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RESUMO  

A perseguição nazista não foi uniforme e pode ser negociada pelos grupos alvo 

com base em vários fatores, incluindo o status racial do grupo perseguido, a disposição 

dos membros do grupo em colaborar com o regime, os serviços e as habilidades que o 

grupo tinha para oferecer e a vontade do regime de permitir a colaboração. A 

experiência dos maçons sob o Terceiro Reich fornece um exemplo da capacidade dos 

grupos-alvo de negociar a perseguição nazista com base nesses fatores.  Como 

membros da classe educada e profissional, os maçons pertenciam ao grupo 

demográfico que mais fortemente apoiou Hitler desde o final da década de 1920 até a 

eclosão da guerra em 1939.  Para Hitler, as habilidades desses homens como médicos, 

advogados, empresários e banqueiros foram essenciais para o sucesso do regime. 

Assim, o que teria sido uma relação mutuamente benéfica ansiosamente procurada por 

ambas as partes foi impedida pelo fato de que os homens eram maçons e, portanto, 

tinham laços com uma organização cuja ideologia contrastava completamente com a 

do nacional-socialismo.  No entanto, como o identificador “maçom” não era baseado 

em biologia ou raça, os maçons tinham a capacidade de abandonar sua identidade 

como maçons, deixando o regime, uma habilidade que eles exerceram de bom grado e 

com entusiasmo.  Em troca, o Partido Nazista tinha que decidir até que ponto ex-

maçons, cujas habilidades e talentos profissionais eram tão essenciais, poderiam 

trabalhar com o regime. Assim começou a complexa dança do compromisso, à medida 

que cada lado testava os limites do que podia ou não fazer para cooperar com o outro.  

Para os ex-maçons, o objetivo era tentar provar lealdade ao regime em face de sua 

filiação anterior à loja.  Para o regime, o objetivo era encontrar um equilíbrio entre 

pureza ideológica e necessidade prática.  Embora os nazistas tenham destruído a 

Maçonaria como instituição, o sucesso dos ex-maçons em se alinhar com o partido 

como indivíduos mostra a capacidade dos alemães, mesmo aqueles em grupos-alvo, de 

escapar da perseguição e até mesmo se beneficiar do regime que os tinha 

anteriormente como alvo.  
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AMI    Associação Maçônica Internacional  

BArch   Bundesarchiv  

ERR    Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg  

GStA PK   Geheimes Staatsarchiv Preussicher Kulturbesitz  

DAF   Deutsche Arbeitsfront (Front de Trabalho Alemão)  

DDP   Deutsche Demokratische Partei (Partido Democrata 

Alemão)  

DVP   Deutsche Volkspartei (Partido do Povo Alemão)  

KSCV   Kösener Senioren-Convents-Verband (Associação 

Estudantil) 

NARA   Arquivos Nacionais e Administração de Registros  

NSDAP   Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei 

(Partido Trabalhista Alemão Nacional Socialista)  

NSDStB   National Socialistische Deutsche Studentenbund 

(Liga Alemã de Estudantes Nacional Socialistas)  

NSV   Nacional-socialista Volkswohlfahrt - Departamento 

de bem-estar nacional socialista)  

OKH   Oberkommando des Heeres (Estado Maior das 

Tropas)  

OKW   Oberkommando der Wehrmacht (Estado Maior do 

Exército)  

RFSS   Reichsführer-SS (Comandante das SS)  

RM    Reichsmark (Marco Alemão do Reich)  

RMdI   Reichsministerium des Innern (Ministério do 

Interior)  

RSHA   Reichsicherheitshauptampt (Escritório de Segurança 

do Reich)  

RuPrMdI  Reich und Preussicher Ministerium des Innern 

Ministério do Interior do Reich e Prússia)  

RUSchlA/USCHLA  Reich Untersuchung und Schlichtungs-Ausschuss 

(Supremo Tribunal do Reich)  

SA   Sturmabteilung (Tropa de Assalto)  

SD   Sicherheitsdienst (Serviço Secreto)  

SGvD  Symboliches Grossloge von Deutschland (Grande 

Loja Simbólica da Alemanha)  



5 

 

SPD   Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido 

social-democrata da Alemanha)  

SS   Schutzstaffeln (Tropa de Elite do Reich)  

IOBB  Ordem Independente de B'nai B'rith  

USHMM  Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos   

VB  Völkisher Beobachter (Jornal Oficial do Partido 

Nazista)  

 

 



 

Índice 

 

RESUMO 3 

NOMENCLATURA 4 

Capítulo I Introdução 7 

Capítulo II - Quem Eram os Maçons, Realmente? 20 

Capítulo III - Fechamentos de Lojas e Reações 38 

Capítulo IV -Definindo “Maçom” 57 

Capítulo V - Saqueando Lojas, Limites do Saque 79 

Capítulo VI O Estranho Caso do Dr. Schacht e o Sr. Hitler 97 

Capítulo VII - Epílogo e Conclusão 117 

REFERÊNCIAS 126 

APÊNDICE 135 

O AUTOR 143 



7 

 

Capítulo I 1 - Introdução  

Hitler baseava seu ódio à Maçonaria na crença de que, por meio dela, os judeus 

contornavam as barreiras raciais e legais que os marginalizavam na sociedade 

europeia.1 Consequentemente, um dos primeiros atos de Hitler após tomar o poder foi 

fechar as lojas maçônicas; uma tarefa que foi concluída em apenas dois anos. Quando 

a guerra estourou quatro anos depois, a atitude antimaçônica de Hitler se espalhou 

junto com seus exércitos invasores, levando Sven Lunden, um correspondente do 

American Mercury, proclamar que “existe apenas um grupo de homens a quem os 

nazistas e os fascistas odeiam mais do que os judeus. São os maçons.”2 Apesar de ser 

uma declaração intrigante, com certeza, Lunden estava errado; os nazistas não 

odiavam mais os maçons do que odiavam os judeus. Na verdade, os nazistas não 

odiavam os maçons; os nazistas odiavam a “maçonaria”, mas não necessariamente os 

“maçons”. Era a ideologia que os nazistas odiavam, não os homens. Pelo contrário, os 

homens que compunham a maior parte das lojas maçônicas alemãs eram pessoas que 

haviam gravitado cada vez mais em torno do regime durante a República de Weimar e 

o apoiaram após a tomada do poder. Eles eram homens estabelecidos, educados, de 

classe média e profissionais de boa estirpe alemã. A única coisa que impedia os 

nazistas de receber esses homens era por terem pertencido, no passado ou no presente, 

a uma fraternidade que, nas palavras de Alfred Rosenberg, “trabalhava para afrouxar 

os vínculos do estado, nacionais e sociais”.2  

Eu me deparei pela primeira vez com a ideia de estudar Maçonaria no Terceiro 

Reich enquanto escrevia minha tese de mestrado. Eu estava lendo o livro de Robert 

Herzstein, A Guerra que Hitler Venceu e me deparei com a caricatura na Figura A1.  

Observe que na legenda, Herzstein identificou o símbolo acima da cabeça de 

Stresemann como a Estrela de David; no entanto, uma inspeção mais detalhada 

revelou que o símbolo não era a Estrela de Davi, mas o compasso e o esquadro; 

símbolo dos maçons (aos quais pertencia Stresemann). Agora, separadamente, os 

temas da Alemanha nazista e da Maçonaria ocupam estantes inteiras de material 

impresso e milhares de horas de filmes e documentários, mas surpreendentemente não 

há praticamente nada que examine os dois juntos. Textos de pesquisa sobre o Terceiro 

Reich e o Holocausto mencionam a Maçonaria, mas apenas de passagem.3 

 

1  Esta dissertação segue o estilo de Revisão Histórica Americana.  

1 Adolf Hitler, Mein Kampf (Nova York: Reynal & Hitchcock, 1939), 433.  
2 Sven G. Lunden, “Aniquilação da Maçonaria,” American Mercury, fevereiro de 1941, 

184-190.  

2  Por “social” ele queria dizer “racial”. Alfred Rosenberg, Myth of the Twentieth Century: An 

Evaluation of the Spiritual-Intellectual Confrontations of Our Age (Torrence, CA: Noontide 

Press, 1.982), 47  

3  Michael Burleigh publicou recentemente O Terceiro Reich: Uma Nova História (New York: Hill 

and Wang, 2001), por exemplo, dedica apenas dois parágrafos (um à Maçonaria alemã e outro à 

Maçonaria na França) de suas quase 1000 páginas dedicadas ao tema. O estudo em dois volumes 

de Ian Kershaw sobre Hitler tem meia dúzia de referências aos maçons ao longo de suas quase 
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Frequentemente, a maior parte da informação que pode ser encontrada na literatura 

secundária vem de livros sobre as igrejas cristãs sob Hitler,4 o que é enganoso e 

injusto. Embora exija que seus membros acreditem em Deus, a Maçonaria não é, nem 

jamais afirmou ser uma religião. As histórias gerais da Maçonaria também sofrem da 

mesma escassez.5 De toda a literatura disponível sobre os maçons na Alemanha 

nazista, o que é erudito não está em inglês e o que está em inglês não é erudito. Além 

disso, com exceção de Konflikt und Anpassung de Ralf Melzer, tudo havia sido 

publicado por uma editora maçônica.6 Além de Melzer, apenas o livro Freimaurerei 

und Nationalsozialismus de Helmut Neuberger foi escrito por um autor que também 

não era maçom, embora a obra de Neuberger tenha sido publicada por uma editora 

maçônica.7 Suas duas contribuições representam a literatura acadêmica disponível e 

ambas estão disponíveis apenas em alemão. Em inglês, há cerca de uma dúzia de 

artigos curtos publicados desde o fim da guerra, todos escritos por maçons e 

publicados em jornais maçônicos. O mais antigo era um relatório do Comitê da 

Maçonaria Europeia da Associação de Serviços Maçônicos em sua missão de 

investigação de seis semanas em 1945.8 Em 1959, Irvine Wiest apresentou um artigo 

 

2.000 páginas, a maioria das quais são apenas superficiais. O estudo em três volumes de Richard 

Evans sobre a Alemanha nazista dedica menos de um parágrafo à Maçonaria, novamente 

mencionada apenas de passagem.  

4  Ernest Christian Helmreich, Igrejas alemãs sob Hitler (Detroit: Wayne State University Press, 
1979), Guenter Lewy, A Igreja Católica e a Alemanha nazista (Nova York: McGraw Hill, 1964) 

e John Conway, Perseguição nazista das igrejas, 1933-1945 (New York: Basic Books, 1968) 

oferecem a maior parte das informações. Christine Elizabeth King ocasionalmente menciona 

conexões entre os maçons e as igrejas não convencionais em O Estado nazista e as novas 

religiões: Cinco Estudos de Caso em Não Conformidade (Nova York: E. Mellon Press, 1982).  

5  Em 1962, Friedrich John Böttner, um maçom, publicou Zersplitterung und Einigung: 225 Jahre 

Geschichte der deutschen Freimaurer, (Hamburg: editora da loja “Absalom zu den drei 

Nesseln”, 1962), que deu uma história da Maçonaria na Alemanha desde sua fundação até 1958, 
mas dedicou apenas uma única página de suas 300 páginas ao Terceiro Reich. Dois anos depois, 

Manfred Steffens, também maçom, publicou Freimaurer in Deutschland; Bilanz eines 

Vierteljahrtausends (Flensberg: C. Wolff, 1964), que novamente dedicou muito pouco de sua 

extensão considerável ao Terceiro Reich. Robert Freke Gould, em sua história da Maçonaria em 

vários volumes, dedica quase cem páginas à história da Maçonaria na Alemanha e, em seguida, 

termina com uma única frase afirmando que em 1932 [sic] Hitler suprimiu as lojas e encerrou a 

atividade maçônica na Alemanha.  

6  Ralf Melzer, Konflikt und Anpassung: Freimaurerei in der Weimarer Republik und im “Dritten 

Reich” (Viena: Braumüller, 1999). Um resumo do trabalho de Melzer do tamanho de um artigo 

foi publicado em 2004 em Art DeHoyos e S. Brent Morris, eds., Maçonaria no Contexto: 

História, Ritual e Controvérsia (Lanham, MD: Lexington Books, 2004).  

7  Helmut Neuberger, Freimaurerei und Nationalsozialismus: die Verfolgung der deutschen 

Freimaurerei durch völkische Bewegung und Nationalsozialismus 1918-1945 (Hamburgo: 

Bauhütten, 1.980). Em 2001, Neuberger publicou uma versão atualizada e condensada de seu 

livro, Winkelmass e Hakenkreuz: Die Freimaurer und das Dritte Reich (Munique: Herbig, 
2.001).  

8  “Maçonaria na Europa: Relatório do Comitê enviado ao exterior em agosto de 1945 pela 

Associação de Serviços Maçônicos para averiguar as condições e necessidades das Grandes 

Lojas e Irmãos nos países ocupados” (Washington: Masonic Service Association, 1945). A 

começou em 12 de agosto de 1945 e terminou em 28 de setembro. Deve ter sido um turbilhão de 

turnê porque nessa época os participantes visitaram Suécia, Finlândia, França, Noruega, 

Dinamarca, Grécia, Checoslováquia, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica e Áustria 

(essencialmente em todos os lugares que não estavam sob ocupação soviética). A Masonic 
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na reunião anual da Society of Blue Friars escrevendo uma história da Maçonaria sob 

os nazistas com base exclusivamente nos documentos dos Julgamentos de 

Nuremberg.9 Após a publicação da dissertação de Neuberger em 1980, o Ars Quator 

Coronatorum, o jornal da loja de pesquisa maçônica mais exclusiva do mundo, 

publicou dois artigos sobre a Maçonaria no Terceiro Reich, um simplesmente repetiu o 

que já havia sido publicado, o outro era mais dedicado a uma história ritual e falava 

pouco sobre os nazistas.10 Foi só quando Alain Bernheim publicou  

“A Maçonaria e sua atitude em relação ao regime nazista” e “Miosótis Azul: 

Outro lado da história” que foi algo em inglês que usava fontes primárias e não 

simplesmente repetia o que os autores anteriores já haviam afirmado.11 Bernheim mais 

tarde publicou “Tarnung und Gewalt: Karl Höde, die Freimaurer und die Nazis” 

apoiando ainda mais os argumentos que ele fizera em seu artigo anterior, mas que 

infelizmente não está disponível em inglês.12 Em 2002, um volume editado sobre a 

Maçonaria europeia e americana incluiu um capítulo sobre a perseguição à Maçonaria, 

embora o artigo sobre Maçonaria e Nazismo examine a resposta dos maçons 

americanos à perseguição nazista à Maçonaria alemã, em vez de um estudo da 

 

Service Association assumiu a missão de verificar como as lojas dos EUA poderiam ajudar 
melhor as lojas da Europa devastada pela guerra, mas concluiu que o melhor curso de ação era 

que as lojas apoiassem as agências e programas de ajuda do governo já existentes, a fim de evitar 

ressentimentos que certamente surgiriam se a associação apenas ajudasse os outros maçons.  

9  Irvine Wiest, “Freemasonry and the Nuremberg Trials” (trabalho lido no Fifteenth Annual 

Consistory of the Society of Blue Friars, Washington, DC, 22 de fevereiro de 1959), disponível 

online no site da Grande Loja da Escócia, acessado em 3 de janeiro de 2011, 

http://www.grandlodgescotland.com/index.php?option 

=com_content&tarefa=visualizar&id=100&ID do item=126.  

10  Eric Howe, “O colapso da Maçonaria na Alemanha nazista, 1933-1935” Ars Quatuor 

Coronatorum vol. 95 (1982), é uma versão resumida do leitor de Neuberger, embora Neuberger 

não esteja listado entre as quatro notas de rodapé incluídas no artigo; em “A União Maçônica do 

Sol Nascente” Ars Quatuor Coronatorum vol. 97 (1984) J.A. Jowett dá a história desta loja de 

curta duração, incluindo seu fechamento forçado, mas dedica metade do artigo de seis páginas à 

comparação ritual entre o Sol Nascente e outras lojas regulares. Por admissão do autor, todo o 

artigo é baseado em dois livretos publicados pela Sol Nascente.  

11  Alain Bernheim, “Maçonaria e sua atitude em relação ao regime nazista” Os Filaletes (fevereiro 

de 97), disponível em Pietre-Stones Review of Freemasonry, acessado em 3 de janeiro de 2011, 

http://www.freemasons-freemasonry.com/bernheim12.html. Em “A miosótis azul: Outro lado da 

história”, Bernheim tinha uma passagem interessante com uma memória falha da Maçonaria e da 

Alemanha nazista. Um pequeno grupo dentro da excursão da Maçonaria alemã queria introduzir 

Bernheim na ordem do Miosótis Azul, assim chamado por causa de uma flor que o grupo 

alegava ter sido usada durante a guerra como um símbolo secreto dos maçons que juraram 

continuar a se reunir e trabalhar como maçons, apesar de estarem fora da lei. Depois de fazer 
algumas pesquisas, Bernheim teve que informar à ordem que a flor não era um símbolo secreto 

da maçonaria clandestina. Ele fora usado por maçons, mas não oficialmente, e não até o fim da 

guerra. Além disso, a Winterhilfswerk nazista vendia alfinetes de miosótis azuis em março de 

1938 para arrecadar dinheiro. Algumas lojas usaram a flor, mas a flor não era um símbolo 

maçônico. O artigo está disponível em Pietre-Stones Review of Freemasonry, acessado em 3 de 

janeiro de 2011, http://www.freemasons-freemasonry.com/bernheim3.html;  

12  Alain Bernheim, “Tarnung und Gewalt: Karl Hoede, die Freimaurerei, die Nazis”, R.E.F.O.R.M. 

Jahrbuch 03 (2001), 47-57.  
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perseguição em si.13 Minimizar a já escassa quantidade de material disponível é o fato 

lamentável de que quase todos esses autores estão atolados no debate sobre se os 

maçons devem ser classificados como vítimas ou colaboradores. Embora todos os 

autores reconheçam a perseguição aos maçons alemães, apenas Bernheim e Melzer 

apontam que a maioria dos maçons, tanto como instituições quanto como indivíduos, 

na verdade tentou se alinhar com o regime, falhando no nível institucional, mas 

obtendo notavelmente sucesso como indivíduos. Bernheim modera seu argumento 

com a afirmação: “Este artigo não é, de forma alguma, escrito contra a Alemanha ou 

Maçonaria alemã. Ao contrário, a intenção é expressar gratidão a um punhado de 

irmãos alemães, que, aos meus olhos, salvaram a honra da Maçonaria alemã durante o 

período mais difícil da sua história e como uma contribuição para uma melhor 

compreensão entre os maçons.” 14 

O debate continua porque, até certo ponto, ambos os lados estão certos. Os 

nazistas atacaram implacavelmente a Maçonaria como instituição antes da tomada do 

poder e continuando até que a última loja fosse fechada em 1935. Alguns irmãos da 

loja perderam seus empregos, outros perderam dinheiro e bens que haviam investido 

nas lojas e alguns até passaram um tempo em um campo de concentração. Ao mesmo 

tempo, os gritos de colaboração são igualmente válidos. Muitos maçons aderiram 

voluntariamente ao partido nazista e seus afiliados. Um irmão da loja juntou-se à 

Schutzstaffeln (SS) e depois a ajudou a fechar sua antiga loja; outros serviram como 

informantes para a Gestapo e Sicherheitsdienst (SD – Serviço de Segurança). Muitas 

lojas barraram oficialmente os judeus, adotaram “cláusulas arianas” e buscaram 

abertamente “coordenação” com o regime. Hitler até nomeou um maçom, Hjalmar 

Schacht, primeiro como presidente do Reichsbank e depois como ministro da 

Economia. Quanto ao Symboliches Grossloge von Deutschland (SGvD - Grande Loja 

Simbólica da Alemanha), a loja que havia sido elogiada em muitos desses artigos 

curtos por criticar abertamente Hitler, foi considerada “irregular” (não oficialmente 

reconhecida) e desprezada pela Maçonaria alemã dominante na época. Mesmo os 

maçons fora da Alemanha contestaram a legitimidade do SGvD.15  

 Em vez de agarrar uma ponta ou outra neste cabo de guerra vítima-

 

13  Aaron T. Kornblum, “Reportagem da New Age Magazine sobre o Nacional-Socialismo, a 

Perseguição da Maçonaria Europeia e o Holocausto” em R. William Weisberger, Wallace 

McLeod e S. Brent Morris, eds. Freemasonry on Both Sides of the Atlantic: Ensaios sobre o 

Craft nas Ilhas Britânicas, Europa, Estados Unidos e México (Boulder, CO: Monografias do 

Leste Europeu, 2002). Em suas notas de rodapé, Kornblum sugere o livro de Melzer ao invés do 

de Neuberger, o que é surpreendente, visto que Melzer é menos gentil em seu tratamento da 

reação maçônica à perseguição que Neuberger.  

