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M. S. REGELE MIHAI:
"AM FI VRUT S~ FACEM MAI MULT DE ATÂT,

DAR NU S-A PUTUT."

M.S. Regele Mihai.
Foto: Octavian Ciupitu © / CR.

SOMNUL RA}IUNII
NA{TE MON{TRI!   (III)

În 5 februarie 1998, în cotidianul suedez ”Dagens
Nyheter”, în articolul ”Hugo Alfvén [i mo[tenirea
cea rea”, o jurnalist` free-lance imigrat` din
România, Anna Maria Narti, scria despre (citat):
"tradi]ionalele pogromuri din Ucraina, Romånia [i
Polonia...” În 20 februarie 2000, în ziarul suedez
Svenska Dagbladet, Dan Shafran, bibliotecar imigrat
din România, într-un articol intitulat "F`r` risc [i
avantajos s` fii na]ionalist antisemit în România",
vorbe[te despre (citat): "Exterminarea (evreilor) în
România" (în original: "Förintelsen i Rumänien").
Din alte surse, de exemplu, în "Bra Böckers
världshistoria", vol 13, 1982, pag. 222, în articolul
"Persecut`rile evreilor", am aflat de exterminarea a
300.000 de evrei în România, dintr-un total de
600.000. Când am citit aceste afirma]ii, mai întâi am
fost uimit`, c`ci în to]i anii mei de studii, [i au fost
destui în România, nu am avut niciodat` astfel de
informa]ii. {i ca [i mine au fost uimi]i foarte mul]i
români din comunitatea român` din Suedia, care nu
[tiau nici despre "tradi]ionale pogromuri", nici
despre "exterminarea evreilor în România". Am
considerat c` cel mai potrivit ar fi s` caut singur`
informa]ii despre aceasta în literatura istoric`
român`, dar nu am g`sit material care s` sus]in`
aceste afirma]ii. C`r]ile române[ti de istorie pe care
le-am consultat nu pomenesc despre ”tradi]ionalele
pogromuri” din România [i nici despre
"exterminarea evreilor în România". De aceea m-   
am hot`rât s` caut informa]ii [i pe alte c`i. Pentru
cei din genera]ia mea [i pentru copiii no[tri este
important s` se fac` lumin` asupra acestor afirma]ii,
cu atât mai mult cu cât lipsesc informa]ii din c`r]ile
de istorie a României despre aceste probleme.
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MARCEL SCHAPIRA
Suveran Mare Comandor - Emeritus de Onoare - ad

Vitam - Mare Maestru de Onoare al M.L.N.R.:

"MASONUL, EXERCITÂNDU-{I DREPTURILE
SALE CIVICE DE CET~}EAN, VOTEAZ~ CU

CINE VREA, ÎN CONFORMITATE CU
CONVINGERA LUI POLITIC~ {I SECRET~."

Domnul Marcel Shapira.
Foto: © / Marcel Shapira.

Silvia Constantinescu: Stimate domn Marcel Shapira,
au trecut 10 ani de când am publicat în CURIERUL
ROMÂNESC comunicatul trimis de dvs. prin care
anun]a]i redeschiderea lojilor masonice în România.
În afar` de loja na]ional`, ce alte loji s-au dezvoltat
în România dup` '90? Care sunt rela]iile între aceste
loji? Ce s-a petrecut de atunci [i pân` acum?

Marce Shapira: Desigur, au trecut 10 ani de când a]i
publicat comunicatul meu referitor la redeschiderea
lojilor în România. Foarte multe evenimente s-au
succedat acestei faze de rede[teptare a tradi]iei
masonice în România, patrimoniu ata[at istoriei
politice [i na]ionale al poporului român. Evident, voi
trece peste diferite detalii secundare [i m` voi opri
numai, în nod cronologic, la etapele mai importante,
demne de a fi men]ionate. A[adar, în cursul anilor
1991-92, la ini]iativa masonilor români din Paris [i cu
ajutorul lor, vor fi infiin]ate 4 loji la Bucure[ti.
Aceste 4 loji vor constitui, mai bine zis, reconstitui:
Marea Loj` Na]ional` din România, respectiv,
M.L.N.R., care a fost desfiin]at` cu brutalitate la 16
iunie 1948 de c`tre autorit`]ile cumuniste. Aceast`
M.L.N.R. va alege ca Mare Maestru pe domnul
Vladimir Boanta, avocat, fost de]inut politic, veteran
mason (actualmente general de cavalerie). În
acela[i timp, din ini]iativa Marelui Orient al Italiei [i
a unui grup de masoni americani, tot a[a de
respectabili,  s-a  fondat  o  a  doua  M.L.N.R., 
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MIRCEA DAN GEOAN~
Ministrul Afacerilor Externe:

"CREAREA UNUI GRUP DE "ADVISER"-I PE
DIFERITE DOMENII, ALC~TUIT DIN

PERSONALIT~}I ALE DIASPOREI, ESTE UN
PROIECT LA CARE LUCR~M ÎN PREZENT."

Domnul Mircea Dan Geoan`.
Foto: Octavian Ciupitu © / CR.

Despre domnul Mircea Dan Geoan` [i activitatea
domniei sale am scris deja în num`rul 4/1999 al
CURIERULUI ROMÂNESC, când înc` era
ambasadorul României în USA, publicând atunci
interviul pe care mi l-a acordat referitor la
s`rb`torirea zilei na]ionale în diferite ]`ri; i-am f`cut
o scurt` prezentare [i în num`rul 4/2000 al
CURIERULUI ROMÂNESC, prin prezentarea
noului guvern. În ambele cazuri a foat îns` o
prezentare seac`, "fakta" cum spun suedezii. Cu
ocazia vizitei la Stockholm în 19 ianuarie a.c., d-ul
Mircea Dan Geon`, în ciuda timpului scurt, mi-a
acordat un interviu [i cu aceast` ocazie i-am pus [i
câteva întreb`ri despre familie, despre hobbyuri,
despre planuri de viitor, etc.
De[i m-am preg`tit con[tiincios cu aparatatura
necesar` pentru imprimarea interviului, s-a
întâmplat ceea ce este co[marul oric`rui ziarist:
casetofonul n-a imprimat bine convorbirea! Am
trimis atunci din nou întreb`rile pe care le pusesem
domnului Mircea Dan Geoan` prin e-mail, [i cu
sprijinul doamnei Tatiana Maxim am ob]inut din nou
r`spuns la întreb`rile puse la Stockholm. Am pierdut
îns` prezentarea f`cut` cu mult` c`ldur` so]iei, care
este arhitect`, [i a celor 2 copii, o fat` [i un b`iat,
care sunt, dup` cum mi-a declarat d-ul Mircea Dan
Gioan`, "minuna]i!". Redau mai jos r`spunsul la o
parte din întreb`rile pe care le-am pus prin e-mail.

 Silvia Constantinescu: Care a fost motivul vizitei
"fulger" la Stockholm? A avut aceast` vizit` vreun
rezultat?

Mircea Dan Geoan`: Vizita mea la Stockholm, în
dubla calitate de ministru al afacerilor externe al
României [i pre[edinte în exerci]iu al OSCE,      �12


