Supremul Consiliu al României

MARILE CONSTITUŢII DIN 1786
CONSTITUŢII, STATUTE ŞI REGULAMENTE
Pentru guvernarea supremului consiliu al inspectorilor generali de gradul al 33-lea şi a
tuturor consiliilor din jurisdicţia sa:
Întocmite şi aprobate de supremul consiliu de gradul al 33-lea, corespunzător şi legal
stabilit şi constituit la marele orient Berlin, astăzi 1 Mai, 5785 Anno Lucis şi 1786 Era
Creștină.
Consiliu la care a fost prezent în persoană Prea Augusta Sa Majestate, Frederic al II-lea,
regele Prusiei, Suveran Mare Comandor.
În numele Prea Sfântului şi Marelui Arhitect al Universului.
____________
ORDO AB CHAO
Reuniţi în suprem consiliu, suveranii mari inspectori generali ordonă şi declară
următoarele constituţii şi prezentul regulament pentru guvernarea consiliilor masonice
din jurisdicţia sa.
ART. 1 Toate articolele constituţiilor şi regulamentelor întocmite de cei nouă comisari
numiţi de marele consiliu al prinţilor secretului regal în 5762, care nu sunt contrare
prezentelor dispoziţii, se menţin în vigoare şi vor trebui respectate cu stricteţe.
ART. 2 Al 33-lea grad, numit suveran mare inspector general sau suprem consiliu al
celui de-al 33-lea grad, este format şi organizat după cum urmează:
Prin prezentele, inspectorul cu cea mai mare vechime în grad este autorizat să ridice un
alt frate la aceeaşi demnitate, prealabil asigurându-se că acesta merită pe deplin
distincţia, datorită caracterului său şi gradelor cu care a fost investit, precum și prin
asumarea obligaţiilor ce decurg din acestea:
În aceeaşi manieră aceşti doi fraţi vor conferi împreună gradul unui alt membru; apoi îi
vor admite pe ceilalţi prin unanimitatea sufragiilor exprimate viva voce, începând cu cel
mai tânăr, adică de la ultimul primit.
Votul negativ al unuia dintre membri va duce la respingerea candidatului, dacă motivele
sale sunt considerate suficiente.
ART. 3 Indiferent de ţara, primii doi fraţi, care vor fi cei dintâi ridicaţi la acest grad, vor
fi de drept cei doi primi oficieri. Dacă primul dintre ei abdică, moare sau lipseşte din
ţară (pentru a nu mai reveni), el va fi înlocuit de cel de al doilea oficier, care îşi va alege
succesorul dintre ceilalţi inspectori.
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Dacă al doilea ofiţer abdică, moare sau părăsește ţara pentru totdeauna, primul oficier
va numi un alt frate de acelaşi grad care să-i succeadă.
De asemenea, prea puternicul suveran va desemna în aceeaşi manieră pe ilustrul
trezorier, pe secretarul general al sfântului imperiu, pe ilustrul mare maestru de
ceremonii şi pe ilustrul căpitan al gărzilor şi tot așa îi va numi şi pe fraţii care vor ocupa
funcţiile existente sau care devin vacante.
ART. 4 Orice inspector care va fi ridicat la acest sublim grad va plăti în prealabil
ilustrului mare trezorier o contribuţie de zece ludovici de 24 de livre.
Aceeaşi sumă va fi cerută şi celor care vor primi gradele de cavaler kadosch sau de prinţ
al secretului regal, sume ce se vor afla la dispoziţia consiliului suprem.
ART. 5. Orice consiliu suprem se va compune din nouă inspectori generali, dintre care
cinci trebuie să practice religia creştină.
Dacă sunt prezenţi prea puternicul suveran şi ilustrul inspector, trei membri sunt
suficienţi pentru a compune consiliul suprem şi a rezolva astfel treburile Ordinului.
În fiecare naţiune sau regat din Europa va exista doar un singur consiliu de acest grad,
două în Statele Unite ale Americii, cât mai îndepărtate unul de celălalt, unul în insulele
englezeşti din America şi tot unul în cele franceze.
ART. 6 Supremul consiliu nu-şi exercită întotdeauna direct autoritatea sa asupra
gradelor inferioare celui de al 17-lea sau al cavalerilor Orientului şi Occidentului; dar,
prin prezentele, toate lojile şi consiliile de perfecţi masoni sunt obligate să recunoască
autoritatea inspectorilor generali şi să le acorde onorurile cuvenite.
ART. 7 Orice consiliu şi orice mason cu grad mai înalt decât cel de prinţ al
Ierusalimului are drept de apel la supremul consiliu, care le va permite să se prezinte în
faţa sa şi să fie ascultaţi personal.
ART. 8 Marele consistoriu al prinţilor secretului regal îşi va alege preşedintele dintre
membrii care îl compun; dar nici unul dintre actele sale nu va fi validat decât dacă va fi
în prealabil ratificat de supremul consiliu de gradul al 33-lea, care devine astfel suveran
al Masoneriei, după moartea M.S. regele Prusiei.