14  Bernheim, “Maçonaria e sua atitude em relação ao regime nazista”.  

15  Por exemplo, Arthur Schramm, um maçom teuto-americano que mantinha correspondência com 

as grandes lojas alemãs, rejeitou a SGvD como maçônica. Arthur Schramm, “Freemasonry in 

Germany” (discurso proferido em uma reunião da Loja Liberal Arts, nº 677, Westwood 

Califórnia, 7 de maio de 1931); Hans-Heinrich Solf também contesta a validade da SGvD, 

chamando-a de “mais ou menos irregular” em comparação com a “perfeitamente respeitável 

Grande Loja de Hamburgo” após seu exílio no Chile. Hans-Heinrich Solf, “O renascimento da 

Maçonaria na Alemanha do pós-guerra,” Ars Quatuor Coronatorum 97 (1984), 5 
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colaborador, espero fazer um novo ponto de partida explorando por que os maçons 

agiram da maneira como agiram e tentar averiguar o que motivou dezenas de milhares 

de homens a abandonar as lojas e buscar se alinhar justo com o regime que estava 

atrás deles? Ou, para os poucos que não o fizeram, por que eles arriscaram a 

perseguição contínua em vez de simplesmente denunciar as lojas e seguir em frente? A 

resposta, eu argumento, é que os homens nas lojas que buscavam se alinhar com o 

regime eram praticamente do mesmo tecido que os homens fora as lojas que 

procuraram se alinhar. Eles vieram da demografia que apoiou cada vez mais os 

nazistas em Weimar e na década de 1930,16 bem como servindo naquelas profissões 

que voluntariamente “trabalharam para o Führer”. Ou, como Peter Fritsche colocou de 

forma mais direta, “os alemães se tornaram nazistas porque queriam se tornar nazistas 

e porque os nazistas apelavam tão bem aos seus interesses e inclinações”.17 O único 

obstáculo para uma combinação perfeita entre antigos membros das lojas e o Partido 

Nazista era o fato de que esses homens haviam pertencido ou continuado a pertencer 

às lojas. Os maçons eram, portanto, únicos entre as “vítimas” do nacional-socialismo.  

Os nazistas visaram dezenas de grupos, mas não se pode agrupar todos esses 

grupos um só, rotulá-lo como “vítimas” e seguir em frente. Cada grupo compartilhou 

as formas de perseguição (roubo, calúnia, prisão, assassinato) com pelo menos um 

outro grupo, então separar as vítimas pelo que sofreram é insuficiente, além de ser 

insultuoso. Em vez disso, o motivo e a finalidade do jogo são a melhor maneira de 

separar um grupo de vítimas de outro. O estudioso do Holocausto, Yehuda Bauer, por 

exemplo, distinguia entre vítimas de perseguição, vítimas de genocídio e vítimas de 

holocausto, concentrando-se na finalidade ou resultado pretendido da perseguição.18  

As vítimas de perseguição eram perseguidas até que os membros do grupo 

cortassem os laços com o grupo e sua ideologia, optando por se adequar ao padrão 

nazista. Bauer coloca grupos políticos e religiosos (comunistas, testemunhas de Jeová 

e maçons) nesse grupo. A diferença mais importante entre vítimas de perseguição e 

vítimas de genocídio ou holocausto era que seu status como alvo não dependia de raça, 

biologia ou “sangue”. Para os comunistas o problema era político, para as 

Testemunhas de Jeová era religioso e para os maçons era ideológico; todos os três são 

voluntários e controláveis pela vítima. As vítimas do genocídio e do holocausto 

incluíam judeus, ciganos, eslavos, homossexuais e deficientes mentais: grupos cuja 

“ameaça” estava em seu sangue e poderiam, portanto, “manchar” o sangue de bons 

 

16  Os dois estudos mais significativos sobre o processo eleitoral alemão, o de Richard Hamilton 

Quem votou em Hitler? (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982) e Thomas Childers, O 

eleitor nazista: As bases sociais do fascismo na Alemanha, 1919-1933 (Chapel Hill, NC: 
University of North Carolina Press, 1983) ambos concluíram que, embora a pequena burguesia 

constituísse a espinha dorsal do NSDAP em sua infância, o partido cresceu e se tornou o maior 

partido da Alemanha em 1932 devido ao crescente apoio das classes média e alta; o mesmo 

grupo demográfico ao qual pertencia a maioria dos maçons. 

17  Peter Frisch, Alemães em nazistas (Cambridge: Harvard University Press, 1998), 8 

18  Yehuda Bauer, Repensando o Holocausto (New Haven: Yale, 2001), 1-13. Bauer diferencia 

entre “holocausto” e “o Holocausto”. O primeiro é a tentativa de erradicar completamente um 

grupo racial; o Holocausto é a instância específica do primeiro.  
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arianos alemães por meio de casamento e filhos. A classificação estava com o 

perseguidor. O que separava o genocídio do holocausto, de acordo com Bauer, é que 

as vítimas do genocídio eram perseguidas até que sua comunidade racial/étnica fosse 

destruída, o que, embora necessitasse de assassinato em massa, não exigia o 

assassinato de todos os membros.19 Esse destino é o que restava exclusivamente para 

os judeus; extinção completa, total e absoluta, não só na Alemanha, mas em todo o 

mundo.20  

Os maçons são, portanto, únicos por estarem entre os inimigos ideológicos dos 

nazistas, mas o que separava os maçons de outros grupos não raciais? Como os 

maçons, os comunistas podiam e deixaram o Partido Comunista para evitar a 

perseguição; alguns até se juntaram ao Partido Nazista.21 De fato, quando a entrada 

dos ex-maçons era negada como membros do partido, eles apontavam que ex-

comunistas estavam autorizados a ingressar, então por que não eles?22 O que separava 

os maçons dos comunistas era a educação e a classe. O comunismo atrai 

principalmente o trabalhador sem educação, enquanto a Maçonaria atraia a elite social 

educada. Ex-maçons, portanto, tinham habilidades a oferecer, não apenas taxas 

partidárias. Como médicos, advogados e professores, os maçons poderiam servir como 

legitimadores e perpetuadores da ideologia nazista. Além disso, como burgueses, os 

ex-maçons compartilhavam da aversão nazista ao comunismo.  

Os maçons diferiam das Testemunhas de Jeová de várias maneiras; primeiro, a 

filiação religiosa e sua mudança tinham de ser registradas junto ao governo. A 

Maçonaria era uma organização social e, portanto, não fazia parte da identidade oficial 

da pessoa. Os maçons podiam ingressar ou sair das lojas sem a papelada do governo, o 

que significava que, quando os nazistas tomaram o poder, eles tinham listas completas 

de Testemunhas de Jeová na Alemanha, mas não de maçons. Esta é uma das razões 

pelas quais a Gestapo se esforçou tanto para obter listas de membros de 

administradores de loja; sem eles, havia pouca prova da filiação de alguém. Essa 

capacidade de mudar de posição tem outra faceta; a religião desempenha um papel 

muito maior na identidade de uma pessoa do que a associação a um clube. Quanto às 

Testemunhas de Jeová, também elas tiveram a possibilidade de denunciar a igreja e 

escapar da perseguição, o que poucos conseguiram,23 mas denunciar a religião de 

alguém sob perseguição é comprometer a salvação de alguém. Para a maioria das 

 

19  Bauer, por exemplo, aponta que os nazistas distinguiam entre vários graus de sangue cigano, 

bem como separavam os ciganos nômades dos sedentários, impiedosamente expulsando ambos 

da Alemanha, mas permitindo que os ciganos sedentários fora da Alemanha continuassem a 
viver desde que seu status de comunidade fosse destruído, veja repensando, 60-62.  

20  Bauer, Repensando o Holocausto, 12.  

21  Bauer afirma que o número de ex-comunistas no Partido Nazista chegava aos milhões, 

Repensando a Holocausto, 11.  

22  19 de janeiro de 1939, SD Lagebericht para 1938. Museu Memorial do Holocausto dos 

Estados Unidos, Record Group 15.007M, Records of the Reichsicherheitshauptamt (RSHA), 

carretel 5, pasta 30.  

23  Bauer, Repensando o Holocausto, 11.  
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Testemunhas, a perseguição por sua crença era preferível a escapar negando a fé. Era 

escolher o chamado mais alto. Na Maçonaria, os laços de ideologia e crença não são 

nem de longe tão fortes quanto os laços de fé, e isso pressupõe que o indivíduo 

ingressou na loja pela ideologia em primeiro lugar (o que a maioria não fez). Enquanto 

a minoria das Testemunhas abandonou a ideologia, foi uma minoria dos maçons que a 

manteve e se arriscou a perseguições contínuas. Cortar as conexões mentais com uma 

loja era quase tão fácil quanto cortar as conexões físicas. Uma terceira área que separa 

muito os maçons das Testemunhas é o nacionalismo. Uma Testemunha está proibida 

de saudar a bandeira, servir no exército ou fazer qualquer coisa que possa ser 

interpretada como violação do Segundo Mandamento. Esta era uma das razões pelas 

quais os nazistas perseguiram as Testemunhas em primeiro lugar. Os maçons, por 

outro lado, eram intensamente nacionalistas, muito patrióticos, e muitos deles já 

haviam servido nas forças armadas, nada menos que como oficiais.  

Existe um outro grupo que merece comparação e mostra a singularidade das 

lojas e ajuda a explicar o difícil caminho que os maçons tiveram que seguir para 

chegar a um acordo; as Korps (fraternidades) de estudantes universitários. Essas 

fraternidades universitárias tinham muito em comum com as lojas; elas são igualmente 

antigas, igualmente exclusivas, e ambas se declararam politica e religiosamente 

neutros. Como profissionais, muitos maçons pertenciam ao Korps durante seus dias na 

universidade, introduzindo-os no mundo do associativismo e da exclusividade social. 

Membros tanto dos Korps quanto das lojas valorizavam muito seus membros (alguns 

até eram membros simultâneos em ambas), mas pertencer a uma Korps ou loja não era 

tão definidora quanto a afiliação política ou religiosa, deixando uma disposição de 

abandonar a associação, se necessário. Após a tomada do poder, o Korps respondeu 

como as lojas; alguns buscaram coordenação, enquanto outros resistiram tanto quanto 

possível, eventualmente optando por fechar em vez de se alinhar.24 Onde eles 

efetivamente diferiram, no entanto, foi que os nazistas aceitaram a coordenação dos 

Korps, mas não das lojas. A diferença era institucional; como organização as Korps 

tinham algo a oferecer ao regime; as lojas não. As lojas contavam com médicos, 

advogados e empresários entre seus membros, mas o partido já tinha associações de 

médicos, advogados e empresários. É verdade que o partido tinha uma associação 

estudantil, a Nationalsocialistische Deutsche Studentenbund (NSDStB – Liga 

Nacional-Socialista dos Estudantes Alemães), mas esse era exatamente o ponto, ao 

absorver os já existentes Korps a NSDStB tornou seu trabalho muito mais fácil. Não 

havia equivalente nazista às lojas maçônicas, portanto, aceitá-las era incorporar uma 

organização inteiramente nova que, em sua encarnação anterior, mantinha uma visão 

de mundo completamente oposta ao nacional-socialismo.  

Os maçons são, portanto, um grupo de vítimas único a ser estudado porque não 

só era possível cooperar com o regime, como era desejável; no entanto, devido à 

história e ideologia da fraternidade, o regime só queria aceitar os membros dela e não 

 

24  Para um breve, mas sucinto estudo das Korps alemãs e o regime nazista ver R.G.S. Weber, As 

Ligas de Estudantes Alemães no Terceiro Reich (Nova York: St. Martin's Press, 1986).  
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a organização. Como uma organização composta pela mesma demografia que os 

nazistas tentaram cooptar, os maçons estavam em uma posição única entre as vítimas 

não raciais de perseguição para essencialmente negociar os termos de sua dissolução. 

Por outro lado, o regime teve que decidir o quão rigoroso seria na aplicação de suas 

políticas, escolhendo entre excluir homens muito qualificados e influentes ou manter a 

integridade ideológica. Um estudo dos Maçons explorará a dança entre o regime e as 

lojas, examinando como os maçons tentaram conciliar sua condição de membro de 

loja e como os nazistas buscaram uma maneira de rejeitar a Maçonaria enquanto ainda 

aceitavam o maçom. 

Além de dar uma contribuição acadêmica para a história da Maçonaria na 

Alemanha nazista, um exame da perseguição à Maçonaria no Terceiro Reich também 

contribuirá para a crescente literatura sobre a natureza do terror nazista e da 

perseguição. Nos cinquenta anos desde a queda do Terceiro Reich, a história da 

perseguição nazista já passou por inúmeras mudanças e reavaliações, muitas das quais 

são mais do que um simples ajuste ou afinação de teorias anteriores. Nas primeiras 

duas décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista e, portanto, 

o terror nazista, era retratado como uma máquina bem azeitada; era a eficiência alemã 

empregada da maneira mais nefasta. Hitler era indiscutível,25 o regime era absoluto e a 

Gestapo estava em toda parte.26 O ex-ministro do gabinete Hjalmar Schacht descreveu 

isso como uma situação em que “não havia liberdade de reunião. Não havia liberdade 

de expressão. Não havia liberdade de escrita. Não havia possibilidade de discutir as 

coisas mesmo em um pequeno grupo. De A a Z, era-se espionado, e cada palavra que 

era dita em um grupo de mais de duas pessoas era dita com risco de vida.”27  

Na década seguinte, o argumento da “máquina bem azeitada” deu lugar ao da 

 

25  Para estudos que defendem Hitler como o “gênio do mal” cuja personalidade e habilidade na 

oratória hipnotizaram uma nação enquanto a Gestapo aterrorizava aqueles que não estavam em 

transe, veja H.R. Trevor-Roper, Os Últimos Dias de Hitler (Londres: Macmillan, 1947); Alan 

Bullock, Hitler: Um estudo sobre a tirania (Nova York: Harper & Bros., 1953); William Shirer 

A Ascensão e Queda do Terceiro Reich: Uma História da Alemanha Nazista (Londres: Simon & 

Schuster, 1960); e Joaquim Fest, Hitler (Londres: Widenfeld e Nicholson, 1974). 

26  Para uma discussão sobre o estado policial nazista, ver Edward Crankshaw, Gestapo: 

instrumento da tirania (Nova York: Putnam, 1956); de Gerald Reitlinger SS: Alibi de uma 

Nação (New York: Viking, 1957), embora ele diga que a SS não foi a única responsável pelo 

Holocausto, Reitlinger limita a responsabilidade a agências governamentais e homens 

poderosos; e Helmut Krausnick, Hans Buchheim, Martin Broszat e Hans-Adolf Jacobsen, 
Anatomia do Estado SS (Londres: Collins, 1968). Em um breve artigo, Robert Gellately 

confirma que durante o regime e logo depois, a Gestapo construiu esse mito por meio de uma 

manipulação cuidadosa da imprensa, ver “Denúncias na Alemanha nazista” em FC DeCoste e 

Bernard Schwartz, eds., o Fantasma do Holocausto: Escritos sobre arte, política, direito e 

educação (Edmonton, Alberta, Canadá: University of Alberta Press, 2000). Em Origens do 

totalitarismo (Nova York: Harcourt, Brace & Co., 1951) Hannah Arendt argumenta que Hitler, 

junto com Stalin, foram os únicos dois homens a estabelecer com sucesso um estado totalitário, 

e que na Alemanha o terror da polícia secreta era absoluto. 

27  Julgamento dos principais criminosos de guerra perante o Tribunal Militar Internacional: 

Volumes de Processo (Conjunto Azul), vol. 12, 452-53. Texto completo disponível online no 

Avalon Project na Yale Law School, acessado em 3 de janeiro de 2011, 

http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp. 
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luta pelo poder; o argumento “ditador forte/ditador fraco”. Os estudiosos 

demonstraram que o governo nazista, como todos os governos, era tudo menos leve e 

eficiente, envolvendo mais pessoas do que apenas a “Gangue de Hitler”.28 

Continuando na década de 1980, estudiosos demonstraram que a desarmonia nos 

escalões superiores da Alemanha nazista também existia entre a população em geral. 

Enquanto os homens arianos de classe média estavam geralmente felizes com o novo 

regime, a classe trabalhadora, as mulheres e as igrejas não estavam.29  

Estudos mais recentes examinaram até que ponto o regime e a população 

negociaram a cooperação por meio de uma mistura de meios voluntários e 

compulsórios. O projeto de pesquisa de uma década do professor Eric Johnson sobre a 

Gestapo em Krefeld mostrou que, ao contrário da percepção popular, a Gestapo não 

era onipotente, onisciente e onipresente e, de fato, a Gestapo dependia mais do público 

em geral para se policiar do que de um exército de agentes, concentrando a atenção 

dos agentes em grupos específicos que representavam uma ameaça mais séria ao 

regime do que um alemão médio fazendo piadas sobre o peso de Goering.30 Claro, 

grupos-alvo receberam mais atenção da polícia, mas para o público em geral que não 

pertencia a qualquer grupo suspeito, a Gestapo os deixava em paz; o Terror não era 

terrível para todos. Outros estudiosos demonstraram que os nazistas empregaram 

métodos de “morde e assopra” mais do que terror e intimidação.31 Alguns grupos nem 

 

28  William Sheridan Allen em A tomada do poder pelos nazistas: A experiência de uma única 

Cidade Alemã, 1922-1945 (New York: F. Watts, 1984) mostra como o nazismo foi construído 

em nível municipal, mas era totalmente repassado de cima. Sua tese foi levada ainda mais longe 

por Anthony McElligot em Cidade Contestada: A política municipal e a ascensão do nazismo 

em Altona, 1917-1937 (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1998). Além disso, já 

havia passado tempo suficiente desde o fim da guerra para que os estudiosos alemães pudessem 

contribuir com a crescente literatura. Em O Estado de Hitler: A Fundação e Desenvolvimento da 

Estrutura interna do Terceiro Reich (Nova York: Longman, 1981) Martin Broszat refere-se à 

Alemanha nazista como uma “poliocracia” em vez de uma ditadura totalitária. As memórias de 

Albert Speer Dentro do Terceiro Reich (Nova York: Macmillan, 1970) também revela as lutas 
internas entre departamentos e figuras governamentais de nível superior. Ralf Dahrendorf ataca 

a Alemanha nazista como uma questão de estrutura sociopolítica, argumentando que a 

Alemanha nazista era menos uma questão do que Hitler tinha, do que uma questão do que 

faltava à sociedade alemã. Sociedade e Democracia na Alemanha (Nova York: Doubleday, 

1967). Karl Dietrich Bracher também aborda a Alemanha nazista estruturalmente em A ditadura 

alemã: As origens, estrutura e efeitos do nacional-socialismo (Nova York: Praeger, 1970), 

argumentando que uma combinação de fatores e condições existentes, juntamente com a 

habilidade de manipulação de Hitler, levaram ao estado nazista. 

29  Veja Ian Kershaw, Opinião Popular e Dissidência Política no Terceiro Reich (Nova York: 

Oxford University Press, 1983); Detlev Peukert, Dentro da Alemanha nazista: Conformidade, 

Oposição e Racismo na Vida Cotidiana (New Haven: Yale University Press, 1987). 

30  Eric Johnson, Terror nazista: A Gestapo, judeus e alemães comuns (Nova York: Basic Books, 
1999). 

31  Robert Gellately, Apoiando Hitler: Consentimento e Coerção no Terceiro Reich (Nova York: 

Oxford University Press, 2001) mostra como o público estava bem ciente da existência e 

operação dos campos, que serviam a um propósito duplo. Por um lado, conquistava o apoio da 

população, mostrando que o regime era um regime de ação, trabalhando para prender 

criminosos, antissociais e outros elementos da sociedade que a maioria dos cidadãos ficaria feliz 

em ver presos. O segundo objetivo era mostrar à população o que acontece com aqueles que 

desafiam o regime ou recusam-se a se adequar aos seus padrões. Adam LeBor e Roger Boyes, 
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precisaram de “morde” e “coordenaram” mais ou menos por conta própria logo após a 

tomada do poder.32 Um estudo dos maçons no Terceiro Reich contribuirá ao examinar 

um grupo anteriormente negligenciado que ilustra apropriadamente a interação entre 

esse grupo único de alemães e o governo nazista, mostrando que o grau de perseguição 

que um grupo sofreu dependia de vários fatores: era o grupo considerada uma ameaça 

racial? Se não, o grupo ou seus membros tinham algo específico a oferecer ao regime? 

Em caso afirmativo, o grupo como um todo poderia ser simplesmente “coordenado”? 

Se não, como os membros individuais devem ser tratados em comparação com a 

organização? Por fim, os membros do grupo-alvo estavam dispostos a tomar as 

medidas necessárias para evitar a perseguição? A reação dos maçons mostra como 

responder a essas perguntas levou a concessões e conflitos tanto das lojas quanto do 

governo, fornecendo uma reinterpretação de como funcionava a perseguição e a 

cooperação nazista, especialmente no que diz respeito a grupos não raciais. Isso 

mostrará que o terror nazista não era uniforme, a perseguição (pelo menos a inimigos 

não raciais) poderia ser mitigada ou mesmo totalmente evitada, e que o grau em que 

um indivíduo poderia diminuir ou evitar a perseguição dependia de um sistema de dar 

e receber com o regime. Quanto mais um grupo ou indivíduo específico estivesse a 

oferecer, maior a probabilidade de o regime fazer concessões, seja em nível 

institucional ou individual. No caso dos maçons, eles tinham tudo a oferecer; 

conhecimento, reputação, riqueza, habilidade, experiência e influência. A única 

desvantagem era a associação com um grupo cuja ideologia era fundamentalmente 

oposta à do Nacional-Socialismo, razão pela qual o regime não estava disposto a 

permitir uma “coordenação” geral da Maçonaria enquanto ainda deixava a porta aberta 

para maçons individualmente.  

