vedea şi M. S. Rădulescu - Cu gândul la lumea de altădată, Bucureşti, 2005, p. 237-238 unde însă,
pe baza actelor aflate în arhiva Marelui Orient al Franţei şi greşit redactate, este menţionat cu numele de
Trochanis Nicolae. Dacă pentru numele de familie situaţia este explicabilă, pentru numele de botez ea este
4

inexplicabilă.
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Dar pe baza unei Carte de Identitate, emisă de Marea Lojă Naţională din România,
R(espectabila) L(ojă) Farul Ospitalier din Brăila, având nr. 0263, în anul 1933, pe numele
George Trohany 3, Născut în anul 1868 De profesiune comerciant Domiciliat în Brăila Str.
Danubiului Nr. 14 (Fig. 7), s-ar putea presupune că diploma nedatată de mai sus ar data din
toamna anului 1933 sau din anul 1934. Nedispunând, pentru moment, de date suplimentare,
dorim în încheiere a menţiona doar faptul că respectiva persoană a decedat pe 13 noiembrie
1934, pe vasul "Carol I'', în apropiere de portul Pireu, din Grecia.
Din prezentarea acestor câteva documente reiese participarea unei părţi a
intelectualităţii şi oamenilor de acţiune din cele două porturi dunărene la mişcarea spirituală,
sub diferitele ei aspecte, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima treime a secolului al XX-lea.
Erau persoane ce se preocupau de sensurile filosofice ale existenţei, de rolul şi natura omului pe
pământ, cu înclinaţii spre teozofie şi a egalităţii oamenilor în faţa Divinităţii. Erau persoane ce
nu dispuneau de averi materiale consistente şi care prin propriile lor mijloace căutau să ţină
pasul cu elita intelectuală a lumii indiferent de naţie, religie şi apartenenţă socială. Prin astfel de
societăţi, ce propagau Libertatea, Egalitatea şi Fraternitatea se dorea o Libertate atât socială
cât şi culturală, o Egalitate în faţa lui Dumnezeu şi o Fraternitate între toţi oamenii, adică o Pace
interioară şi exterioară ... A nu se uita că tot secolul al XIX-lea şi anii de până la sfârşitul
primului război mondial a fost o perioadă a luptelor pentru crearea statelor naţionale, iar epoca
interbelică - dintre primul şi al doilea război mondial - o căutare a echităţii sociale cu mişcări
de stânga şi de dreapta, cu şi fără de Dumnezeu, în speranţa aflării Adevărului...
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Fig. 7 Carte d'identite de 1933.
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