ART. 9 Nici un inspector delegat nu va putea face uz de autoritatea sa în ţările unde este
deja stabilit un consiliu suprem al inspectorilor generali, dacă nu a obţinut înainte
aprobarea acestuia.
ART. 10 Nici un inspector delegat, care a fost recunoscut sau care poate fi ulterior
recunoscut, în virtutea prezentelor constituţii nu va putea să acorde patente şi să confere
gradul de cavaler kadosch sau peste.
ART. 11 Gradul de cavaler kadosch şi cel de prinţ al secretului regal nu se vor acorda
niciodată decât în prezenţa a cel puţin trei suverani mari inspectori generali.
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ART. 12 Fiecare suprem consiliu îşi va exercita întreaga autoritate masonică suverană
cu care M.S. Frederic al II-lea, regele Prusiei l-a investit, iar dacă este necesar să
protesteze împotriva patentelor unor inspectori delegaţi, sosiţi ilegal, se va trimite
informaţia tuturor consiliilor supreme din lume.
ART. 13 Un suprem consiliu de al 33-lea grad va putea delega un frate şi membru al
respectivului consiliu pentru a stabili un consiliu de acelaşi grad în oricare dintre ţările
menţionate în prezenta constituţie, cu condiţia să se respecte întocmai Art. 2.
De asemenea, aceşti delegaţi vor avea puterea să acorde patente inspectorilor generali
desemnaţi, care însă trebuie să fi obţinut deja gradul de cavaler kadosch pentru a putea
constitui astfel loji şi consilii de grade superioare celui de cavaler al soarelui, într-o ţară
unde nu sunt stabilite sublime loji sau consilii.
Ritualul manuscris al gradului nu va fi încredinţat decât primilor doi oficieri ai
consiliului sau unui frate care va fi însărcinat cu stabilirea acelui grad într-o ţară
îndepărtată.
ART. 14 În toate ceremoniile masonice ale sublimelor grade supremul consiliu vine cel
din urmă, iar primii săi doi oficieri vor merge în urma tuturor celorlalţi membri şi vor fi
imediat precedaţi de marele port-stindard al Ordinului.
ART. 15 Consiliul trebuie să se reunească în mod regulat la fiecare din cea de a treia
Lună Nouă; dar acesta se poate întruni mai des în cazul în care treburile Ordinului o
cer.
Pe parcursul anului există două sărbători importante: 1 Octombrie, dată la care
posesiunile noastre au fost sechestrate şi date cavalerilor de Malta, precum şi 27
Decembrie, sărbătoarea Ordinului masonic.
ART. 16 Fiecare inspector general de gradul al 33-lea va avea asupra lui scrisori de
acreditare, conforme modelului din ritualul gradului, plătind secretarului general un
ludovic pentru dreptul de a aplica sigiliul şi un ludovic consiliului pentru a acoperi
cheltuielile acestuia.
Marele sigiliu al supremului consiliu este reprezentat de un vultur mare negru cu două
capete, având ciocul de aur, aripile desfăcute şi ţinând în gheare o spadă fără teacă; pe
o panglică ce se află dedesubt este scris: «DEVS MEVMQVE JVS», iar deasupra
vulturului: «SUPREMUL CONSILIU DE GRADUL AL 33-LEA».
ART. 17 În mod individual un inspector general nu are nici o putere într-o ţară unde este
deja stabilit un consiliu suprem, deoarece este nevoie de majoritatea voturilor pentru
legalizarea procedurilor sale, cu excepţia cazurilor în care s-au acordat patente speciale
de către acel consiliu.
ART. 18 Toate sumele provenite din iniţierile la gradele superioare celui de prinţ al
Ierusalimului se vor vărsa către supremele consilii.
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Privilegiile asociate celui de-al 33-lea grad

Un suveran mare inspector general îşi va păstra pălăria pe cap în toate consiliile
şi lojile, exceptând consiliul suprem al celui de al 33-lea grad şi va avea privilegiul de a
vorbi fără să se ridice din scaunul său. Atunci când un suveran mare inspector general
este anunţat la poarta unui consiliu superior celui de al 16-lea grad, acesta va fi primit
sub bolta de oţel. În cazul în care preşedintele nu este inspector, el îi va oferi scaunul său
inspectorului vizitator, care are însă opţiunea de a-l refuza. În marele consiliu al
prinţilor Ierusalimului şi în sublima şi inefabila lojă a perfecţilor masoni el va fi aşezat
la dreapta întreit puternicului maestru şi tot aşa în loja simbolică. Celelalte privilegii
sunt aceleaşi ca şi în cazul prinţilor Ierusalimului.
Un suveran mare inspector general îşi va purta atributele gradului său în toate
lojile şi consiliile.
Fiecare inspector general trebuie să aibă asupra sa un certificat în următoarea
formă, redactat în limbile franceză şi engleză, semnat de toţi inspectorii generali:
Atunci când un inspector general semnează un act masonic, el îşi însoţeşte
numele cu titlurile de kadosch, prinţ al secretului regal şi suveran mare inspector
general de gradul al 33-lea şi este contrasemnat de marele secretar general kadosch,
prinţ al secretului regal, suveran mare inspector general şi secretar general al sfântului
imperiu.
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