Neste ponto é necessário estabelecer limites e definir “Maçonaria”, pelo menos 

no que diz respeito a este estudo. Quando os nazistas tomaram o poder e começaram a 

investigar os maçons, logo depois abriram investigações sobre Winkellogen ou 

organizações “semelhantes a lojas” como a Schlaraffia, Rotary Club, Druid Order, 

 

Sobrevivendo a Hitler: Escolhas, Corrupção e Compromisso no Terceiro Reich (Nova York: 

Simon & Schuster, 2000) desenvolve um argumento semelhante, mas agrega fatores 

econômicos, demonstrando que, ao apoiar o regime, alguém poderia se beneficiar 

financeiramente, enquanto desafiar o regime, ou ser contado entre seus inimigos, levaria à perda 

de meios de subsistência e propriedade.  

32  Doutor Sob Hitler (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1989) de Michael Kater 

descreve como a profissão médica se alinhou com o regime por razões sociais, econômicas e 

políticas; Steve Rémy, O mito de Heidelberg: a nazificação e a desnazificação de uma 

universidade alemã (Cambridge: Harvard University Press, 2002) faz o mesmo para a academia 

alemã, mostrando que as universidades tomaram a iniciativa de se coordenar com o regime e 

então usar seu status de intelectuais para colocar um selo acadêmico de aprovação na ideologia 

nazista; Justiça de Hitler: Os Tribunais do Terceiro Reich (Cambridge: Harvard University 

Press, 1991) de Ingo Muller explora as etapas graduais pelas quais todo o sistema jurídico 

alemão, desde as faculdades de direito até os juízes idosos, justificava a defesa das leis raciais e 

persecutórias do Terceiro Reich e, como as profissões médicas e acadêmicas, começaram a 

antecipar-se ao regime.  
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Ordem Internacional de Odd Fellows e Ordem Independente de B'nai B'rith (IOBB).33 

Embora essas outras sociedades fossem chamadas de “semelhantes a lojas” e tivessem 

hierarquias, rituais e vocabulários semelhantes aos maçons, elas não são realmente 

organizações “maçônicas”. Não era incomum que um membro dessas organizações 

“semelhantes a lojas” também fosse membro de uma loja maçônica, cujo significado 

será discutido em um capítulo posterior. No entanto, essas organizações e sociedades 

não se autodenominavam “maçônicas” e não eram reconhecidas por nenhuma das 

nove grandes lojas alemãs. Meu escopo, então, é limitado às lojas que se identificaram 

e foram, por sua vez, identificadas por outras lojas como maçônicas, que em 1933 

contavam com pouco mais de 70.000 membros em mais de 700 lojas espalhadas por 

toda a Alemanha (ver Fig. A2).  

A única exceção é o SGvD. Esta loja em particular receberá mais atenção em 

um capítulo posterior, mas por enquanto basta dizer que, embora não sejam 

reconhecidos por outras grandes lojas alemãs, os membros da SGvD se consideravam 

maçons, chamavam a si mesmos de maçons e eram reconhecidos como maçons por 

outras Grandes Lojas fora da Alemanha. Mesmo os relatórios nazistas mostram o 

SGvD sendo jogada de um lado para outro, hora classificada como parte da Maçonaria 

dominante ou a um grupo marginal, sem saber exatamente a que lugar eles pertenciam. 

Além disso, embora outras grandes lojas alemãs tenham desprezado e rejeitado a 

SGvD naquela época, a Maçonaria do pós-guerra, tanto dentro quanto fora da 

Alemanha, manteve o SGvD como o garoto-propaganda da vitimização maçônica e da 

resistência corajosa. Assim, se os inimigos e críticos do SGvD estão dispostos a 

identificá-lo como “maçônico”, então eu também o farei. 

O material de arquivo para este estudo veio principalmente de três fontes. O 

Bundesarchiv (BArch) e o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos 

(USHMM) forneceram muitos dos documentos produzidos pela burocracia nazista, em 

particular os registros do Schutzstaffeln (SS), o Reichsicherheitshauptampt (RSHA – 

Escritório Central de Segurança do Reich), a Chancelaria do Reich e o Arquivo 

Principal do Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP – Partido 

Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães).34 Enquanto os nazistas debatiam 

entre si sobre o destino dos ex-membros da loja, os arquivos se acumulavam, dando-

me uma visão de como o governo lutou com esse problema internamente. Esses 

arquivos também forneceram documentação apreendida das grandes lojas alemãs, bem 

como correspondência entre as grandes lojas e o governo, fornecendo um vislumbre 

das ligações entre as lojas e o partido. A terceira fonte, o Geheimes Staatsarchiv 

Preussicher Kulturbesitz (Arquivos do Estado Secreto do Patrimônio Cultural da 

 

33  Circular NSDAP, 31 de janeiro de 1934, National Archives and Recorded Administration 

(NARA) Captured German Records (registros não biográficos - Coleção Schumacher) National 

Archives Microfilm Publication T580, 267 I.  

34  Respectivamente encontrados em BArch NS19, R58, R43 e NS26. Outros grupos de registros 

consultados incluem a Chancelaria Parcial (NS6), o Pessoal, Reichsführer-SS (NS19), o 

Sturmabteilung (NS23), o Pessoal Especial Reichsleiter Rosenberg (NS30) e o Ministério de 

Esclarecimento e Propaganda do Povo (R55).  



18 

 

Prússia – GstA PK) forneceu os documentos gerados nas lojas enquanto a fraternidade 

lutava com o mesmo problema com o qual o regime estava lidando. O Bundesarchiv e 

o USHMM forneceram uma boa quantidade de material sobre a Maçonaria 

convencional, então usei o Arquivo Secreto do Estado principalmente para os papéis 

do SGvD e seu Grão-Mestre, Leo Müffelmann. Depois dos arquivos, a internet 

demonstrou quão poderosa ela pode ser como ferramenta de pesquisa, permitindo-me 

examinar os registros dos Julgamentos de Nuremberg, do Julgamento de Eichmann, 

textos jurídicos alemães e da Fundação Shoah, tudo sem ter que sair de casa.35  

Estruturalmente, este estudo está organizado em sete capítulos. O Capítulo II 

fornece uma breve história da Maçonaria na Alemanha, com ênfase no tipo de homens 

que ingressaram na fraternidade e as razões pelas quais eles o fizeram, mostrando 

primeiro que, pela tomada do poder, a maioria dos maçons alemães pertencia ao 

mesmo grupo demográfico que mais apoiou ativamente o Partido Nazista e, portanto, 

teria sido bem recebido pelos nazistas se não fosse pela filiação de cada homem nas 

lojas. Em segundo lugar, o Capítulo II mostrará que muitos se juntaram por ambição, 

oportunismo e como parte da cultura dos arrivistas da burguesia, ajudando a entender 

por que os homens ingressaram em tal organização em primeiro lugar, e como eles 

poderiam estar dispostos a descartá-la tão facilmente, mesmo depois décadas de 

filiação. As lojas ofereciam benefícios sociais e profissionais. Uma vez que Hitler 

chegou ao poder e baniu a Maçonaria, o partido e seus auxiliares suplantaram as lojas 

como um veículo de status social e ambição de carreira e os ex-membros 

simplesmente tiveram que encontrar uma maneira de entrar.  

O Capítulo III, então, explora a reação dos diferentes ramos da Maçonaria 

entre a tomada do poder e a dissolução final da Maçonaria alemã em 1935, ilustrando 

o quanto as lojas chegaram a um acordo com o regime enquanto instituições. O desejo 

de Hitler de nazificar todos os aspectos da sociedade, juntamente com o sucesso das 

igrejas cristãs em serem aceitas com total assimilação, deu às lojas a esperança de 

alcançar algum grau de autonomia ao mesmo tempo em que demonstravam lealdade 

ao regime e à nação. A crítica ao nacional-socialismo limitava-se a uma pequena 

minoria de maçons, que na verdade já estavam condenados ao ostracismo pela 

corrente dominante. Tais gestos avassaladores das lojas criaram um enigma para o 

regime. Por um lado, o regime queria muito aceitar maçons individualmente (e em 

muitos casos, os maçons já ocupavam cargos significativos no partido e no governo), 

mas, por outro lado, o partido não via possibilidade de simplesmente absorver as lojas 

e aceitar os maçons em massa. Além disso, o pequeno punhado de maçons dedicados à 

fraternidade, críticos do regime, ou ambos, demonstraram o perigo de permitir que 

maçons individuais entrassem (ou permanecessem) no partido e no serviço público; 

assim, o Capítulo IV analisa as ações do partido na tentativa de decidir como aceitar 

os  

 

35  Dezoito entrevistas da Fundação Shoah foram consultadas como parte deste estudo, cuja lista 

pode ser encontrada na seção de Referências.  
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Maçons, rejeitar a Maçonaria e manter fora aqueles que criticaram o nacional-

socialismo. Demonstrando a dificuldade que o regime teve em tentar decidir quem era 

um verdadeiro “maçom”: aquele que ingressou nas lojas e adotou a ideologia, e quem 

era simplesmente um homem que ingressou na loja por algum motivo que não fosse 

uma crença sincera. Ao olhar para os maçons no partido, serviço público e militar, este 

capítulo mostra como os nazistas tentaram encontrar um equilíbrio entre a ideologia 

partidária e a praticidade.  

O Capítulo V examina a apreensão de parte das propriedades da loja, 

mostrando os limites da perseguição nazista à Maçonaria. Como a Maçonaria não era 

um grupo racialmente definido, o regime nunca levou a guerra ao maçom individual. 

Em vez disso, o regime impiedosamente fechou e saqueou todos os prédios de lojas do 

país, mas nunca tocou na riqueza pessoal e privada dos membros, que poderia ser 

considerável. O capítulo VI fornece uma breve biografia de Hjalmar Schacht como um 

estudo de caso individual dos capítulos anteriores, mostrando que tipo de homem se 

tornou maçom, por que ele se tornou maçom e, em seguida, como esse mesmo homem 

colocou a maçonaria de lado sem muita luta, uma vez que ser maçom se tornou um 

passivo mais do que um ativo. O capítulo VII é o epílogo e a conclusão, onde 

exploraremos brevemente o renascimento da Maçonaria na Alemanha do pós-guerra, 

mostrando a rapidez com que aqueles que abandonaram a fraternidade na década de 

1930 retornaram a ela, assim que a ameaça nazista acabou e reescreveram suas 

histórias, imaginando-se como vítimas da tirania nazista.  
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Capítulo II - Quem Eram os Maçons, Realmente?  

Aos olhos de Hitler e dos nazistas, os maçons eram a quintessência dos 

cosmopolitas, humanitários e liberais, abraçando a ideologia de que “tudo o que tem 

rosto humano é igual”.36 Os nazistas tentaram remodelar o social em bases nacional-

raciais, criando a Volksgemeinschaft, mas os maçons, de acordo com a propaganda 

nazista, rejeitaram a Volksgemeinschaft descartando a identidade nacional ou racial em 

favor da “irmandade de todos os homens”, a identidade religiosa em favor da “religião 

com a qual todos os homens concordam” e a identificação social/racial em favor do 

encontro “sobre o nível”. Ao rejeitar a discriminação racial, os nazistas afirmaram que 

as lojas se abriram para a infiltração e influência judaica.37  

A propaganda nazista acusando os maçons de humanitarismo foi muito fácil de 

gerar, pois os maçons reconheceram de bom grado seu desejo de quebrar as barreiras 

nacionais, sociais e religiosas dentro das lojas. Acusações de influência judaica, no 

entanto, eram um pouco mais difíceis de vender. Embora a França tenha adotado o 

epíteto “judeus e maçons” (em oposição a “judeus” e “maçons”) em 1880, a frase era 

absurda na Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial, dada a história dos judeus e das 

lojas.38 De fato, a aceitação de membros judeus foi o que primeiro levou à divisão 

entre lojas antigas prussianas e humanitárias, com outras divisões se seguindo mais 

tarde.39 A expressão “Judeus e maçons” só ganhou aceitação na Alemanha depois da 

 

36  Discurso de Julius Streicher em 26 de junho de 1925 na Dieta da Baviera, documento M-30 no 

Conjunto Vermelho, vol. VIII, 16-18. Streicher estava falando do sistema educacional alemão, 

criticando o currículo por ensinar “o princípio maçônico” do humanitarismo.  

37  Um relatório geral sobre a Maçonaria na Alemanha, Schumacher, T580, 267 I.  

38  O epíteto “judeus e maçons” na verdade começou na França, onde o catolicismo era forte e 

inimigo político/religioso de “judeus” e “maçons”, eles eram alvos fáceis, especialmente porque 

os judeus tinham muito mais sucesso em entrar nas lojas francesas, facilitando a crença de que 

os dois grupos estavam em conluio. Em 1880, E.H. Chaabouty, um padre católico, escreveu 

Franco- Maçons e Judeus, em que afirmava estarem, os dois, intimamente ligados em uma busca 

para dominar o mundo, começando com a Revolução Francesa. A prova estava no grito de 

guerra da revolução; "Liberdade, Igualdade, Fraternidade." Essas três palavras não apenas 

resumem as filosofias fundamentais da Maçonaria, mas também garantiram a plena emancipação 

dos judeus na França. As teorias da conspiração do livro de Chaabouty deram origem ao termo 

porque quase não fazia distinção entre judeus e maçons, pintando os dois grupos como colegas 

de trabalho na causa comum da revolução mundial, Jacob Katz, Judeus e maçons na Europa, 

1723-1939 (Cambridge: Harvard University Press, 1970), 157-9.  

39  Em 1906, o mesmo ano em que surgiram os primeiros ataques a judeus como raça nas lojas, o 

maçom Karl Heinrich Löberich formou o Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne (Fraternidade 

Maçônica do Sol Nascente), que aceitava os judeus de todo o coração e criticava duramente as 

lojas da Antiga Prússia e Humanitárias por deixarem a religião e a política, os dois assuntos que 

a Maçonaria evita com mais veemência, entrar nas lojas e causar tal discórdia. Além disso, 

Löberich baixou as taxas de admissão e as mensalidades de sua loja, possibilitando a adesão de 

homens de status social inferior, novamente argumentando que as lojas mais antigas falharam 

em aderir adequadamente ao conceito de “fraternidade de todos os homens”, Stefan-Ludwig 

Hoffmann, A política da sociabilidade: Maçonaria e a Sociedade Civil Alemã, 1840-1918 (Ann 

Arbor, MI: University of Michigan Press, 2007), 162. Deve-se notar, no entanto, que para os 

maçons, “judaísmo” era uma questão de fé, não de raça ou sangue. Quando as lojas se 
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Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha se prostrou nas mãos de nações onde os 

judeus e maçons estavam mais estabelecidos, especialmente a Grã-Bretanha e os 

Estados Unidos.40 O caos da Alemanha pós-guerra forneceu um terreno fértil para que 

os inimigos da comunidade judaica e das lojas apontassem ambos como membros 

coniventes em uma conspiração traidora para esfaquear a Alemanha pelas costas, 

derrubar o Kaiser e instalar um novo governo liberal-democrático. A primeira edição 

alemã do livro Protocolos dos Sábios de Sião desempenhou um papel fundamental na 

criação do Dolchstosslegende e incluindo maçons como protagonistas principais.41 O 

Protocolos parecia ter resposta para tudo; o documento explicava por que a guerra 

estourou, por que cada lado escolheu os aliados que escolheu, por que as Potências 

Centrais perderam e por que o mundo pós-guerra se parecia com a guerra que fora 

travada. Até mesmo o kaiser no exílio usou o livro Protocolos para provar que seu 

trono havia sido roubado por judeus e maçons.42 Como o documento foi publicado 

pela primeira vez antes da guerra, sua incrível precisão deu ao Protocolos uma aura de 

autenticidade profética. Tudo o que se precisava era simplesmente acreditar neles e ser 

exonerado de qualquer culpa pelo modo como as coisas aconteceram.  

Durante a República de Weimar, a presença marcante de judeus e maçons no 

governo de Weimar deu mais suporte às acusações feitas em Protocolos. O chanceler 

Gustav Stresemann era um maçom com laços com a comunidade judaica, tornando 

fácil para os críticos apontarem Stresemann como um exemplo vivo de como Judeus e 

maçons ganharam destaque após a guerra, a destruição do Kaiserreich e o 

 

recusavam a admitir um judeu, isso significava que o candidato nunca havia sido batizado; no 

entanto, após o batismo, o candidato não era mais considerado judeu e era bem-vindo nas lojas. 

O desenvolvimento ulterior da Maçonaria até antes do recenseamento nacional, nenhuma data 

(embora mais provavelmente por volta de 1933), (BArch) R58/6133 parte 1, 294.  

40  Katz, Judeus e maçons, 175-8; Um tratado nazista Antimaçonaria de 1944 incluía imagens do 

brasão da Fraternidade Britânica de Maçons Livres e Aceitos, mostrando que não apenas 

continha uma imagem da Arca da Aliança, mas também letras hebraicas, Erich Schwartzberg, 

Freimaurerei als politische Geheimwaffe des jüdisch-englischen Imperialismus (Frankfurt am 

Main: Welt-Dienst Verlag, 1944) 15-16. Schwarzburg também foi rápido em apontar que fora 

um maçom judeu quem desenhou o emblema. 

41  Ludwig Mueller von Hausen, usando o pseudônimo de Gottfried zur Beek, publicou a primeira 

tradução alemã do Protocolos em 1920 e acrescentou sua própria ênfase ao papel da Maçonaria 

na Conspiração Judaica, cimentando o epíteto “Judeus e Maçons”. Além disso, a tradução de zur 

Beek reformulou Protocolos para ser mais aplicável aos eventos em torno da Primeira Guerra 

Mundial. O Protocolos original (e todas as traduções anteriores à Primeira Guerra Mundial) 

referem-se à guerra “universal” culminando em “uma associação de nações”, sugerindo que os 

Anciãos expandirão seu controle sobre os governos mundiais assim que esses governos 

estiverem suficientemente enfraquecidos por inúmeras guerras que devastarão a terra. Zur Beek, 

no entanto, capitalizou o passado recente e substituiu “guerra universal” por “guerra mundial” e 

“uma associação de nações” por “Liga das Nações”, concentrando a atenção especificamente na 

Grande Guerra, no Tratado de Versalhes e no estabelecimento da Liga das Nações. Para uma 

breve, mas concisa história dos protocolos, veja Binjamin Segel, Mentira e uma difamação: Uma 

História dos Protocolos dos Sábios de Sião (Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1995). 

Para mais discussão sobre as adições antimaçônicas de zur Beek, veja Katz, Judeus e maçons, 

180-1 e Hoffmann, Política de Sociabilidade, 284-285.  

42  Segel, Uma mentira e uma difamação, 61.  
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estabelecimento da democracia.43 Além disso, Stresemann defendeu fortemente a 

tentativa da Alemanha de obter admissão na Liga das Nações. Outros maçons 

eminentes defenderam a mesma coisa.44 A maior parte da propaganda antimaçônica 

acusava a fraternidade de tentar estabelecer algum tipo de governo mundial por meio 

de sua fraternidade mundial. É fácil ver por que Hitler teve um excelente dia quando 

Stresemann, um maçom com laços com os judeus, defendeu fortemente a participação 

da Alemanha na primeira organização governamental mundial.45 “Toda a Alemanha”, 

declarou Hitler, “está sendo entregue aos maçons por meio da Liga das Nações”.46  

Aos seus próprios olhos, os maçons se viam como a elite moral da sociedade. 

Descartando mesquinharias sobre raça, nação e religião, os irmãos maçons se reúnem 

em lojas como iguais sociais e procuram tornar o mundo um lugar melhor por meio do 

autoaperfeiçoamento e da sociabilidade. O filósofo alemão Johann Gottlieb Fichte 

elogiou a Maçonaria como um fórum onde os homens obtêm uma educação completa 

e completa associando-se a homens de outras profissões e origens.47 Na sociedade, 

argumentava Fichte, os homens se dedicavam a uma única habilidade ou profissão, 

limitando assim seu conhecimento e experiência. Ao ingressar em uma loja, as mentes 

são expandidas e as ideias são compartilhadas. Apesar da retórica maçônica de 

internacionalismo e humanitarismo, no entanto, os maçons permaneceram leais a seus 

respectivos reis e países e, de fato, eram instruídos a fazê-lo pelo ensino maçônico (a 

Maçonaria é até referida como a “arte real”).48  

Ao mesmo tempo, os nazistas apontaram para os maçons proeminentes como 

prova de uma conspiração judaico-maçônica global, enquanto a Maçonaria apontava 

para muitos desses mesmos indivíduos como prova de que os maçons são o melhor 

 

43  Adolf Hitler, Clemens Vollnhalls, ed. Hitler: Reden, Schriften, Anordnungen, Februar 1.925 bis 

Januar 1.933. (New York: K.G. Saur, 1.992), vol. II/2, 706, tirado do discurso ao NSDAP em 29 

de fevereiro de 1928. Na época deste discurso em particular, Wilhelm Marx era o chanceler. 

