Institutii oculte moderne
ALIANTA DREPTILOR. Societate secretă, iar după unele acceptiuni, chiar lojă
masonică, având sediul la Londra si legături cu Frătia Democratică si Comitetul comunist
de corespondentă, în care au activat si K. Marx, alături de F. Engels. La Congresul tinut
la Londra în 1847, i-a angajat pe acestia să redacteze un manifest militant A mai fost
cunoscută si sub numele de Liga celor Drepti, Liga Oamenilor Drepti, iar după
Congresul din 1847 si-a schimbat denumirea în Liga Comunistilor. Totodată si-a
schimbat si deviza din “Toti oamenii sunt frati” în “Proletari din toate tările, uniti-vă !”.
AL MUSSERI. Fondată la începutul secolului al XIX-lea, printre negrii din
Senegambia si alte părti ale continentului african. Societatea poseda rituri de initiere
asemănătoare cu cele orfice sau cabirice. Membrii ei au ridicat temple în mijlocul
pădurilor africane, temple în care accesul profanilor era interzis. Initierile aveau loc o
dată pe an; candidatul era pus să simuleze moartea. Participantii îi cântau neofitului
cântece funebre; acesta era transportat pe un platou de aramă si uns cu ulei de palmier.
Timp de 40 de zile era izolat de colectivitate, fiindu-i permise doar vizitele rudelor sale.
La încheierea procedurii de iniŃiere, se considera că a primit un suflet nou si se bucura
de multă autoritate printre membrii tribului din care făcea parte.
ANOTIMPURILE. Societate republicană franceză din perioada 1830-1848.
Membrii săi erau grupati câte 6, purtând numele zilelor săptămânii si condusi de al
saptelea, numit Duminică; 4 săptămâni formau o lună, 3 luni - un anotimp; 4 anotimpuri un an. Anul era condus de un agent revolutionar. Agentii revolutionari erau considerati
“locotenentii directi ai Comitetului”.
ASOCIATIA SFÂNTULUI IOACHIM. A fost înfiintată în 1785, conform unui jurnal
eclectic descoperit la Lubeck (Polonia). În anul 1813, unul din membrii săi – De Leuse,
explică într-o lucrare curioasă, tehnicile magnetismului folosite în cadrul procedurii de
initiere, pentru a-i induce neofitului o stare de somnambulism.
BANDA ROSIE. Societate secretă chineză de la sfârsitul secolului al XIX-lea
care făcea trafic de opiu si lupta împotriva dinastiei Manchu, aflată la conducerea Chinei.
BANDA VERDE. Societate secretă chineză de la sfârsitul secolului al XIX-lea si
începutul secolului al XX-lea care se ocupa în special cu traficul de opiu. Nasul ei era Du
Yuesheng, un om dur, nemilos si crud, initiat în 1908. Acesta a transformat societatea
secretă într-o formidabilă institutie a crimei organizate. Chiang Kai-shek, pe atunci tânăr
ofiter, foarte apropiat lui Sun Yat-sen era si el membru al organizetiei Banda Verde.
BĂIETII ALBI. Este prima societate secretă cunoscută în Irlanda, care a actionat
de la 1759 (după alte surse, 1761) până la 1787; a fost formată pentru a lupta împotriva
opresiunii din ce în ce mai mari pe care o suportau irlandezii de rând din partea
autoritătilor engleze de ocupatie. Pentru a se recunoaste între ei, cu prilejul reuniunilor,
membrii societătii îmbrăcau haine albe. Se mai numeau si Levellers (Nivelatorii),
deoarece “dărâmau gardurile împrejmuirilor detestate”.

BĂIETII DREPTI. Societate irlandeză a catolicilor, apărută după 1787 când s-a
desfiintat Băietii Albi. Scopul lor era să obŃină prin mijloace legale reducerea
impozitelor, salarii mai mari, abolirea muncilor degradante si înăltarea câte unei biserici
catolice pentru fiecare biserică protestantă existentă în Irlanda; a actionat si împotriva
preotilor protestanti.
BĂIETII SFÂNTULUI PATRICK. Societate secretă irlandeză din secolul al XIX-lea.
Lupta pentru satisfacerea revendicărilor economice si sociale ale locuitorilor Irlandei.