Como membro do Centro Católico, é duvidoso que Marx fosse maçom, como Hitler o acusou no 

discurso; no entanto, o fato de Stresemann ser um maçom tornou mais fácil acreditar que havia 

outros em altos cargos.  

44  Um artigo no Deutsche Freiheit, um jornal alemão em Paris, em 2 de setembro de 1938, 

publicou uma história sobre Hjalmar Schacht e outros maçons que haviam formado um grupo 

chamado Bluntschli-Auschuss, que afirmava que os objetivos da liga espelhavam de perto os da 

Maçonaria, BArch R58/6103b parte 1, 14.  

45  Hitler, Reden, Schriften, vol. II/2, 706  

46  Discurso em uma reunião do NSDAP em Munique, 29 de fevereiro de 1928. Hitler, Reden, 

Schriften, Anordnungen, Vol. II/2, 706  

47  Ficções da Maçonaria: A Maçonaria e o Romance Alemão de Scott Abbot, (Detroit: Wayne State 

University Press, 1991), 19.  

48  O Manuscrito Regius, um dos mais antigos documentos maçônicos e uma fonte fundadora de 

ensinamentos e tradições maçônicas, ordena aos maçons “E ao seu suserano, o rei, Ser fiel a ele 

sobre todas as coisas” [sic]. Outra passagem afirma: “Quando encontrares um homem digno... 

Faze-lhe reverência segundo o seu estado” [sic]. Ambas as citações vêm em adição à afirmação 

dos manuscritos de que a própria guilda artesanal foi estabelecida por um rei e primeiro 

preenchida com os filhos da nobreza. Uma cópia do manuscrito foi incluída como apêndice ao 

livro Maçonaria para Idiotas de Christopher Hodapp, (Hoboken, NJ: Wiley Press, 2005).  
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tipo de pessoas, líderes no governo, na economia e na cultura, demonstrando como 

homens “iluminados” podem mudar o mundo para melhor. Assim, de acordo com 

maçons e nazistas, maçons famosos fornecem evidências do valor (para os primeiros) 

e perigo (para os segundos) da Maçonaria. Na propaganda nazista, homens como 

Voltaire, o Marquês de Lafayette, Gustav Stresemann, Winston Churchill e Franklin 

Roosevelt mostram como os maçons sempre serviram aos inimigos do povo alemão. 

Os maçons alemães responderam apontando Frederico, o Grande, Blücher, Goethe, 

Mozart e Alfred von Tirpitz para mostrar que os maçons sempre foram a vanguarda na 

proteção da Alemanha e no avanço da cultura alemã.  

O que ambos os lados não percebem, entretanto, é que esses gigantes da 

história representam mais a exceção do que a regra, especialmente no século XX. Na 

época em que os nazistas chegaram ao poder, a Maçonaria alemã contava com pouco 

mais de 70.000 membros, dos quais apenas um punhado se tornou tão influente quanto 

Hjalmar Schacht, Stresemann e Tirpitz. Ao mesmo tempo, entretanto, embora todos os 

maçons não se tornassem homens de influência excepcional, eles estavam longe de ser 

medianos. Assim, para entender completamente por que os maçons alemães agiram da 

maneira que agiram em resposta à perseguição nazista, é essencial olhar além da 

imagem diabólica retratada pelos nazistas e da imagem santa apresentada pelas lojas e 

entender quem eram realmente os maçons alemães, tanto em relação a outros maçons 

europeus quanto dentro da política e sociedade alemãs.  

Desde a fundação da Maçonaria especulativa em 1717, a maioria dos membros 

das lojas, tanto na Alemanha quanto em toda a Europa, vinha da elite social, 

principalmente nobres, comerciantes ricos e profissionais educados. A Maçonaria 

especulativa realmente começou porque os maçons operativos (isto é, pedreiros de 

verdade) precisavam de dinheiro e assim permitiram que parentes ricos dos atuais 

membros da loja se juntassem às lojas e começassem a pagar as mensalidades.49 Entre 

esses primeiros pedreiros não operativos estavam médicos, construtores navais, 

funcionários da alfândega e, é claro, proprietários de terras. Em 1730, apenas treze 

anos após a fundação da primeira Grande Loja, havia mais membros especulativos do 

que operativos.50 Na Escócia, a loja de Dundee tinha mais de cem membros, nenhum 

dos quais era um pedreiro operativo.51 No lugar de negócios, regulamentos de guildas 

e compartilhamento de segredos comerciais, as reuniões da loja serviam ao duplo 

propósito de um fórum para discussão intelectual, bem como “muita diversão”; as 

atividades de negócios e rituais de cada reunião mensal eram seguidas por um 

banquete suntuoso e grandes quantidades de álcool.52 Havia também celebrações 

 

49  Margaret Jacob, The Origins of Freemasonry: Facts & Fictions (Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2.006), 5, 12-13.  

50  Ver Margaret Jacob, Living the Enlightenment: Freemasonry and Politics in Eighteenth Century 

Europe (New York: Oxford University Press, 1.991), 32-46.  

51  Jacob, Origins of Freemasonry, 84  

52  David Blackbourn, History of Germany, 1780-1918: The Long Nineteenth Century (Malden, 

MA: Blackwell, 2.003), 26; Jacob, Origins, 20;  
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especiais em feriados maçônicos, como o Dia de São João Batista; o dia em que a 

primeira Grande Loja Maçônica foi fundada em Londres em 1717. A guilda dos 

artesãos foi substituída por um clube social para homens da elite. As mulheres 

conseguiram entrar em algumas lojas uma vez que a Maçonaria se espalhou pelo 

continente, mas a esmagadora maioria dos maçons eram, e ainda são, homens.53  

Como a Maçonaria se desenvolveu na Inglaterra pós-Reforma e pós-Guerra 

Civil, os membros da loja eram protestantes e, se não eram “whigs” (conservadores), 

eram pelo menos um tanto conservadores.54 Quando a Maçonaria se transferiu para o 

continente em meados do século XVIII, o fez através de rotas comerciais até os Países 

Baixos e através de canais sociais aristocráticos até a França. Assim, os membros 

continuaram a vir da nobreza, profissões, classe mercantil e funcionalismo público 

médio-alto. A exclusividade nas lojas era mantida através do pagamento de quotas, 

que eram exigidas na iniciação e na concessão de todos os graus subsequentes, além 

das quotas mensais de adesão.55 O alto custo de filiação garantia a exclusão de 

agricultores e servos, assim como de servidores públicos inferiores (escriturários) e 

pequenos comerciantes. Nem mesmo os artesãos podiam se dar ao luxo de ser 

membros da loja, o que significa que, ironicamente, os pedreiros profissionais não 

podiam ingressar na fraternidade que antes pertencia exclusivamente a eles.  

Devido à dura condenação da Igreja Católica, os membros da Loja no 

continente continuaram vindo principalmente de uma das seitas protestantes da 

Europa.56 Oficialmente, um maçom poderia vir de qualquer religião, desde que 

acreditasse em Deus. Na prática, os maçons permaneceram predominantemente 

cristãos, embora os judeus pudessem ingressar nas lojas em pequenos números.57 Em 

ocasiões ainda mais raras, hindus e muçulmanos (da casta governante, é claro) 

 

53  Jacob, Living the Enlightenment, 120-143. As lojas que admitiam mulheres eram principalmente 

na Bélgica e na França.  

54  Jacob, Origins of Freemasonry, 85  

55  Hoffmann fornece uma boa ilustração do ônus financeiro de pertencer a uma loja. Na virada do 

século XX, o trabalhador médio nos Estados Unidos, por exemplo, ganhava cerca de US$ 500 

por ano, enquanto a taxa de entrada nas lojas era de US$ 200, com uma taxa anual de US$ 50. 

Na Alemanha, os membros da loja gastavam 500 marcos por ano como membros, numa época 

em que a classe trabalhadora mal ganhava 1.000 marcos por ano. Hoffmann, Política de 

Sociabilidade, 107, 118-119. Ver também Jacob, Origens da Maçonaria, 20-21, 76-77 para 

exemplos semelhantes na Bélgica, França e Inglaterra, onde da mesma forma as taxas e custos 

dos membros da loja representavam mais da metade do salário anual dos trabalhadores.  

56  Em 1738, o Papa Clemente XII emitiu o decreto papal “In Eminenti”, condenando a Maçonaria 

pelo nome como um substituto de religião e, portanto, herética. 

57  Livros de bolso e almanaques maçônicos variam de país para país em seu tom religioso. Alguns 

são abertamente cristãos (França), outros não fazem nenhuma menção à religião (Pensilvânia). 

Quando digo abertamente cristão, quero dizer que continham poesia ou passagens curtas que 

eram explicitamente cristãs. Todos eles usavam o calendário cristão, mas também incluíram o 

maçônico. Alguns incluíam dias santos, outros não. Ver Jacob, Origins of Freemasonry, 30-32. 
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puderam ingressar em lojas nas colônias.58 Politicamente, os maçons nos Países 

Baixos seguiram tendências semelhantes às de seus irmãos ingleses, preferindo 

monarcas limitados ou constitucionais, mas na França muitos dos nobres ingleses que 

transplantaram a fraternidade eram jacobitas e, portanto, apoiavam um monarca forte 

em detrimento de um monarca constitucional.  

A Maçonaria chegou à Alemanha pouco depois de chegar ao continente. Em 

1737, a primeira loja alemã, Absalom, foi estabelecida na cidade portuária de 

Hamburgo, tendo sido criada por comerciantes ingleses, holandeses e suecos. Logo 

depois, mais lojas surgiram em outras cidades portuárias como Hanover, bem como 

Frankfurt am Main. Lojas alemãs receberam cartas constitutivas de Grandes Lojas da 

Inglaterra, França e até da Suécia, tornando a Alemanha quase tão diversa em lojas 

maçônicas quanto era em estados políticos. A Maçonaria entrou na Prússia, com 

patrocínio real, na noite de 14 de junho de 1738, quando Frederico, o Grande, 

ingressou na loja Absalão, forjando uma cadeia muito forte entre a Maçonaria alemã e 

a família real. Depois de Frederico, todos os reis da Prússia, exceto dois, ingressaram 

nas lojas, embora nem todos permanecessem como irmãos ativos e participantes. A 

maçonaria na Alemanha perpetuou assim a exclusividade social que definia as lojas 

anteriormente.59 Apesar das semelhanças com outras lojas europeias, a Maçonaria 

alemã tinha algumas características exclusivas que desempenharam um papel na 

interação entre as lojas e o regime nazista. Em primeiro lugar, embora os maçons 

alemães compartilhassem as características sociais e religiosas de outros maçons 

europeus, politicamente eram firmes defensores da coroa. É verdade que as lojas 

inglesas também tinham membros e grão-mestres nobres, mas os reis e nobres 

prussianos eram muito mais autoritários; uma característica que se transferiu para a 

relação entre a coroa e as lojas.  

Outra diferença fundamental está na administração da loja. Ao contrário da 

Grã-Bretanha, França, Suécia e Holanda, a Alemanha nunca teve uma única Grande 

Loja nacional. Por um tempo, a primeira Grande Loja Alemã, Große Mutterloge zu 

den drei Weltkugeln (Grande Loja Mãe dos Três Globos, estabelecida em 1740), 

permaneceu como a única Grande Loja alemã, mas em 1764 outra Grande Loja, a 

Großeloge Royal York zur Freundschaft (Grande Loja Real York da Amizade), foi 

estabelecida para aqueles que seguiam ritos adicionais que a Três Globos não 

reconhecia. Disputas de personalidade dentro da Três Globos levaram à criação de 

uma terceira Grande Loja, a Große Landesloge der Freimaurer na Alemanha (Grande 

Loja Nacional de Maçons na Alemanha), em 1769.60 Em 1798, a monarquia prussiana 

emitiu um decreto que dava a essas três Grandes Lojas o monopólio da concessão de 

 

58  Em 1777, por exemplo, o Nabob de Carnatica na Índia foi admitido como maçom. Ver Jacob, 

Origins of Freemasonry, 38  

59  Hoffmann, Politics of Sociability, 20  

60  Para um relato mais detalhado da fundação das três Grandes Lojas da “Velha Prússia”, veja 

Robert Freke Gould, História da Maçonaria em todo o mundo de Gould (Nova York: Charles 

Scribner’s Sons, 1936).  
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cartas constitutivas e o estabelecimento de todas as novas lojas na Prússia, 

fortalecendo a relação entre a loja e a coroa; no entanto, os nomes de todos os irmãos 

da loja tinham que ser comunicados à polícia e atualizados anualmente.61  

A Revolução Francesa desferiu um sério golpe na imagem e no prestígio da 

Maçonaria em toda a Europa, embora naturalmente as lojas em alguns países tenham 

sofrido mais que em outros. Na esteira da revolução, os primeiros grandes ataques 

conspiratórios não papais contra a fraternidade inundaram o mercado literário, 

apontando que muitas das ideias republicanas e democráticas que surgiram da 

revolução já estavam em prática nas lojas.62 Inimigos tanto da revolução quanto das 

lojas rapidamente apontaram que o grito “liberdade, igualdade, fraternidade” já havia 

sido expresso nas lojas e acusaram a Maçonaria de ser a fonte da revolução.  

Como centros de pensamento iluminista, as lojas definitivamente 

desempenharam um papel na aceleração da revolução, mas não foram a causa dela.63 

Uma vez que as lojas incluíam tanto aqueles que se beneficiariam quanto os que 

sofreriam com as reformas democráticas, a tensão social e política fora das lojas 

aumentou também dentro delas, apesar do tabu da fraternidade contra a discussão 

política dentro de loja.64 Como consequência da Revolução Francesa, o número de 

nobres na fraternidade, inclusive nas lojas alemãs, começou a diminuir, deixando os 

mercadores, profissionais e acadêmicos como a maior parte dos membros.65 Em 

meados do século XIX, a Maçonaria era ocasionalmente chamada a “Internacional dos 

Burgueses.”66  

Desde as revoluções de 1848 até a unificação sob Bismarck, os maçons 

alemães continuaram a ser muito mais conservadores que seus irmãos franceses, 

ingleses ou holandeses. Eles apoiaram a monarquia, rejeitaram reformas democráticas 

radicais, absolutamente abominavam o socialismo e o marxismo e, acima de tudo, 

eram nacionalistas que apoiavam a unificação alemã. Por essas razões, Bismarck 

achou vantajoso formar uma aliança temporária com o Partido Nacional Liberal, que 

teria sido o principal partido para qualquer maçom politicamente ativo, e começou a 

promover uma legislação progressista na tentativa de evitar a crescente ameaça do 

 

61  Hoffmann, Politics of Sociability, 162; Gould, History of Freemasonry, 118  

62  Práticas como votação igualitária, tributação igualitária, constituição escrita e eleição de líderes 

eram exemplos dos vínculos que os Antimaçons e contrarrevolucionários viam entre as lojas e a 

revolução. O abade Barruel escreveu a primeira dessas teorias da conspiração antimaçônica, 

sugerindo que as raízes dos jacobinos estavam nas lojas. Ver Jacob, Origins of Freemasonry, 51 

e Jacob, Living the Enlightenment, 22  

63  Jacob, Origins of Freemasonry, 23  

64  Ibid, 80  

65  Robert Beachy “Club Culture and Social Authority” in Frank Trentmann, ed., Paradoxes of Civil 

Society: New Perspectives on Modern German and British History (New York: Berghahn Books, 

2.000), 163  

66  Hoffmann, Politics of Sociability, 53  
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socialismo e comunismo, bem como avançando em suas guerras de unificação.67 O 

Partido Liberal também provou ser um aliado útil durante a Luta cultural. Os maçons, 

tendo sido oficialmente condenados pela Igreja e consistindo principalmente de 

protestantes, foram aliados úteis no Reichstag contra o Partido Católico do Centro.68  

A virada de Bismarck contra o Partido Nacional Liberal em 1879 foi um golpe 

para os maçons alemães, que haviam apoiado fortemente as políticas de Bismarck até 

aquele ponto. A morte de Wilhelm I em 1888, no entanto, foi um golpe ainda maior. 

Wilhelm I tinha sido um membro dedicado da fraternidade, mas o novo Kaiser, 

Wilhelm II não tinha absolutamente nenhum interesse na fraternidade, apesar dos 

melhores esforços de seu pai. Com a ascensão de Guilherme II, a Maçonaria perdeu 

seu patrocínio real e se tornou, no final do século XIX, uma instituição quase 

totalmente burguesa. Vale a pena notar que, embora Bismarck e Wilhelm II 

desprezassem a Maçonaria, ambos pertenceram a um Korps enquanto estavam na 

universidade, então não era das fraternidades em geral que eles não gostavam.69 Além 

da idade de seus membros e da presença de uma universidade, a diferença entre um 

Korps e uma loja é o nacionalismo; o Korps (ainda mais no caso do Deutsche 

Burschenschaften) eram distintamente alemãs (ou seja, foram formadas nos estados 

alemães e não tinham laços fora da Europa de língua alemã), e a única fraternidade 

universitária que não era distintamente alemã, as Ordens Estudantis (discutidas 

abaixo), não sobreviveram por muito tempo e foram repetidamente acusadas de ser 

secretamente maçônicas. A Maçonaria, por outro lado, era uma fraternidade importada 

que tinha laços entre lojas internacionais, então é mais fácil ver como Bismarck e 

Wilhelm podiam ver o Korps com aprovação e as lojas com ceticismo, um padrão 

repetido por Hitler e os nazistas meio século depois.  

Desde o início do século XX até a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a 

Maçonaria Europeia em geral continuou a consistir de profissionais, empresários, 

banqueiros e altos funcionários públicos. A loja belga Les Frères Réunis, por exemplo, 

abrigava 50 homens, entre os quais o prefeito e dois vice-prefeitos, o delegado de 

polícia, seis médicos, três arquitetos, três empresários, um chocolateiro, três 

escriturários, dois oficiais, três engenheiros, um parlamentar, o porteiro de uma escola 

 

67  Hjalmar Schacht, por exemplo, era militante do Partido Nacional Liberal, e isso antes de se 

tornar “o” Hjalmar Schacht. Schacht, Confessions of the “Old Wizard” (Boston: Houghton 

Mifflin, 1.956), 86  

68  Para uma visão geral acessível da política alemã na segunda metade do século XIX, ver tanto o 

livro de Mary Fulbrook História concisa da Alemanha (Nova York: Cambridge, 1990), 95-145 

quanto o mais recente de Peter Wende, Uma História da Alemanha (Nova york: Palgrave 

McMillan, 2005) 75-122. Nenhum deles menciona especificamente a Maçonaria, mas ambos 

discutem a demografia dos liberais alemães e os identificam social e ideologicamente com a 

demografia das lojas. Os liberais moderados que favoreciam a monarquia tinham as mesmas 

profissões que os membros da loja (advogados, professores, médicos e funcionários públicos), ao 

passo que os liberais democráticos que desejavam reformas radicais vinham de profissões que 

não eram de membros da loja (artesãos, pequenos empresários, fazendeiros e trabalhadores 

braçais). 

69  Weber, German Student Corps, 22 
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para meninas, quatorze trabalhadores no sistema jurídico como juízes ou advogados, 

um reitor da faculdade de direito e “quase todos os professores da Escola Têxtil”.70 

Um relatório da SD sobre as Grandes Lojas na Grécia mostrou dados demográficos 

semelhantes; dos mais de 300 homens listados, um terço era de oficiais militares e 

outro terço foi classificado como “posições especiais de influência” (médicos, 

banqueiros e empresários). Cerca de 20% eram advogados ou políticos, 15% eram 

professores, e os demais eram categorizados como funcionários públicos ou da 

imprensa.71 Uma coleção de arquivos da SD sobre maçons na Iugoslávia mostra dados 

demográficos semelhantes aos da França e da Grécia.72  

Na Alemanha, as lojas maçônicas também seguiram essas tendências, atraindo 

seus membros de profissões liberais, do serviço público comercial e, ocasionalmente, 

do exército. Além de médicos, advogados e professores, os maçons atuaram como 

diretores de escolas,73 Veterinários,74 inspetores do correio,75 oficiais do exército, e um 

até serviu como general no corpo médico do exército.76 O grão-mestre da Grosse 

Landesloge era o tenente-coronel Kurt von Heeringen. Embora fosse menos comum, 

os maçons ocasionalmente vinham de círculos artísticos. Em 1939, o escritório SD-Sul 

apresentou um relatório de ex-maçom que continuou a trabalhar em “posições de 

influência”. Segundo o relatório, o Conservatório de Música e Teatro de Nuremberg 

tinha três professores de música, cinco diretores de concertos, dois cantores de ópera, 

dois atores de teatro e um pianista concertista, todos eles ex-maçons. O relatório 

também listava um arquiteto que, na época do relatório, não só era um ex-maçom, mas 

também trabalhava para o partido.77 O que se deve notar é que, embora os maçons 

 

70  Carta do NSDAP Landesgruppe Belgien ao Sicherheitspolizei, 9 de agosto de 1940, relatando o 

recente fechamento da loja Les Frères Réunis. United States Holocaust Memorial Museum, 

Record Group 65.010M, “Selected Records Related to Anti-Masonic Measures in Belgium,” 

Reel 1, part 2, folder 526  

71  Relatório sobre as atividades do Sonderkommando Rosenberg na Grécia, Museu Americano 

Memorial do Holocausto, Grupo de Registros 11.001M, “Registros Selecionados do Arquivo 

Osobyi em Moscou,” Subgrupo 01, “Reichsicherheitshauptamt (RSHA), Berlin,” Carretel 131, 

pasta 9.  

72  Ibid.  

73Após o fechamento das lojas, o SD frequentemente apresentava relatórios de ex- Maçons 

ainda servindo em cargos que o SD considerava “influentes”. Museu Memorial do Holocausto 

dos Estados Unidos , Record Group 15.007M, “Registros do Reichsicherheitshauptamt 

(RSHA),” Bobina 5, pasta 32. O Dr. Carl Happich foi administrador da Academia Pedagógica 

Isabelina. USHMM, RG-15.007 Reel 5, pasta 33, Herr Bunnemann de Marburg também era 

listado como administrador escolar.  

74  USHMM, RG-11.001M, Rolo 72, pasta 310, O mestre da loja de Stettin Templo da Paz era o 

veterinário Dr. Auerbach. 

75  USHMM, RG-15.007, Reel 5, folder 33. Em 1939, uma lista do SD de ex-maçons que ainda 

ocupavam posições de influência no governo incluía Walter Baumgarten com inspetor do correio 

em Erfurt que tinha sido anteriormente Inspetor Geral do Correio. 

76  Ibidem. O mesmo relatório para Erfurt incluía Walter Wulfinghoff como “ocupando cargos 

significativos no OKH” e Johannes Bluhm como Generaloberarzt.  

77  USHMM, RG-15.007 Carretel 5, pasta 32.  
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permeassem o Conservatório de Nuremberg, tornando razoável suspeitar de uma 

dispersão maçônica semelhante em outras escolas artísticas, nenhum dos famosos 

artistas modernos da República de Weimar eram maçons. Não havia um único 

arquiteto da Bauhaus, cineasta moderno ou artista DaDa que também pertencesse às 

lojas, sugerindo que, embora inclinados artisticamente, os maçons alemães se 

apegavam à arte tradicional e eram culturalmente conservadores, algo que o Partido 

Nazista poderia considerar favoravelmente.  

Os relatórios dos interrogatórios da Gestapo também revelam um pouco mais 

sobre que tipo de homens pertenciam às lojas na Alemanha do século XX. Robert Pehl 

nasceu em 1870 em Grabow. Na época de seu interrogatório (1935), ele era casado e 

tinha dois filhos (ambos na casa dos 30 anos) e trabalhava como professor em Essen. 

Em 1908 ele ingressou na Loja Glückauf zum Licht, uma pequena loja de cerca de 25 

irmãos ativos, embora Pehl afirmasse que bem mais de cem iam e vinham ao longo de 

um determinado ano. Pehl permaneceu um irmão ativo até o fechamento da loja em 

1933, quando ele servia como seu Meister vom Stuhl (Venerável Mestre), a mais alta 

posição administrativa em uma loja local. Pehl deu sua afiliação religiosa como “não-

denominacional” e afirmou que, com exceção de um relacionamento de um mês com o 

Partido Social Democrata, ele era apolítico. Aquele breve relacionamento, ele 

argumentou, ocorreu acidentalmente. Em 1919, Pehl foi eleito presidente da 

Hansabund em Essen. A Hansabund, Pehl alegou, agiu em nome do 

Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD – Partido Social-Democrata da 

Alemanha), e depois de descobrir isso quando estava havia quatro semanas no cargo, 

Pehl renunciou ao cargo de presidente.78  

Karl Dinger era outro ex-maçom que vivia em Essen. Ele nasceu em 1882 em 

Solingen e, na época de seu interrogatório, trabalhava como gerente em uma gráfica. 

Dinger era casado e tinha um filho de 28 anos. Ele ingressou na loja Freie Forschung 

und Duldsamkeit em Essen em 1924 e permaneceu ativo até que a loja fechou 

voluntariamente em 1933. Ao ingressar, ele serviu como Primeiro Vigilante e, em 

1930, tornou-se Venerável Mestre. O relatório não trazia informações sobre filiação a 

nenhum partido político, mas a loja Freie Forschung und Duldsamkeit era filha da 

Grande Loja Zur Sonne em Bayreuth. Zur Sonne era uma loja humanitária e, portanto, 

se Dinger não estava à esquerda do centro, pelo menos ele estava à esquerda das 

Antigas Prussianas. Quanto à sua afiliação religiosa, o relatório não especificou uma 

denominação além de dizer “evangélico”.  

Sob os arquivos de Pehl e Dinger havia um arquivo incompleto de Fritz Kress 

de Krefeld. Embora incompletos, há informações suficientes para dizer que Kress 

 

78  Os arquivos policiais de todos os três homens discutidos aqui, Pehl, Dinger e Kress, vieram da 

mesma pasta no USHMM, Record Group 37.001, “Selected Records from the 

NordheimWesfäliches Hauptstaatsarchiv Relating to Freemasons”, pasta 1. Infelizmente, de 

todos os relatórios que reuni no USHMM, a maioria deles era sobre a Maçonaria em países 

estrangeiros, daí todas as informações gerais sobre lojas na Bélgica e na Grécia e tão pouco 

sobre a Alemanha. Parte disso foi porque, como indica o Relatório sobre Karl Dinger, muitas 

lojas queimaram ou destruíram seus registros após a tomada do poder.  
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nasceu em 1877 em Krefeld, era casado, classificado religiosamente como 

“evangélico” e pertencia à loja Eos, que uma carta incluída posteriormente no arquivo 

identifica como uma loja Antiga Prussiana.  

Nos casos de todos os três homens, há semelhanças notáveis. Todos nasceram 

no final do século XIX. Todos os três eram protestantes e casados. Os registros de 

Pehl e Dinger mostram que eles tinham famílias pequenas e começaram a ter filhos 

mais ou menos na mesma idade (Pehl aos 28 anos, Dinger aos 26). Ambos 

trabalhavam em empregos respeitáveis que, embora não fossem glamorosos ou 

politicamente influentes, proporcionavam uma vida confortável (confortável o 

suficiente para pagar as taxas da loja). Tanto Kress quanto Pehl pertenciam a 

organizações adicionais fora da loja; Pehl na Hansabund e Kress na Cruz Vermelha 

alemã. Os registros de Pehl e Dinger também mostram que ambos ingressaram nas 

lojas aproximadamente com a mesma idade (Pehl tinha 38 anos, Dinger tinha 42). Em 

um arquivo separado, havia um elogio feito no funeral de Julius Hiller, o Venerável de 

uma loja em Dortmund que morreu em 1934. Hiller também ingressou na fraternidade 

aos 36 anos.79 Hjalmar Schacht ingressou aos 31, mas não era o mais jovem maçom 

neste estudo.80 Essa honra vai para Alfred Arndt, diretor de banco em Breslau, que 

ingressou na loja Zu den drei Totengerippen em Breslau na idade madura de 26 anos.81 

Alguns homens ingressaram durante a faculdade, mas, na maioria dos casos, os clubes 

sociais e as associações da vida universitária forneciam mais do que o suficiente para 

satisfazer as necessidades sociais dos alunos.82 Um relatório publicado pelo SD em 

1934 mostra que Pehl, Dinger e Kress eram maçons bastante típicos em relação à 

idade, profissão e hábito de serem membros. A idade média era de 35 anos no 

momento do ingresso, vinham da elite profissional e ingressaram antes da Primeira 

Guerra Mundial.83 Observando as semelhanças na demografia dos maçons do século 

 

79  United States Holocaust Memorial Museum, Record Group 68,041, “Selected Records from the 

Collection Hauptstaatsarchiv NSDAP,” Reel 5. Documentos para lojas fora da Alemanha 

mostram tendências semelhantes, embora em algumas lojas francesas fossem admitidos homens 

de até 24 anos, mas como as lojas alemãs eram mais tradicionais e conservadoras, pode-se supor 

que a maioria dos maçons alemães tinha pelo menos 30 anos quando ingressaram, ver USHMM, 

RG-11.001M, bobina 11, pasta 790.  

80  Schacht, Confissões do “Velho Mago”, 105. Os documentos de lojas iugoslavas, citados 

anteriormente, também mostram a maioria dos homens ingressando nas lojas na faixa dos 30 

anos, idade em que os jovens terminam a educação profissional e iniciam suas carreiras.  

81  USHMM, RG 15.007M, Reel 43, Folder 532  

82  Em seu estudo sobre do Korps de estudantes alemão e o Nacional-Socialismo, Weber menciona 

duas vezes que alguns membros das Ordens Estudantis no início do século XIX também eram 

membros de lojas, fato que derrubou as acusações de ideologia revolucionária contra as ordens. 

Na década de 1930, uma das maiores associações de fraternidades estudantis de esgrima, a 

Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV), enfrentou um fechamento forçado por sua recusa 

em expulsar os membros judeus e maçons de suas fileiras, Weber, O Corpo de Estudantes 

Alemães no Terceiro Reich, 12 e 142.  

83  O relatório foi intitulado “Direktoren und Aufsichtsraete usw. weiche als Mitglieder von 

Freimaurerlogen, des Rotary-Klubs, des Deutschen Herrenklubs und der Schlaraffia festgestellt 

wurden.” (Diretores e Administradores que foram descobertos como membros de lojas 

maçônicas, Rotary Club, clubes de cavalheiros alemães ou Schlaraffia) e foi colocado em ordem 
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XX levantam a questão: “por que, então, eles ingressaram?” No século XIX, os nobres 

ingressavam pelo mistério e exclusividade, bem como uma forma de a nobreza e a 

aristocracia serem, ao mesmo tempo, autoritárias e democráticas; nobres reunidos 

“sobre o nível” com plebeus, mas ainda assim reconhecidos como superiores 

políticos.84 Apenas os homens mais ricos e influentes podiam ingressar na loja, 

garantindo a respeitabilidade social, enquanto os mitos e tradições da Maçonaria 

adicionavam um elemento romântico e místico.85 Para os não nobres, as lojas eram 

centros de debate filosófico e intelectual, além de proporcionar oportunidades de 

networking com outros profissionais e empresários.86 O sociólogo alemão Jürgen 

Habermas comparou as lojas na Alemanha a cafés ingleses ou salões franceses; 

instituições que ajudaram a criar uma esfera pública em meio à sociedade autoritária.87 

A classe média em ascensão tinha inteligência e dinheiro, mas não poder político. A 

Maçonaria, portanto, forneceu uma maneira para que eles se envolvessem na política 

indiretamente, e todos em um fórum estritamente não político, tornando a Maçonaria 

não ameaçadora para os nobres.  

Livros de bolso e almanaques maçônicos frequentemente incluíam endereços e 

datas de reuniões de lojas estrangeiras, mostrando não apenas que os irmãos da loja 

viajavam muito, mas também podiam estender seu círculo profissional e de negócios 

fora de seu próprio país. A expansão da fraternidade seguiu as rotas comerciais.  

Pertencer a uma loja também trazia um benefício muito prático; associação 

com homens influentes nos negócios, na política e na cultura. Em 1792, o filósofo 

Johann Gottlieb Fichte disse a um amigo que a loja era ideal "como um meio de 

adquirir conhecimentos e conexões úteis... para esse fim, eu a recomendo 

 

alfabética pelo sobrenome. Infelizmente, o relatório foi distribuído em lotes separados e eu só 

consegui colocar minhas mãos em “A” e “C;” entretanto, essas listas continham os nomes de 80 

homens, espalhados por toda a Alemanha e efetivamente forneceu uma boa amostra da lista 

completa. Cada entrada incluía o nome do homem, ocupação, data de nascimento, endereço, data 

de concessão de grau de loja e uma lista de todas as outras organizações registradas às quais o 

indivíduo pertencia. “C” foi encontrada em USHMM, RG 15.007M, bobina 42, pasta 519 e “A” 

foi encontrada em USHMM, RG 15.007M, bobina 43, pasta 532.  

84  Abbot, Ficções da Maçonaria, 20-22.  

85  As Constituição de Anderson, a primeira tentativa escrita de escrever a história das lojas chegou 

ao ponto de argumentar que a Maçonaria começou no Jardim do Éden e identificava Adão como 

o primeiro maçom. Ver James Anderson, As Constituições dos Maçons: contendo a História, 

Obrigações, Regulamentos &c. daquela Antiquíssima e Venerável Fraternidade, em 1723. A 

cópia referenciada para este estudo foi transcrita pelo Dr. Paul Royster na Universidade de 

Nebraska-Lincoln como uma edição eletrônica da edição de Benjamin Franklin de 1734 da obra 

original de Anderson. Ela pode ser encontrada em 

http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25, acessado em 6 de janeiro de 2011.  

86  O Berlinische Monatsschrifte, por exemplo, um importante jornal iluminista, foi editado por 

Friedrich Gedlike e Johann erich Biester, ambos pertencentes à grande loja drei Weltkugeln em 

Berlin. 

87  Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a 

Category of Bourgeoisie Society (Cambridge: MIT Press, 1.989), citado em Abbott, Fictions of 

Freemasonry, 23  
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fortemente".88 Robert Beachy argumentava que, no século XIX, a ambição e o 

oportunismo serviram como razão primária para ingressar na Maçonaria, concluindo 

que “as lojas atraíam cada vez mais membros ambiciosos das profissões mercantis e 

liberais, que se juntavam menos por razões ideológicas do que pelas vantagens 

práticas da afiliação à loja”.89 Beachy também citou o sociólogo do século XX Ernst 

Manheim, que chamou a Maçonaria de Liga Hanseática para seus membros. Os 

benefícios da associação não se limitavam à burguesia. Karl Gotthelf von Hund criou 

uma nova ordem “superior” dentro da Maçonaria (Estrita Observância), “para ganhar 

acesso às cortes mais ricas da Europa”.90  

Quando a Revolução Francesa expulsou a maioria dos nobres e filósofos, a 

ambição continuou sendo um fator importante para motivar os homens a procurar 

entrar nas lojas. Para a nova geração, era uma forma de expandir os negócios, além de 

ser um rito de passagem; apenas a elite social era permitida nas lojas, então a admissão 

era uma forma de dizer ao candidato: “você está dentro”. Isso foi especialmente 

verdadeiro para as comunidades judaicas na Europa, particularmente na Alemanha. Os 

judeus sempre enfrentaram forte oposição à admissão nas lojas da Antiga Prússia 

porque a adesão à fraternidade significava assimilação social e cultural.91 Como 

veremos, essa tendência continuou no século XX.  

Ao mesmo tempo em que os homens ingressavam nas lojas por ambição, eles 

também ingressavam para ser membros. Os membros da loja muitas vezes eram 

membros de outros clubes sociais, bem como de organizações profissionais, e isso 

excluindo a participação em partidos políticos.  

A associação voluntária era (e continua sendo) uma parte importante de ser 

burguês. Os profissionais formam associações e sociedades para criar uma área de 

“profissionalismo” e garantir a qualidade e o padrão de trabalho dentro daquela 

disciplina específica. A maioria dos americanos, por exemplo, não confiaria em um 

médico ou advogado que não tivesse sido admitido no American Medical Board ou na 

American Bar Association. Ao mesmo tempo, porém, as associações também servem 

para hierarquizar os profissionais, estabelecendo uma hierarquia não oficial.92 A 

Maçonaria era uma dessas organizações que identificava status em vez de habilidade.  

Os arquivos da Gestapo e da SD sobre maçons em toda a Europa mostraram 

que, fiel à forma, eles frequentemente pertenciam a outras associações voluntárias, 

algumas profissionalmente orientadas, outras puramente sociais. Na loja Les Frères 

Réunis, Robert Henneton foi presidente da Sociedade dos Oficiais da Reserva Franco-

Belga, bem como presidente dos Livres Pensadores de Tournai, aos quais também 

 

88  Conforme citado em Abbott, Ficções da Maçonaria, 18.  

89  Beachy “Cultura de clube e autoridade social”, 159.  

90  Abbot, Ficções da Maçonaria, 31.  

91  Hoffmann, Política de Sociabilidade, 98-99; Katz, judeus e maçons na Europa, 211.  

92  Konrad Jarausch, “Os perigos do profissionalismo,” Revisão de Estudos Alemães, Vol. 9, nº 1 

(fevereiro de 1986), 107-137.  
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pertencia seu irmão de loja, Jean Baar. Outro membro da loja, chamado Heylmann, era 

presidente da Young Liberal Guards. Fernand Vercauteren, professor de história 

medieval, pertenceu à Academia Belga de Arqueologia, ao Comitê Belga de Pesquisa 

Histórica Internacional, à Sociedade Histórica de Utrecht, à Sociedade Histórica Hand 

em Berlin e foi diretor do Instituto Tournai de História Social.  

Na Alemanha, Max Meyer, professor da Nuremberg Hindenberg-Hochschule, 

também pertencia ao International Statistics Office.93 Robert Pehl pertencia ao 

Hansabund e Fritz Kress à Cruz Vermelha. Todo o Supremo Conselho de sete homens 

do Rito Escocês Antigo e Aceito na Alemanha era composto por judeus alemães, 

cinco dos quais também pertenciam à ordem independente B'nai B'rith.94 Um relatório 

da SD de 1939 do escritório do Noroeste relatou que dos cinquenta e dois membros do 

Protestantenverein, trinta e dois também eram ex-maçons.95 Houve até organizações 

que tinham duas faces; como a Amis de Rabelais – Associação Internacional de 

Médicos Maçônicos.96 Além de associações profissionais, religiosas e políticas, os 

maçons alemães também pertenciam a organizações puramente sociais como a 

Schlaraffia, Rotary Club, Druid Order, International Order of Odd Fellows e Kegel 

Klubs.97 A lista alfabética publicada pelo SD em 1934 mostrava que mais de noventa 

por cento dos homens listados pertenciam a pelo menos uma outra organização 

profissional ou social. A maioria pertencia a duas ou três, embora Eduard Cordes, de 

Hamburgo, pertencesse a seis. O grande prêmio, porém, foi para Heinrich Arnold, um 

advogado de Dresden, que pertencia a dezoito clubes, sociedades e associações 

diferentes. Ironicamente, a única a que ele não pertencia era a loja maçônica. O nome 

de Arnold foi incluído na lista porque ele era membro do Rotary Club, a única de suas 

dezoito associações que os nazistas consideravam perigosa.98  

 

93  SD-South, relatório do primeiro trimestre de 1939 sobre as atividades dos ex-maçons. USHMM, 

RG-15.007M, bobina 5, pasta 32.  

94  Visão Geral da Situação Atual dos Maçons, 20 de dezembro de 1935. USHMM, RG15.007M, 

bobina 5, pasta 28. Uma vez que esses homens são judeus alemães, eles estão fora do escopo 

deste estudo; no entanto, sua participação simultânea nas lojas maçônicas e outras organizações 

fraternas fornece suporte para a alegação de que os homens que se juntaram à Maçonaria 

tendiam a ser também membros de outras organizações.  

95  SD-Northwest Relatório de situação para o primeiro trimestre de 1939. USHMM, RG-15.007M, 

bobina 5, pasta 32, PDF 139.  

96  Esta associação foi mencionada em um relatório do SD sobre a Maçonaria na Grécia. Dado que 

o maçom em questão era grego e a organização tinha um nome francês, parece provável que 

chamar a associação de “internacional” fosse mais do que apenas retórica. USHMM, 

RG11.001M Bobina 131, pasta 9.  

97  Relatório da Situação do SD-Nordeste do primeiro trimestre de 1939. USHMM, RG-15.007M, 

bobina 5, pasta 33. Devido ao número de membros que também pertenciam a essas organizações, 

o SD começou a investigar cada um deles também e os documentos e relatórios do SD ao longo 

da década de 1930 contêm seções para cada clube, geralmente seguindo a seção sobre a 

Maçonaria.  

98  “Direktoren und Aufsichtsraete usw. weiche als Mitglieder von Freimaurerlogen, des Rotary-

Klubs, des Deutschen Herrenklubs und der Schlaraffia festgestellt wurden,” lista de nomes 

começando com “A,” USHMM, RG 15.007M, Bobina 43, pasta 532.  
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Os maçons alemães realmente receberam suas primeiras lições na cultura de 

pertencimento enquanto estavam na universidade. Os maçons vivos na época da 

indicação de Hitler como chanceler teriam frequentado a universidade por volta da 

virada do século, quando uma educação universitária na Alemanha Imperial era mais 

do que apenas uma questão de aprendizado ou preparação para uma carreira; era uma 

ferramenta de classificação e estabelecimento social. Antes de meados do século XIX, 

simplesmente poder comparecer era um sinal de status social; taxas, educação 

primária e pressões sociais mantiveram as classes mais baixas fora. Para a elite 

proprietária, uma educação universitária era esperada deles como parte de sua posição 

social. Para as elites profissionais e do funcionalismo público era necessária uma 

educação universitária para manter o status social atualmente ocupado pela família. 