Statutul lor a fost publicat în 1833. Jurământul celui initiat în tainele societătii suna astfel:
“Jur să-mi pierd mâna dreaptă sau să fiu bătut în cuie pe usa închisorii, decât să-mi trădez
sau să-mi însel un Frate. Jur să lupt pentru cauza căreia m-am devotat, să nu iert pe
nimeni care ar sta în calea răzbunării mele împotriva oamenilor lui Wilhelm de Orania.
Aveau următoarele parole de recunoastere: - E o zi frumoasă, / - Va veni una si mai
frunmoasă; - Drumul este foarte prost,/ - El trebuie reparat ! / - Cu ce ? / - Cu oasele
protestantilor !; - Cre este profesiunea ta de credintă ? / - Sicanarea filistinilor”.
BĂIETII STEJARULUI. Societate irlandeză a protestantilor al cărui obiectiv era
să diminueze puterea si impozitele clerului catolic. Înfiintată în Irlanda de Nord (Ulster)
în 1763, a recurs deseori la forta armelor pentru a-si atinge obiectivele.
BUNII FRATI TĂIETORI. Ordin care datează din vremea lui Francisc I, el însusi
initiat în miscarea Cărbunarilor. Avea ca membri pe tăietorii de lemne, cunoscuti
si cu denumirea de cărbunari, pe tăietori cu fierăstrăul, pe dulgheri etc. Desi la început,
corporatiile tăietorilor de lemne au avut rol educativ, moral, cu timpul, către secolul al
XIX-lea au început să joace si rol politic, sub denumirea de Cărbunari. Toporul, securea,
pana (de spart lemne) si triunghiul, împreună cu ochiul divin constituiau principalele
simboluri ale tăietorilor ale căror loji se numeau “poeini”, iar membrii lor îsi spuneau
“veri”; se pare că aceasta este originea titlului de “Cousin”(“văr”), acordat marilor
demnitari de către monarhii francezi.
CAMARAZII. Societate secretă germană din secolul al XIX-lea, ai cărei
membri, studenti ultra-republicani, aveau semne de recunoastere si un costum distinctiv:
cizme scurte, pantalon strâns pe picior, vestă de culoare neagră si purtau părul fluturând
în vânt. Studentul Karl Ludwig Sand, unul din membri, l-a asasinat cu sânge rece pe
August von Kotzebue (1761-1819), unul din cei mai renumiti istorici ai perioadei Evului
Mediu german; pentru fapta sa, studentul a fost ulterior glorificat de pangermanistii
germani ai celui de-al II-lea Reich. Orasele în care s-a dezvoltat cel mai mult au fost
Halle si Berlin.
COMITETUL DEMOCRATIC CENTRAL EUROPEAN. Organizatie creată
după înfrângerea revolutiilor de la 1848, pentru a prelua sarcinile republicane europene
ale acestora. Avea sediul la Londra si a fost condusă până la trecerea sa în Orientul Etern,
de către Giuseppe Mazzini (1805-1872), revolutionar, carbonar si franc-mason italian.
COMPATRIOTII. Societate secretă germană din secolul al XIX-lea, ce avea ca

membri tineri nobili, copii ai vechilor aristocrati. A fost întemeiată în Leipzig, ulterior
extinzându-se în toate regiunile locuite de germani, chiar si în FranŃa. În 1818, cca 600
tineri exaltati din Hanovra comit mai multe excese la nivel public: insultă magistratii,
violează domiciul unor cetăteni, fac scandal; manifestări asemănătoare au avut loc la
Giessen, dar si la Nantes, Montpellier si Paris.
CONCORDISTII. Societate secretă franceză cu scopuri republicane, care a
activat în perioada 1830-1848.
CONGREGATIA. Suită de societăti secrete fondate la începutul secolului al XIX-lea în
principalele orase franceze: Paris, Lyon, Bordeaux si altele. Scopul lor era renasterea
acestei institutii apreciate în colegiile iezuite ale Vechiului Regim. Membrii
erau tineri monarhisti recrutati din comunitătile crestine, care îsi consacrau întreaga
existentă Fecioarei, propovăduind cucernicia si caritatea crestină. Intemeietorii societătii
au fost în cele trei orase sus-mentionate, preotii iezuiti Delpuits, Roger si, respectiv,
Chaminade. Congregatiile erau independente între ele si se opuneau puterii Impăratului
Napoleon I.