Esperava-se que os filhos atingissem uma educação pelo menos igual à de seus pais. 99 

Para a classe média baixa, a faculdade representava a porta de entrada para o emprego 

no serviço público, o que, embora não garantisse a mobilidade social, possibilitava 

uma trajetória ascendente para as gerações seguintes.100 No final do século XIX, no 

entanto, o sucesso da classe média baixa no impulso para a mobilidade ascendente, 

juntamente com as reformas educacionais, aumentou o número de estudantes 

universitários a tal ponto que a exclusividade social não mais se baseava em 

simplesmente frequentar uma universidade. A nova distinção social tornou-se ser 

membro de um Korps. Um historiador os descreveu como “incluindo os filhos de 

cidadãos proeminentes e oficiais de uma determinada localidade. Socialmente, os 

membros eram esnobes e, politicamente, eram leais às monarquias burocráticas em 

cujo serviço esperavam ingressar”.101  

Para alunos de famílias de classe média baixa, o dinheiro era incrivelmente 

escasso e, portanto, o aluno vivia em austeridade e se concentrava intensamente em 

concluir seus estudos o mais rápido possível para prestar concursos públicos e 

conseguir um emprego. Para os filhos de nobres e profissionais, no entanto, o dinheiro 

não era um problema tão grande e, portanto, a experiência universitária era tanto de 

lazer social quanto de educação. Assim, a adesão a um Korps tornou-se um símbolo de 

status social e financeiro na hierarquia universitária. Um historiador chamou o período 

de 1870 a 1914 de “o auge da exclusividade na vida social estudantil, centrada nas 

fraternidades de duelo e caracterizada por repetidas expressões de preocupação de 

organizações estudantis em permitir que estudantes 'inadequados' (aqueles da classe 

trabalhadora ou de origem judaica) na universidade ou fraternidades estudantis.”102 

Outro estudioso referiu-se aos Korps como “as fraternidades estudantis para os filhos 

 

99  Charles McClelland, Estado, Sociedade e Universidade na Alemanha, 1700-1914 (Nova York: 

Cambridge University Press, 1980), 251-252.  

100  Konrad Jarausch, Estudantes, Sociedade e Política na Alemanha Imperial: A Ascensão do 

Liberalismo Acadêmico (Princeton: Princeton University Press, 1982), 100-133.  

101  Rolland Ray Lutz, “O movimento estudantil revolucionário alemão, 1819-1833,” História da 

Europa Central, Vol. 4, nº 3 (setembro de 1971), 216.  

102  McClelland, Estado, Sociedade e Universidade na Alemanha, 245.  
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dos escalões mais altos da sociedade” e o “epítome da respeitabilidade”.103 As 

fraternidades universitárias alemãs surgiram em diversas variedades, três das quais são 

de particular importância. As Landsmannschaften eram organizadas localmente, 

apolíticas, permitiam que os judeus ingressassem e tendiam a funcionar mais como o 

que os americanos hoje esperam das fraternidades universitárias (rituais de iniciação 

severos, folia, etc).104 As Burschenschaften surgiram como associações nacionalistas 

(ou pelo menos pangermânicas) após a derrota de Napoleão, criadas por estudantes 

que lutaram contra Napoleão como membros do Free Corps. Eles tinham códigos 

escritos e cada vez mais proibiam os judeus de ingressar e se autodenominavam uma 

sociedade cristã-alemã. Eles também pressionaram por um maior liberalismo na 

Alemanha e muitos líderes estudantis nas primeiras Burschenschaften participaram da 

Revolução de 1848.105  

Por último, surgiram as Ordens Estudantis que, embora de curta duração, 

merecem alguma atenção. As Ordens tiveram uma breve carreira, surgindo como 

reação ao tratamento áspero e arbitrário dos estudantes nas Landsmannschaften e 

então morrendo ao mesmo tempo as Burschenschaften apareceram, e pela mesma 

razão. Cada Landsmannschaft era organizada em uma base religiosa e regional e não 

tinha nenhuma ligação com as Landsmannschaften em outras universidades, mesmo 

que os membros fossem da mesma seita ou da mesma região. As Ordens, por outro 

lado, comunicavam-se entre capítulos e recrutavam seus membros entre aqueles 

rejeitados pelas Landsmannschaften. Além disso, enquanto a atividade nas 

Landsmannschaften cessava quando o aluno terminava os estudos, a pertença às 

Ordens perpetuava-se para além da universidade. Essas características, juntamente 

com o fato de que as Ordens se referiam a seus capítulos como “lojas”, levaram a 

acusações de que as Ordens faziam parte de uma conspiração maçônica para exportar 

ideias revolucionárias para a Alemanha por meio das universidades. Embora os 

membros das Ordens tenham abraçado a Revolução Francesa, e alguns fossem de fato 

maçons, as Ordens não tinham conexão oficial com nenhuma das duas. Ainda assim, a 

mesma onda de pangermanismo que deu origem às Burschenschaften também matou 

as Ordens Estudantis.106  

Após a derrota de Napoleão e ao longo do século XIX, a participação em 

qualquer uma das Landsmannschaften ou a Deutsche Burschenschaften simbolizou 

elitismo dentro do elitismo.  

A educação universitária era uma parte essencial para ingressar na elite social, 

as fraternidades eram uma parte essencial da educação universitária e, na virada do 

século XX, o núcleo de estudantes universitários eram filhos de pais protestantes que 

 

103  Weber, Corpo de Estudantes Alemães no Terceiro Reich, 22, 47.  

104  Para as Landsmannschaften, “judeu” era um identificador religioso e podia ser alterado por 

batismo.  

105  Lutz, “O Movimento Estudantil Revolucionário Alemão,” 241.  

106  Weber, Corpo de Estudantes Alemães no Terceiro Reich, 2-13.  
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trabalhavam como profissionais ou na elite do setor civil.107 Uma vez que a maioria 

dos maçons alemães eram profissionais, é razoável argumentar que a maioria deles 

provavelmente pertencia a um Korps enquanto concluíam seus estudos. Os Korps 

procuravam “estabelecer o aluno como um cavalheiro educado e refinado e ajudá-lo a 

desenvolver as qualidades de autoconfiança e responsabilidade por suas ações em 

todos os momentos”.108 A Maçonaria também ensinava seus membros a “viver 

fielmente, tornar suas ações lícitas e unir irmãos dentro de certos limites”.109 Quando 

os estudantes alemães terminavam seus estudos universitários, eles já haviam sido 

batizados no mundo da sociabilidade por associação, assim como seus pais e avós 

antes deles. A tradição familiar somava-se ao já pesado peso da pressão social, pois os 

pais dos profissionais muitas vezes eram eles próprios profissionais que também 

fizeram faculdade e ingressaram em um Korps. Como a experiência do Korps 

terminava na graduação, a filiação às lojas maçônicas era uma forma de perpetuar a 

identidade de alguém como parte da elite social e econômica da sociedade.  

O que temos então é uma fraternidade de homens profissionais e bem 

estabelecidos que normalmente ingressaram nas lojas por volta dos trinta e poucos 

anos e ingressaram antes da Primeira Guerra Mundial. À época da tomada do poder, 

estão na casa dos cinquenta, têm empregos sólidos e respeitáveis e estão acostumados 

a ingressar em organizações e associações fora da igreja e dos partidos políticos com o 

objetivo de socializar e, mais importante, de sustentar ou progredir em suas carreiras. 

O Protocolos, um dos primeiros e mais selvagens ataques à Maçonaria reconheceu o 

papel da cultura associativa na popularidade das lojas, admitindo que a maioria dos 

maçons ingressou por curiosidade misturada com ambição.110 Um relatório do NSDAP 

publicado logo após a tomada do poder admitiu que muitos maçons aderiram “por 

razões puramente econômicas e não subscrevem os princípios filosóficos e ideológicos 

da fraternidade”, embora o relatório ainda condene esses maçons por promover o 

favoritismo econômico (Günstlingswirtschaft).111 Um relatório simplesmente 

declarava: “A maioria dos membros não tem ideia em que eles se meteram”.112 

Mesmo Hitler, durante os últimos anos da guerra, admitiu sua suspeita de que a 

maioria dos maçons ingressava por curiosidade ou oportunismo do que por uma 

crença sincera nos princípios da Maçonaria.113  

 

107  McClelland afirma que os filhos da classe educada e profissional representavam quase 75% do 

corpo estudantil no início da Primeira Guerra Mundial, McClelland, Estado, Sociedade e 

Universidade na Alemanha, 244.  

108  Weber, Corpo de Estudantes Alemães no Terceiro Reich, 32.  

109  Abbott, Ficções da Maçonaria, 24.  

110  Sergei Nilus, traduzido por Victor Marsden, Protocolos dos Sábios de Sião (Reedy, WV: Liberty 

Bell Publications, 1922), 42-48 (Protocolo XV).  

111  Um Relatório Geral sobre a Maçonaria na Alemanha, Schumacher, T580, 267 I.  

112  Relatório de situação do RFSS-SD para maio e junho de 1934, BArch R58/229.  

113  Adolf Hitler, H.R. Trevor-Roper, ed. Conversa de mesa de Hitler, 1941-1944: Suas conversas 

privadas (Nova York: Enigma Books, 2008), 214.  
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Religiosamente, esses homens eram quase todos protestantes e politicamente 

ocupavam o centro.114 Em outras palavras, eles pertencem ao mesmo grupo 

demográfico que mais fortemente apoiou Hitler após o Grande Crash de 1929. Durante 

os anos de declínio de Weimar, quando a política na Alemanha começou a se 

polarizar, os maçons naturalmente tenderiam para a extrema direita em vez da extrema 

esquerda, como o fizeram milhares de outros profissionais, acadêmicos, funcionários 

públicos e empresários não maçônicos. No final dos anos 1920 e início dos anos 1930, 

alguns maçons começaram a deixar as lojas e se juntar ao Partido Nazista. Outros 

começaram a procurar uma maneira de reconciliar a Maçonaria e o Nacional-

Socialismo, na esperança de manter sua condição de maçom e apoiar a extrema-

direita. Apenas uma pequena minoria rejeitou os nazistas, mas deve-se notar que 

aqueles que o fizeram também rejeitavam a extrema esquerda.  

 

114  Dos dois maçons mais proeminentes de Weimar, Gustav Stresemann e Hjalmar Schacht, 

Stresemann ficava à direita do centro e pertencia ao Deutsche Volkspartei (DVP- Partido do 

Povo Alemão), enquanto Schacht ficou à esquerda do centro e foi membro fundador do Deutsche 

Demokratische Partei (DDP), embora mais tarde ele tenha deixado o partido quando este apoiou 

uma política de ataque à propriedade privada. Embora politicamente liberal, Schacht continuou a 

apoiar a monarquia.  
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Capítulo III - Fechamentos de Lojas e Reações 

As lojas Prussianas Antigas tinham a melhor chance de fazer algum tipo de 

compromisso devido ao seu caráter nacional, laços históricos com a monarquia e 

restrições antissemitas e, portanto, fizeram o maior esforço para cooperar ativamente 

com o regime; no entanto, algumas lojas humanitárias também fizeram aberturas aos 

nazistas. O único grupo que se manifestou contra os nazistas de forma inequívoca 

foram as lojas irregulares, que tinham menos de dois mil membros em seu auge.115 

Mas mesmo no SGvD, os membros que não gostavam do nacional-socialismo ainda o 

consideravam preferível ao comunismo. Um exame da reação dos membros da loja 

não apenas mostra a rapidez com que os maçons deixaram as lojas (apoiando o 

argumento de que eles ingressaram por razões outras que não a ideologia), mas 

também mostra a rapidez com que as lojas gravitaram em torno do partido como a 

nova associação primária para questões pessoais e enriquecimento profissional.  

As Lojas prussianas antigas foram as mais inflexíveis em suas tentativas de 

cooperar com o novo regime. Por toda Weimar, as lojas da Antiga Prússia tentaram se 

distanciar das acusações de que a Maçonaria era uma irmandade revolucionária e 

liberal que carregava responsabilidade parcial pela derrota na Primeira Guerra 

Mundial. Em 1922, em meio às crescentes acusações de que a Maçonaria ajudou a 

derrotar a Alemanha na guerra, as lojas da Antiga Prússia retiraram-se da Associação 

da Grande Loja Alemã, declarando: “Há uma fronteira que diferencia fortemente as 

humanitárias da Maçonaria nacional da Antiga Prússia. Nós, as três Grandes Lojas da 

Antiga Prússia, nos recusamos a participar do movimento geral de confraternização 

humanitária entre as pessoas e o mundo.”116 

As eleições de setembro de 1930 mostraram que a nação estava se polarizando 

politicamente após o crash de 1929. Em resposta, todas as três lojas da Antiga Prússia 

começaram a alterar rituais e terminologia, bem como enfraquecer os laços com 

corpos maçônicos estrangeiros, a fim de parecerem mais nacionais e se livrarem dos 

estigmas colocados sobre elas na década de 1920.117 A Große Landesloge exortou suas 

lojas filhas a evitar quaisquer conexões futuras com lojas de um “ensino diferente” 

(isto é, humanitário ou irregular). Um membro de uma loja filha da Große Landesloge 

disse à Gestapo que anteriormente, as visitas entre irmãos das Velhas Prussianos e das 

Humanitárias eram bastante comuns, mas pouco antes da tomada do poder, a Große 

Landesloge proibiu a associação com Lojas humanitárias, como medida de precaução 

 

115   A Maçonaria Irregular consistia principalmente na União Maçônica do Sol Nascente e na Grande 

Loja Simbólica da Alemanha. A primeira dissolveu-se quase imediatamente após a tomada do 

poder, enquanto a última lutou um pouco mais antes de ir para o exílio na Palestina, portanto, 

este capítulo se concentrará na SGvD ao falar da Maçonaria irregular.  

116  Conforme citado em Bernheim, “A Maçonaria Alemã”; O desenvolvimento adicional da 

Maçonaria até pouco antes do censo nacional, sem data, BArch R58/6113 parte 1, 294.  

117  O desenvolvimento posterior da Maçonaria até pouco antes do censo nacional, sem data, BArch 

R58/6113 parte 1, 294, descreve as ações da Große Landesloge, que adicionou “cristã-alemã” ao 

seu nome oficial e começou a remover as palavras hebraicas dos rituais da loja. “A situação da 

Maçonaria após a tomada do poder pelo Nacional-Socialismo”, sem data, BArch R58/6167 parte 

1 e uma carta da Große Landesloge a Totenkopf und Phoenix, 16 de dezembro de 1930, BArch 

R58/6163 parte 1, 158, revelam medidas semelhantes tomadas pelas outras Grandes Lojas.  
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provocada por “um despertar da Consciência cristã das antigas lojas prussianas.”118 

Após a tomada do poder, as lojas Antiga Prússia entraram em ação, rompendo todos 

os laços com judeus, o internacionalismo e até a própria Maçonaria. “A tarefa mais 

urgente da ordem”, escreveu um mestre, “é que nossa ordem seja vista como não 

maçônica”.119 Primeiro, todas as três Grandes Lojas mudaram seus nomes, tornando-se 

Ordens Nacionais Cristãs e alegando ter se separado totalmente da Maçonaria. A drei 

Weltkugeln tornou-se a Ordem Cristã Nacional de Frederico, o Grande, a Royal York 

zur Freundschaf tornou-se a Ordem Cristã Alemã da Amizade, e a Große Landesloge 

tornou-se a Ordem Cristã Alemã dos Templários.120 A drei Weltkugeln também 

pressionou seu atual grão-mestre, Karl Habicht, a renunciar e o substituiu pelo Dr. 

Otto Bordes. Habicht tinha sido um amigo próximo e conselheiro de Gustav 

Stresemann e a grande loja queria um novo Grão-Mestre que tivesse menos reputação 

internacionalista e não se relacionasse com ex-estadistas de Weimar casados com 

judias.121  

Como os fundamentos legais das lojas provinham de um decreto de 1798 do 

rei, quaisquer mudanças oficiais precisavam da aprovação do governo prussiano. Para 

tanto, as lojas começaram a se corresponder com Hitler, com o ministro do Interior 

Wilhelm Frick e com o ministro-presidente da Prússia, Hermann Goering. A Hitler 

eles enviaram um simples telegrama, parabenizando-o por sua nomeação e prestando 

homenagem, mas também lembrando Hitler das relações de longa data entre as antigas 

lojas prussianas e o governo prussiano122 Como um plano B, os grãos-mestres das 

lojas drei Weltkugeln e Real Iorque zur Freundschaft tiveram uma reunião com 

Ludwig Müller, sondando a possibilidade de reconhecimento como organização 

religiosa caso falhassem as aberturas legais.  

Em suas cartas a Frick, Bordes admitiu descaradamente que as mudanças 

haviam sido feitas “para atender aos requisitos de Gleichschaltung no estado nacional-

socialista”.123 A nova ordem, afirmou Bordes, não tinha absolutamente nada a ver com 

a Maçonaria e, portanto, o partido não tinha nada a temer nem da ordem nem de seus 

membros. Bordes também argumentou que o identificador “maçom” era um termo 

 

118  Declaração pessoal de Paul Theodore Ott, fornecida à Gestapo durante interrogatório, 4 de 

setembro de 1935. USHMM, RG 15.007M, bobina 44, pasta 548. 

119  Carta para ou de Totenkopf e Phönix, 11 de maio de 1933, BArch R58/6163 parte 1, 130. 

120  A antiga Royal York zur Freundschaft às vezes também era chamada de Ordem Cristã Alemã 

dos Trabalhadores, que, combinada com a referência da Große Landesloge aos Templários, 

parecem escolhas ruins para nomes, pois ainda usam termos associados ao comunismo e ao 

judaísmo. O impacto preliminar do decreto do ministro-presidente prussiano Goering de janeiro 
de 1934 sobre a alteração dos estatutos da loja, 27 de janeiro de 1934, BArch R58/6117 parte 1, 

115; Circular do NSDAP para a Baviera, fevereiro de 1936, Schumacher T580, 267 I. Todos os 

três foram finalmente ordenados por Goering a retornar à sua identidade anterior como lojas 

maçônicas e abandonar os novos nomes, portanto, por uma questão de continuidade e 

simplicidade, continuarei a me referir às antigas lojas prussianas por seus nomes de loja. 

121  A situação da Maçonaria após a tomada do poder pelo Nacional Socialismo, sem data, BArch 

R58/6167 parte 1. 

122  Ibidem 

123  Bordes a Frick, 12 de abril de 1933, Schumacher, T580, 267 I. O Grão-Mestre das Lojas da 

Antiga Prússia era o Dr. Karl Habicht (drei Weltkugeln, substituído por Bordes), tenente-

coronel Kurt von Heeringen (Große Landesloge) e Oskar Feistkorn (Royal York zur 

Freundschaft). 
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“transmitido depois da guerra” e não indicava realmente a ideologia de seus membros. 

Além disso, Bordes argumentou, nos 200 anos de história do convento (o termo usado 

no lugar de “loja”) os judeus nunca haviam sido admitidos. Depois de assegurar a 

Frick que os membros da nova ordem estavam totalmente alinhados com a visão de 

mundo nacional-socialista, ele encerrou com um pungente "não somos maçons!" e 

então implorou ao partido que "fornecesse um caminho para 20.000 servos da Pátria ... 

ajudar a construir o Estado nazista".124 A carta também continha cópias dos estatutos 

da ordem, que basicamente publicavam o que a loja havia apoiado anteriormente na 

prática; os judeus eram oficialmente excluídos do ingresso. Na verdade, não apenas os 

homens judeus foram banidos, mas também os homens casados com judias. As únicas 

exceções concedidas eram a judeus que haviam servido no front durante a Primeira 

Grande Guerra. Os estatutos definiam um judeu como qualquer homem com um ou 

mais avós judeus.125  

Durante o encontro com o futuro bispo do Reich, Bordes, juntamente com 

Oskar Feistkorn, grão-mestre da Real York zur Freundschaft, prometeu a Müller que 

“a maioria de nossos membros permaneceria em terreno nacional-socialista… todos 

eles estão prontos para trabalhar junto com o NSDAP pelo bem da Pátria”.126 A oferta 

impressionou Müller, que prometeu que conversaria com Goering sobre o assunto. 

Bordes resumiu o encontro em uma carta a um amigo, comentando que “este encontro 

nos dá esperança, que tem faltado recentemente com todas as más notícias que 

recebemos da Braunes Haus em Munique”.127 A Grosse Landesloge não compareceu à 

reunião, preferindo “seguir seu próprio caminho”.128 Desde a tomada do poder, a 

Große Landesloge argumentou que pressionar demais o governo cedo demais poderia 

sair pela culatra, sugerindo que era mais seguro se fingir de morto do que forçar a 

questão preventiva ou prematuramente.129 As drei Weltkugeln e Royal York zur 

Freundschaft rebateram que mesmo que o governo rejeitasse as novas ordens, pelo 

menos elas, ao contrário da Große Landesloge, poderia dizer que eles caíram 

lutando.130  

As lojas Antigas Prussianas permaneceram cautelosamente otimistas, 

confiando que suas propostas ao governo dariam frutos, e tinham motivos para 

acreditar que sim. As igrejas cristãs, como as lojas, foram alvo da propaganda nazista 

como oponentes ideológicos ao nacional-socialismo.131 A Igreja Católica recebeu uma 

 

124  Bordes à NSDAP, 12 de abril de 1933, Schumacher, T580, 267 I. 

125  Estatutos da Ordem Cristã Alemã, 6 de setembro de 1933, BArch R58/6163 parte 1, 155. A 

definição de “judeu”, bem como as regras relativas ao casamento misto e as exceções para o 
serviço no front são semelhantes às políticas posteriormente definidas pelos nazistas ao lidar 

com os judeus. 

126  Ordem Nacional-Cristã de Frederico, o Grande, para Martin Kob, 6 de maio de 1933, BArch 

R58/6163 parte 1, 131. 

127  Ibidem. 

128  Ibidem. 

129  Impacto preliminar do decreto do ministro-presidente prussiano Goering de janeiro de 1934 

sobre a alteração dos estatutos da loja, 27 de janeiro de 1934, BArch R58/6117 parte 1, 115 

130  Feistkorn à Ordem Cristã Nacional de Frederico, o Grande, 23 de junho de 1933, BArch 

R58/6163 parte 1, 168; O desenvolvimento posterior da Maçonaria até pouco antes do censo 

nacional, sem data, BArch R58/6113 parte 1, 294. 

131  A Igreja Católica foi a que mais recebeu ataques porque os nazistas a viam como uma 
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dose dupla de abuso porque não só tinha uma ideologia contrária ao nacional-

socialismo, mas também um adversário político (Partido Católico do Centro). Todas 

essas igrejas, no entanto, conseguiram sobreviver sem ter que ser totalmente 

absorvidas como auxiliares nazistas. Em vez disso, as igrejas fizeram as pazes com o 

regime por meio de concessões. A Igreja Católica assinou a Concordata em 1933, 

estabelecendo esferas ideológicas separadas para a ideologia católica e a ideologia 

nazista, cada uma prometendo não interferir na outra. É verdade que o bispo católico 

von Galen foi um dos críticos mais ferrenhos de Hitler e do regime nazista, mas foi 

uma rara exceção132. Para as Igrejas Protestantes, os nazistas estabeleceram a Deutsche 

Evangelische Kirche (Igreja Evangélica Alemã), também em 1933, como uma 

organização guarda-chuva nazificada para todas as Igrejas Protestantes sob o comando 

do Bispo do Reich Ludwig Müller. Até mesmo a maioria das igrejas menores não 

convencionais (Adventista do Sétimo Dia, Santos dos Últimos Dias, Igreja Nova 

Apostólica, por exemplo), conseguiu continuar sob o regime. As Testemunhas de 

Jeová e a Igreja de Cristo Cientista foram as duas únicas igrejas cristãs que não 

sobreviveram após a tomada do poder.  

Assim, quando Bordes e Feistkorn se encontraram com Müller em 1933, eles 

tinham motivos para estar otimistas, especialmente após a recepção calorosa de Müller 

à ideia. As igrejas representavam uma ameaça ideológica ao nacional-socialismo e, de 

fato, foram investigadas pela Gestapo. De fato, tanto a Gestapo quanto a RSHA 

combinaram investigações de maçons e igrejas sob os mesmos sub-escritórios (Figs. 

A3 e A4). Entretanto, apenas aquelas igrejas que absolutamente recusavam qualquer 

tipo de compromisso (Testemunhas de Jeová) ou tinham ensinamentos que eram 

centrais para a fé, mas completamente inaceitáveis para o regime (Igreja de Cristo – 

Cientista) tiveram que fechar. O resto foi capaz de transigir e sobreviver133 Ao mudar 

 

instituição que, como a Maçonaria, quebrava as barreiras raciais. Rosenberg, por exemplo, 

referia-se ao clero como “alemães esplêndidos” que haviam sido desviados pela doutrina 

católica, querendo expurgar a igreja da “superstição síria” (ou seja, influência semítica), mas ao 

mesmo tempo falhava em reconhecer que a própria igreja é uma instituição que rejeita o 
nacionalismo e a distinção racial, ver Rosenberg, Mito do século XX, 135-136. Outros ligaram 

os laços internacionais da Igreja à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, já que a 

França, a Polônia e a Itália ganharam com a derrota da Alemanha, ver Nicholas Goodrick-

Clarke, As Raízes Ocultas do Nazismo: Cultos arianos secretos e sua influência na ideologia 

nazista (Nova York: New York University Press, 1992),182. Theodore Fritsch até mesmo 

acusou os católicos de se alinharem com os Maçons contra a Alemanha, ver King, Estado 

nazista e as novas religiões, 19. Reinhard Heydrich, em diversas ocasiões, incluiu os católicos 

como um dos maiores inimigos do Reich, muitas vezes ao lado dos maçons, ver A Perseguição 

da Igreja Católica no Terceiro Reich: Fatos e Documentos (Londres: Burnes & Oates, 1940), 

290 e Reinhard Heydrich, “Combatendo Inimigos do Estado”, VB, 29 de abril de 1936. 

132  Para exemplos de líderes e figuras católicas que abraçaram totalmente o Nacional- Socialismo, 
ingressando no partido, na SA e na SS, ver Kevin Spicer's, Sacerdotes de Hitler: Clero católico e 

o Nacional-socialismo (DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2008). A igreja também 

sofreu ataques pesados, tanto pela recusa do Papa em condenar as atrocidades nazistas durante a 

guerra quanto por supostamente ajudar a ODESSA na fuga de criminosos de guerra nazistas 

para a América do Sul. Ver Simon Wiesenthal, Justiça, Não vingança (Nova York: Grove 

Widenfeld, 1989). 

133  As Testemunhas de Jeová, como parte de sua fé, recusaram-se a saudar a bandeira, fazer a 

saudação “Heil Hitler” ou fazer qualquer outra coisa que considerassem violar o segundo 

mandamento e colocar imagens esculpidas diante de Deus. Isso, é claro, foi visto como traição 

pelos nazistas ultranacionalistas. Quanto à Ciência Cristã, o regime os rotulou como um grupo 

oculto em vez de uma igreja, com base na doutrina de cura pela fé da Ciência Cristã, ver King, 

em Estado nazista e as novas religiões, o Capítulo I trata das Testemunhas e o II trata da Ciência 
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para organizações religiosas mais formais, as lojas buscaram obter as mesmas 

concessões feitas às igrejas que também se conformaram e adotaram peças da 

ideologia nacional-socialista. A Große Landesloge até mesmo enviou uma carta às 

suas lojas filiais solicitando que parassem de entrar em pânico com o futuro da ordem 

e de espalhar rumores de fechamento iminente. A Große Landesloge assegurou aos 

seus membros que a ordem estava em bases legais sólidas e que somente o Ministério 

do Interior poderia forçar o fechamento, algo que o ministério “não fará”.134 

Circularam rumores de que o sogro de Herman Goering era maçom e sugeriram que, 

por meio de sua filha, o sogro poderia influenciar uma ação positiva de Goering, 

talvez levando à promessa de que Goering não ordenaria o fechamento. 135 

Infelizmente o silêncio governamental foi apenas a calmaria antes da 

tempestade. Hitler rejeitou o telegrama de congratulações, Frick rejeitou o apelo de 

Bordes, a oferta a Müller fracassou e Goering nunca compareceu à reunião marcada. 

Quando as grandes lojas finalmente se sentaram com Goering em 1934, a reunião não 

foi muito boa. Goering bateu com o punho na mesa e gritou: “Seus malditos porcos, 

preciso jogar vocês e esse bando de judeus em uma panela!... não há espaço para a 

Maçonaria no Estado Nacional-Socialista.” 136 Ele rejeitou as Ordens Cristãs e 

ordenou que voltassem a ser lojas maçônicas.  

Sem a proteção do governo, as lojas tinham poucas chances de sobreviver e os 

membros começaram a deixar as lojas em massa. A perda de tantos membros colocou 

algumas das lojas filhas menores sob tensão financeira, forçando-as a fechar 

simplesmente porque não tinham fundos para permanecerem abertas. A loja Totenkopf 

e Phönix, por exemplo, implorou a todos os seus membros, mesmo aqueles que 

desaprovavam a mudança de nome, que ficassem porque a loja precisava de suas 

quotas para permanecer aberta, apelando para o senso de comunidade e dever de cada 

membro para com o outro.137  

As grandes lojas claudicaram até maio de 1935, quando Frick ordenou que 

todas as lojas restantes fossem fechadas voluntariamente até o final de julho ou 

fechadas à força pela polícia. 138 Percebendo que a coordenação institucional era um 

sonho, as lojas Antigas Prussianas finalmente jogaram a toalha. Todas as três 

aprovaram resoluções prometendo fechar dentro do prazo e deixaram cada filial iniciar 

o processo por conta própria. Quando a loja Cornerstone de Freiberg convocou sua 

última reunião em 22 de julho, eles simplesmente nomearam o mestre como liquidante 

 

Cristã. 

134 Carta da Ordem Cristã Alemã a todos os departamentos (distribuição interna!), 15 de junho de 1933, 

BArch R58/6163 parte 1, 165. A ênfase apareceu no texto original. 

135 Impacto preliminar do decreto do ministro-presidente prussiano Goering de janeiro de 1934, sobre a 

alteração dos estatutos da loja, 27 de janeiro de 1934, BArch R58/6117 parte 1, 115; A situação 

da Maçonaria após a tomada do poder pelo Nacional Socialismo, sem data, BArch R58/6167 

parte 1. 

136 Preliminary impact of the decree of Prussian Minister-president Goering of January 16, 1934, 

regarding the altering of lodge statutes, January 27, 1934, BArch R58/6117 part 1, 115; The 

situation of Freemasonry after the taking of power by National Socialism, no date, BArch 

R58/6167 part 1. 

137 Carta da loja de São João Totenkopf e Phönix, 13 de abril de 1933, BArch R58/6163 parte 1, 136. 

138 A Polícia Política da Baviera à polícia local e governo, 17 de julho de 1935, Schumacher, T580, 267 

I; “Agora o maçom: liquidação não voluntária, mas compulsória” em Danziger Volkstimme, 28 

de agosto de 1935, R58/6117 parte 1, 78. 
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e, em seguida, encerraram. A reunião durou menos de trinta minutos.139 Em agosto, 

uma carta da Polícia Política da Baviera afirmava simplesmente: “A Maçonaria na 

Alemanha está completamente destruída”.140  

Assim como suas contrapartes da Antiga Prússia, as lojas Humanitárias 

também foram atacadas nas décadas de 1920 e 1930 como ferramentas da conspiração 

judaica e responsabilizadas pela perda da guerra, mas as lojas Humanitárias estavam 

em uma posição mais difícil por causa de sua história de admissão de membros judeus 

e de ter laços mais fortes com lojas estrangeiras (as lojas Humanitárias receberam suas 

cartas constitutivas de lojas francesas ou inglesas, e não da Prússia). Isso, porém, não 

dissuadiu as lojas Humanitárias de tomar medidas semelhantes às lojas Antigas 

Prussianas após as eleições de 1930, para se distanciar das estrangeiras. A Grande 

Loja de Bayreuth Zur Sonne, por exemplo, deixou expirar sua participação na Liga 

Maçônica Internacional.141 

A abertura mais flagrante, no entanto, veio em 21 de agosto de 1931, quando o 

grão-mestre Richard Bröse, da Grande Loja de Hamburgo, enviou uma carta pessoal a 

Hitler, aplaudindo seus esforços e afirmando que muitos dos homens nas lojas 

simpatizavam com a causa nazista. Certamente, Bröse implorou, deve haver um lugar 

para tais homens no partido? Continuando com a carta, Bröse ofereceu a Hitler acesso 

aberto à biblioteca e aos arquivos da loja, comentando que os 200 anos de história da 

loja deveriam trazer algum benefício para o Reich. Então, Bröse propôs o fechamento 

imediato de sua loja e instou todos os outros Grão-mestres a seguir seu exemplo. 

Concluindo, Bröse novamente implorou a Hitler que aceitasse ex-maçons no partido 

porque eles eram de fato patriotas leais e verdadeiros.142 Em outubro, Rosenberg, não 

Hitler, respondeu à carta de Bröse, retrucando que a carta simplesmente provava a 

natureza inconstante e sorrateira dos maçons, que tão rapidamente mudaram sua 

lealdade. Se Bröse estava tão disposto a descartar a Maçonaria pelo Nacional 

Socialismo, ele também descartaria o Nacional Socialismo por outra coisa? “Agora”, 

acusou Rosenberg, “vemos todo maçom como um traidor”.143  

Sem se deixar intimidar, Bröse respondeu a Rosenberg e assim começou um 

duelo de cartas entre os dois. Em resposta à acusação de Rosenberg de que os maçons 

vacilavam em sua lealdade, Bröse afirmou que os maçons não vacilam, mas 

permanecem leais à Alemanha e à tradição.144 Rosenberg retrucou que Bröse deveria 

 

139 Relatório da última reunião da antiga loja Zum Fuerstenstein em Freiburg, 22 de julho de 1935, 
BArch R58/6103b parte 1, 77. 

140 Polícia Política da Baviera à polícia local e governo, 29 de agosto de 1935, Schumacher, T580, 267 

I. 

141 O desenvolvimento posterior da Maçonaria até pouco antes do censo nacional, sem data, BArch 

R58/6113 parte 1, 294. 

142 Richard Bröse, Grão-Mestre da Grande Loja de Hamburgo, a Hitler. Publicado originalmente em 

Logenblattes de Hambúrguer, reimpresso em Die Alten Pflichten, 1 Jahrgang, Nr. 12, setembro 

de 1931, GStA PK, 5.1.11 - Registros da Grande Loja Simbólica da Alemanha, Nr. 48 – 

Questões de Die Alten Pflicthen 

143 “Freimaurerei und Nationalsozialismus” de Leo Müffelmann, Die Alten Pflichten 3 (dezembro de 

1931), 2 Jahrgang, GSTA PK, 5.1.11, Nr. 48. 

144 Ibidem. 
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ler Freimaurerische Weltpolitik (escrito pelo próprio Rosenberg) para entender que a 

Maçonaria não tinha lealdade nacional. Bröse respondeu sugerindo que o Rosenberg 

deveria ler Die Vernichtung der Unwahrheiten über die Freimaurerei (A Destruição 

das Falsidades sobre a Maçonaria).145  

O que tornou essa troca significativa é seu conteúdo e sua data. Para as lojas 

enviarem cartas como essa a Hitler depois de ele presumiu o poder seria 

compreensível, mas esta carta foi escrita dois anos antes de Hitler assumir o poder. É 

verdade que os nazistas vinham fazendo progressos inacreditáveis, tanto na opinião 

popular quanto nas pesquisas, mas um governo nazista estava longe de ser uma 

conclusão precipitada. A abertura de Bröse pode ser motivada em parte pelo 

oportunismo, mas sugerir o fechamento completo da loja de Hamburgo e convocar 

todas as outras lojas a fazerem o mesmo é mais do que apenas cobrir as apostas. 

Discussões surgiram em lojas em todo o país quando a notícia da carta se espalhou. 

Alguns condenaram Bröse, mas o fizeram alegando que ele abusou de seu cargo, não 

que suas opiniões políticas estivessem erradas. Outros apoiaram Bröse e as tensões 

políticas nas lojas começaram a aumentar, apesar do tabu da Maçonaria contra a 

política partidária dentro da loja. Karl Dinger lembrou que dentro de sua própria loja, 

“a política absorveu lentamente cada membro” até que a loja não desempenhasse mais 

um papel importante na vida dos irmãos da loja e os membros começaram a sair por 

causa de desentendimentos políticos com outros membros da loja. Nos últimos dias da 

loja, apenas uma dúzia de membros comparecia regularmente.146  

Após a tomada do poder, as lojas Humanitárias encontraram suas opções 

limitadas. A maioria pressentiu o perigo e simplesmente fechou as portas. Robert Pehl 

e Karl Dinger, por exemplo, começaram a fechar suas respectivas lojas quase 

imediatamente após a nomeação de Hitler. Pehl até o fez sem informar os membros 

gerais da loja para evitar discussões e protestos.147 Questionado pela Gestapo sobre 

suas ações, Dinger respondeu “que continuar operando seria visto como oposição ao 

governo. Então, em vez de tentar reconciliar as Antigas Obrigações com nossos 

deveres como cidadãos, começamos a fechar...”148 Depois que a loja fechou, Dinger 

disse que simplesmente continuou com sua vida e nunca olhou para trás.149  

Pehl e Dinger eram meisters de lojas filiadas e responderam fechando. 

Algumas das Grandes Lojas Humanitárias, no entanto, tentaram se conformar ao novo 

regime. Em 13 de abril, a Großloge Deutscher Brüderkette (Grande Loja da Cadeia 

Alemã de Irmãos), com sede em Leipzig, publicou um aviso anunciando oficialmente 

 

145 Este era o mesmo livro que Bruno Schüler citou ao apresentar sua renúncia como maçom. O mesmo 
autor de Destruição de Falsidades, Professor Heinrich Junker, também escreveu Der 

Nationalsozialistische Gedankenkreis: Eine Aufklärung für Freimaurer (O Círculo de 

Pensamento Nacional Socialista: Uma Explicação para os Maçons) (Leipzig: Verein Deutscher 

Freimaurer, 1931). 

146 Relatório policial sobre Karl Dinger, 4 de fevereiro de 1936, USHMM, RG-37.001, Pasta 1. Dinger 

até afirmou que a única razão pela qual ele se tornou mestre foi porque todos os outros 

candidatos dignos deixaram a loja por desinteresse ou conflito político. 

147 Relatório policial sobre Robert Pehl, 30 de outubro de 1935, USHMM, RG-37.001, Pasta 1. 

Relatório policial sobre Karl Dinger, 4 de fevereiro de 1936, USHMM, RG-37.001, Pasta 1; 

carta da loja “Hansa” a seus membros, 19 de abril de 1933 Schumacher, T580, 267 I. 

148 Relatório policial sobre Karl Dinger, 4 de fevereiro de 1936, USHMM, RG-37.001, Pasta 1. 

149 Ibidem. 
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a dissolução de todos os laços com a Maçonaria, o abandono de todos os estatutos, leis 

e rituais maçônicos e a adoção de um novo nome; Ordem Cristã da Catedral Alemã.  

O objetivo desta nova loja era “lutar pelo fortalecimento moral-religioso dos 

homens alemães em bases cristãs” e “promover a identidade e a consciência alemãs”. 

Mais importante ainda, o ponto cinco do aviso exigia que os membros fossem 

“homens de ascendência ariana e confissão cristã. Judeus e marxistas podem não ser 

membros da ordem”.150 Todas as lojas filidas tiveram duas semanas para aceitar as 

mudanças ou fechar. A Grande Loja Nacional da Saxônia, com sede em Dresden, era a 

maior das Grandes Lojas Humanitárias e também tentou se adaptar ao novo regime, 

renomeando-se Ordem Cristã Alemã da Saxônia, com cláusulas e estatutos que 

proibiam judeus e comunistas de ingressar e enfatizavam a ideologia nacionalista dos 

membros da ordem.151 Essas lojas humanitárias que tentaram sobreviver sofriam dos 

mesmos problemas que afligiam as grandes lojas Antigas Prussianas. A perda de 

membros levou a problemas financeiros,152 e quando Goering rejeitou as tentativas da 

Antiga Prússia de reorganizar, isso também continuou, assim como o prazo de agosto 

de Frick para o fechamento final.  

Após o fechamento, os ex-irmãos das lojas humanitárias, como seus irmãos 

Antigos prussianos, perderam pouco tempo se juntando a ou formando novas 

organizações sociais. O SD e a Gestapo temiam que essas novas organizações 

servissem de base para que o “trabalho da maçonaria” continuasse 

clandestinamente.153 Um clube “kegel” em Elbing, por exemplo, consistia de vinte 

membros, todos eles ex-maçons de alto grau. O clube continuou a se chamar Hansa (o 

nome da antiga loja) e, depois que o prédio da loja foi tomado, reuniam-se em uma 

sala privada em um restaurante local. Com exceção do garçom, ninguém era 

autorizado a entrar na sala sempre que o clube realizava reuniões. Uma investigação 

da Gestapo chegou a relatar que o clube começou a enfeitar as paredes com apetrechos 

maçônicos e suspeitou que o clube fosse apenas uma fachada.154 O clube kegel de 

Elbing, no entanto, provou ser a exceção à regra. Investigações de outras organizações 

em que ingressaram ex-maçons afirmaram que nada de suspeito estava acontecendo.155 

A Gestapo e o SD simplesmente deslocaram os maçons, em vez de removê-los.156  

 

150 Aviso oficial do Großloge Deutscher Brüderkette, 13 de abril de 1933, Schumacher, T580, 267 I. 

151 Memorando da OKW à OKH, OK der Kriegsmarine, Ministro da Defesa Aérea e Comandante da 

Luftwaffe sobre lojas maçônicas e organizações semelhantes a lojas, 28 de agosto de 1939, 

BArch R43II 1308, 62-71. 

152 O tesoureiro da Ordem Cristã da Catedral de Bremen, por exemplo, repreendeu os membros por não 

pagarem suas cotas. Ele reconheceu que, sim, havia uma depressão econômica acontecendo, 
mas afirmou que sempre se pode encontrar uma maneira de pagar as dívidas, Witte aos 

membros, 1º de maio de 1933, Schumacher, T580, 267I. A loja de Karl Dinger sempre teve 

problemas de dinheiro e o êxodo de membros exacerbou esses problemas, Relatório da polícia 

sobre Karl Dinger, 4 de fevereiro de 1936. USHMM, RG-37.001, Pasta 1. 

153 Relatório do SD de Elbe, 5 de junho de 1939, USHMM, RG-15.007M, carretel 5, pasta 33. 

154 1938 RSHA II 111 Relatório de situação, 19 de janeiro de 1939, USHMM, RG-15.007M, carretel 5, 

pasta 30. 

155 Relatório de Situação do SD de Noroeste para a primeira metade de 1939, julho de 1939, USHMM, 

RG15.007M, carretel 5, pasta 33; A situação da Maçonaria após a tomada do poder pelo 

Nacional Socialismo, sem data, BArch R58/6167 parte 1. Relatório Mensal do SD Subseção 

Schleiswig-Holstein de agosto, USHMM, RG-15.007M, Carretel 5, Pasta 33. 

156 Polícia Política da Baviera à polícia e governo, 27 de abril de 1936, Schumacher, T580, 267I; 
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Esse comportamento de ex-maçons, tanto Humanitários quanto Antigos 

Prussianos reforça o argumento de que a maioria dos homens que ingressaram não o 

fizeram por ideologia, mas por ambição, oportunidade ou simplesmente por 

exclusividade social. Eles aproveitavam o aspecto social da associação, que também 

trazia consigo oportunidades econômicas. O fato de os homens deixarem tão 

rapidamente as lojas e depois se juntarem a outros grupos mostra uma continuação do 

comportamento de adesistas. Esses grupos como o clube kegel de Elbing, que 

pareciam mais misteriosos e possivelmente ameaçadores, simplesmente retinham a 

exclusividade da Maçonaria. Os homens tinham formado fortes laços de amizade (bem 

como contatos de negócios), e se eles não pudessem se encontrar como maçons, tudo 

bem, eles se encontrariam como outra coisa, contanto que eles pudessem continuar se 

encontrando. Adornar paredes com memorabilia maçônica foi mais do que 

provavelmente feito por nostalgia do que por subversão, como em reuniões de 

veteranos. Os homens vinham vestindo várias peças de seus antigos uniformes, mas 

isso não significa necessariamente que eles queriam se alistar novamente.  

Na SGvD vemos um dos poucos exemplos de maçons, como o Grão-Mestre da 

SGvD Leo Müffelmann, que nutria crença sincera na ideologia maçônica ao invés de 

ambição ou necessidades sociais.157 Infelizmente, a dedicação de Müffelmann à 

ideologia é o que o tornou um crítico tão franco e, portanto, alvo do Partido Nazista. 

As lojas irregulares, em particular a SGvD, eram o único ramo da Maçonaria alemã 

que não tentou “se coordenar”. De fato, até seu fechamento, o Grão-Mestre da SGvD, 

Dr. Leo Müffelmann, repetidamente condenou o Nacional-Socialismo, praticamente 

garantindo o fechamento depois que os nazistas chegaram ao poder. Parte da diferença 

de atitude entre a SGvD e as outras grandes lojas tinha a ver com a idade. 

Comparativamente falando, a SGvD era um recém-nascido, tendo sido fundado apenas 

em 1930 e, como tal, não tinha vínculos ou tradições envolvendo o governo. Por ser 

tão jovem, permaneceu a menor das grandes lojas alemãs, tendo pouco mais de 550 

membros em sua fundação e crescendo apenas até 800 na época do fechamento, 679 

dos quais eram considerados ativos.158 A SGvD tinha vinte e cinco lojas filiadas, cinco 

das quais localizadas em Berlin junto com o Grão-Mestre das lojas, Dr. Leo 

Müffelmann, embora a loja estivesse oficialmente registrada em Hamburgo.159 A 

SGvD ficou muito tanto à sombra das antigas lojas prussianas quanto do Partido 

Nazista.  

Müffelmann e os outros fundadores formaram a loja em resposta à crescente 

politização de todas as outras lojas alemãs, bem como ao tratamento dado aos judeus 

dentro daquelas lojas. Devido às suas críticas à Maçonaria alemã dominante, a SGvD 

teve que obter sua carta constitutiva do Grande Oriente da França, que não era 

reconhecido pela maioria das lojas europeias e, portanto, deu ao SGvD seu rótulo de 

 

Relatório de situação de abril e maio para SD Sudeste, Breslau, 5 de junho de 1939, USHMM, 

RG-15.007M, carretel 5, pasta 33. Ocorreram processos semelhantes entre algumas dessas 

organizações e o regime. A Schlaraffia, por exemplo, tinha duas filiais, uma aceitando judeus e 

a outra não. O partido debateu permitir que a última continuasse enquanto fechava a primeira, 

mas, assim como as lojas, decidiu fechá-las todas. O Rotary Club também quase evitou o 

fechamento. 

157 Alain Bernheim, no prefácio de seu primeiro artigo sobre a Maçonaria alemã sob os Nazistas, 

admitiu que foi apenas um “punhado” de maçons que permaneceram fiéis à ideologia. 

158 Relatório de filiação de 28 de fevereiro de 1933, GStA PK, 5.1.11, nº 27 – Atas de reunião da Loja. 

159 A única outra cidade a ter mais de uma loja SGvD foi Dresden, que tinha duas.  
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“irregular”. Criticando a hipocrisia das outras lojas alemãs, Müffelmann e seus 

seguidores pediram uma interpretação renovada e literal das Antigas Obrigações. Em 

sua constituição, a SGvD declarou especificamente que aceitava homens 

independentemente de raça, classe, confissão religiosa ou inclinação política e 

promovia a verdadeira fraternidade, humanitarismo e justiça social.160 Em resposta à 

polarização política, o conselho da SGvD planejou realizar uma palestra em 1931 

intitulada “O dever dos maçons em tempos politicamente carregados”.161  

Desde seu nascimento até sua morte, apenas três anos depois, a SGvD lutou 

para ganhar novos membros.162 Certa vez, Müffelmann enviou uma carta ao tesoureiro 

da loja, Adolf Bünger, brincando que o número de membros permanecia tão baixo que 

talvez a SGvD devesse tentar as táticas de recrutamento de Hitler.163 Além de 

encontrar novos membros, Müffelmann tentou desesperadamente ganhar aceitação 

para a SGvD, tanto na Alemanha quanto na Europa. Seus esforços frequentemente 

enfrentavam frustração. A Maçonaria alemã dominante rejeitava a SGvD, assim como 

as lojas de língua alemã nos Estados Unidos.164 Müffelmann tentou obter aceitação ao 

se candidatar a L'association Maconique Internacional (AMI – International Masonic 

Association), uma das maiores organizações maçônicas internacionais. Na linha de 

abertura de uma carta ao amigo e colega do conselho Eugen Lenhoff, Müffelmann 

afirmou sem rodeios: “devemos entrar na AMI”.165 Infelizmente, o pedido da SGvD 

foi rejeitado sem nenhuma explicação das razões.166 Quando Müffelmann conseguiu 

entrar na Liga Universal dos Maçons, ele dedicou toda a sua energia ao planejamento 

da conferência anual da organização, que estava programada para ser realizada em 

Berlin em 1933. Ele até cancelou suas férias porque “há muito o que fazer”.167 Com o 

Partido Nazista atingindo seu auge nas eleições de 1932, Lenhoff lamentou que a 

conferência talvez precisasse ser cancelada. A aversão de Hitler pela Maçonaria era 

bem conhecida, e com o Partido Nazista sendo agora o maior partido no Reischstag, 

uma reunião de maçons internacionais em Berlin parecia uma perspectiva perdida. A 

SGvD já havia tido alguns desentendimentos com os nazistas. Em julho de 1932, 

 

160 GStA PK, 5.1.11, Nr. 3 – Regras Gerais de Base, pág. 1. 

161 Reunião do Grande Conselho, 18 de outubro de 1931, Schwerin, GSTA PK, 5.1.11, Nr. 27; “O dever 

dos maçons em tempos politicamente carregados” sem autor, escrito em resposta ao tema 

sugerido na reunião do conselho de outubro de 1931, GStA PK, 5.1.11, Nr. 20. Os papéis 

pessoais de Müffelmann continham um rascunho do discurso, que dizia, essencialmente, que os 

maçons são encorajados a serem politicamente ativos enquanto indivíduos, mas que, como 

instituição, a loja deve permanecer neutra. Não se sabe se o discurso jamais foi proferido. 

162 Em uma carta a Überle, datada de 27 de outubro de 1932, Müffelmann comentou que os novos grão-
mestres em algumas das outras lojas apoiavam fortemente o nacional-socialismo e “não nos 

olhariam com bons olhos”. A carta GStA PK, 5.1.11, Nr. 23 – Papéis particulares de Leo 

Müffelmann. 

163 Müffelmann a Adolf Buenger, 21 de dezembro de 1932, GStA PK, 5.1.11, Nr. 21 – Papéis 

particulares de Leo Müffelmann. 

164 Arthur Schramm, “Freemasonry in Germany” (discurso proferido em uma reunião da Loja de Artes 

Liberais, nº 677, Westwood, Califórnia, 7 de maio de 1931). 

165 GStA PK, 5.1.11, Nr. 20 – Documentos Privados de Leo Müffelmann, Müffelmann a Lenhoff, 26 de 

janeiro de 1932. 

166 Carta da L'Association Maconnique Internationale, 30 de maio de 1932, GSTA PK, 5.1.11, Nr. 27 

167 Müffelmann a Eugen, 25 de março de 1933, GStA PK, 5.1.11, Nr. 25 – Documentos Privados de 

Leo Müffelmann. 
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Müffelmann recebeu a notícia de que o partido estava enviando cartas ameaçadoras a 

uma das lojas filiadas. Ele disse ao mestre da loja que simplesmente as 

desconsiderasse, perguntando "até onde isso nos levaria se respondêssemos a todos os 

cartões-postais raivosos que os nazistas escreveram?" Os nazistas, concluiu 

Müffelmann, deveriam ser tratados como a Tannenbergbund; ignorada.168 Müffelmann 

rejeitou a sugestão de simples cancelamento de Lenhoff imediatamente, dizendo que 

ele se recusava a se sentar e esperar que um partido ou outro banisse a Maçonaria, 

dizendo a Lenhoff que a conferência continuaria conforme programado. Infelizmente a 

conferência acabou cancelada, embora Müffelmann alegasse que o cancelamento foi 

devido às dificuldades econômicas causadas pela Grande Depressão.169  

Apesar de ser a mais tolerante e cosmopolita das lojas alemãs, a SGvD ainda 

não estava imune à divisão política. Artigos na revista da SGvD, Die Alten Pflichten 

(The Old Charges), discutiu a situação política na Alemanha, e a maioria dos artigos 

sobre política castigava os partidos em ambos os extremos, chamando-os de 

“portadores de barbárie e coerção” e “inimigos mortais da democracia”.170 Como 

editor de Die Alten Pflichten, Müffelmann deu a conhecer a sua opinião sobre os 

movimentos radicais e reacionários na Alemanha ao permitir a publicação de tais 

artigos. A carta de Bröse, no entanto, exacerbou as tensões existentes e levou 

Müffelmann a responder pessoalmente. Ele disse ao conselho da SGvD que a carta 

provavelmente causaria uma divisão na Grande Loja de Hamburgo e se prepararia 

para um influxo de membros.171 Então, a edição seguinte de Die Alten Pflichten trazia 

o artigo de Müffelmann, “Maçonaria e Nacional-Socialismo”, como seu artigo 

principal, ocupando metade de toda a edição. O artigo era mais uma compilação que 

uma peça original; Müffelmann revisitou artigos e cartas anteriores publicados por 

maçons, acrescentando seus próprios comentários no final, mas deixou bem claro sua 

posição em relação a Hitler e os nazistas.172  

Müffelmann começou com a carta de Bröse, reimprimindo a carta na íntegra e 

simplesmente comentando depois: “Como é possível que alguém que subiu tão alto 

possa cair tão baixo?” Nacionalismo, fascismo e bolchevismo, Müffelmann declarou, 

eram “todos um passo atrás em direção ao primitivo, mas feito através da mais 

moderna das ideias”.173 O objetivo da Maçonaria, disse ele, era lutar contra os três ao 

 

168 Erich Ludendorff e sua esposa, Matilde, estabeleceram o Tannenbergbund em 1925, depois que as 

relações com o NSDAP começaram a azedar depois do Beer Hall Putsch. A organização tinha 

uma ideologia de extrema direita e era fortemente antimaçônica. Ludendorff escreveu seus dois 

principais livros antimaçônicos para a Tannenbergbund. Müffelmann a Matthes, 27 de julho de 

1932, GStA PK, 5.1.11, Nr. 22. 

169 Müffelmann a Erna Oloff, 2 de agosto de 1932, GStA PK, 5.1.11, Nr. 22 – Papéis particulares de 

Leo Müffelmann. 

170 Dr. Josef Loewe, “Kulturkrisis und Freemasonry,” Die Alten Pflicthen 12 (setembro de 1931), 1 

Jahrgang, GSTA PK 5.1.11, Nr. 48; Br. Condenhove-Kalergi, “Stalin & Co.” Die Alten 

Pflichten 3 (dezembro de 1931), 2 Jahrgang, Nr. 3, GSTA PK, 5.1.11, Nr. 48. 

171 Reunião do Grande Conselho, 18 de outubro de 1931, GSTA PK, Nr. 27. 

172 Leo Müffelmann “Freimaurerei und Nationalsozialismus,” Die Alten Pflichten 3 (dezembro de 

1931), 2 Jahrgang, Nr. 3, GSTA PK, 5.1.11, Nr. 48. 

173 Müffelmann, “Freimaurerei und Nationalsozialismus.” Curiosamente, os historiadores debateram se 

o nazismo era “moderno” ou “reacionário” desde o final da Segunda Guerra Mundial até que 

Burleigh e Whippermann publicassem sua síntese, O Estado Racial na década de 1980, em que 

argumentavam que o regime nazista era moderno e reacionário usando métodos modernos para 
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lado de qualquer outro grupo que condenasse tal radicalismo, até mesmo a Igreja 

Católica.  

Como era de se esperar, tanto a carta de Bröse quanto o artigo de Müffelmann 

geraram grande agitação entre os membros da SGvD. Um irmão interpretou o artigo 

de Müffelmann como um incentivo político, instando os membros a apoiar partidos 

que se opunham ao fascismo e ao comunismo. Müffelmann terminou seu artigo com 

“a luta começou” e este irmão interpretou isso como um chamado à ação política. Ele 

escreveu à Grande Loja expressando sua preocupação com o fato de Müffelmann ter 

quebrado uma das regras fundamentais das Antigas Obrigações e introduzido a 

política partidária em loja. Na resposta (que surpreendentemente não veio diretamente 

de Müffelmann), o irmão foi informado de que o apelo de Müffelmann às armas não 

era um apelo à ação política, mas um apelo à luta contra a visão de mundo fascista e 

bolchevique. A carta concluía que certamente seria mais fácil seguir o exemplo das 

lojas Antigas Prussianas e abandonar os verdadeiros ensinamentos da Maçonaria, mas 

que o caminho certo raramente era o mais fácil.174  

O Ir. Überle, outro membro da SGvD, escreveu “Ditador ou Grão-Mestre?” um 

artigo que ele submeteu a Müffelmann para publicação em Die Alten Pflichten. Foi 

uma repreensão contundente de Bröse e da Grande Loja de Hamburgo - Bröse por 

levar seu cargo de Grão-Mestre longe demais, e a grande loja por não impor a Überle 

um castigo. Müffelmann, e todos aqueles a quem ele enviou o artigo para revisão, 

rejeitaram o artigo como um desabafo emocional. Uma crítica expressou surpresa com 

o artigo de Überle porque ele havia sido informado de que o próprio Überle era 

membro do NSDAP.175 Embora rejeitado para publicação, cópias do artigo de Überle 

ainda circulavam entre os irmãos e causavam discussões. Müffelmann até teve que 

planejar uma viagem especial a Manheim para tentar suavizar as penas que haviam 

sido arrepiadas por seus leitores.176  

Überle aceitou graciosamente sua rejeição. Outros, no entanto, não foram tão 

facilmente recusados. Ao mesmo tempo que Müffelmann enviou o artigo de Überle 

para revisão, ele também enviou um artigo do Ir. Max Zucker, que escreveu uma 

resposta ao artigo “Maçonaria e Nacional Socialismo” de Müffelmann, bem como aos 

artigos anteriores condenando todas as ideologias radicais. Em seu artigo, “Inimigos e 

camaradas”, Zucker atacou Müffelmann por trazer a política para a loja, mas mais 

importante, por ser muito presunçoso e presumir que seu status de grão-mestre lhe 

dava autoridade para falar por toda a loja em questões políticas. Além disso, Zucker 

ficou chateado com o fato de Müffelmann ter sugerido algum tipo de aliança com a 

Igreja Católica, afirmando que, fora compartilhar alguns dos mesmos inimigos, a 

Maçonaria e a Igreja não tinham absolutamente nada em comum. Finalmente, embora 

Zucker concordasse que a carta de Bröse era “grotesca” e que os maçons deveriam 

descartar grande parte da retórica nacional-socialista como calúnia irrisória, o 

 

alcançar uma utopia imaginada no passado. Müffelmann já entendera isso muito antes de 

Burliegh e Whippermann, ele apenas nunca teve um público tão amplo. 

174 Carta a Gaston Dermine, 24 de março de 1932, GStA PK, 5.1.11, Nr. 21. 

175 Fritz Bensch a Müffelmann, fevereiro de 1932; “Mozart” para Müffelmann, 13 de fevereiro de 1932; 

Müffelmann a Raoul Koner, 11 de fevereiro de 1932; Eugen Wahl a Müffelmann, 11 de 

fevereiro de 1932; Liebermann a Muff, 11 de fevereiro de 1932; Raoul Koner a Muff, 10 de 

fevereiro de 1932, GStA PK 5.1.11, Nr. 20. 

176 Müffelmann ao Conselho, 9 de fevereiro de 1932, GStA PK 5.1.11, Nr. 20. 
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bolchevismo era muito pior e os dois não deveriam ser agrupados. Ele continuou 

afirmando que muitos europeus queriam o “programa bem unido” e que, embora o 

nacional-socialismo possa não ser bom para a maçonaria, o bolchevismo era ruim para 

todos.177  

As revisões de Zucker voltaram tão negativas quanto as de Überle, chamando o 

artigo de polêmico e afirmando que faria muito mais mal do que bem. 

Surpreendentemente, Müffelmann realmente quis imprimir o artigo de Zucker. Talvez 

Müffelmann tenha pensado que a refutação deveria ser impressa no interesse da 

justiça. No final, entretanto, Müffelmann concordou com os revisores que, com as 

tensões da loja já altas, a publicação só causaria mais problemas.178 Zucker não 

aceitou a rejeição tão bem quanto Überle, criticando Müffelmann novamente, desta 

vez por sufocar a discussão sobre um assunto polêmico.179  

Zucker não foi o único membro da SGvD a expressar tais opiniões. Curt 

Porsig, escreveu ao Ir. Matthes, o mestre de sua loja, afirmando que o sentimento 

antimaçônico estava em ascensão e que a Maçonaria, em resposta, precisava expressar 

claramente a lealdade ao Volk e Pátria, bem como distanciar-se de grupos de esquerda. 

Matthes então escreveu a Müffelmann, afirmando que muitos dos irmãos sentiam o 

mesmo que Porsig e sugeriram que a SGvD proibisse seus membros de pertencer ao 

SPD ou ao Reichsbanner e condenasse a ambos como hostis ao estado. Müffelmann 

rejeitou a ideia e discordou que o SPD e o Reichsbanner eram grupos hostis, 

especialmente considerando que ambos se opunham aos nazistas, o que Müffelmann 

considerava absolutamente uma ameaça ao estado.180  

Outros membros foram ainda mais longe do que Zucker, Prosig ou Matthes. 

Em uma troca de cartas, Müffelmann soube pelo membro do conselho Alfred Dierke 

que um irmão, chamado Ramms, deixara a SGvD inteiramente para conseguir um 

emprego em uma organização auxiliar nacional-socialista. Müffelmann ficou chocado, 

comentando, "e pensar que este era o Ramms que pensávamos ser um de nossos 

grandes camaradas de armas".181 Havia até um membro judeu da loja Jerusalém da 

SGvD que apoiava os nazistas. O Dr. Emmanuel Propper, mestre da loja Jerusalém, 

comentou em uma carta a Müffelmann que era “divertido que um professor da 

Universidade Hebraica e genro de um líder sionista quase chauvinista fosse um 

nacional-socialista. Bem, os judeus são um povo paradoxal.”182  

Esses exemplos mostram que mesmo no ramo mais humanitário e tolerante da 

Maçonaria alemã não se encontravam apenas opiniões divergentes, mas que a maioria 

se inclinava para a direita política. Müffelmann reconheceu o estresse colocado na loja 

pela política. Entre seus papéis particulares está o rascunho de um artigo, 

 

177 Max Zucker a Muff, 22 de janeiro de 1932, GStA PK 5.1.11, Nr. 20; Max Zucker, “Kampfgegner 

und Kampfgenossen,” GStA PK, Nr. 23. 

178 Müffelmann ao Conselho, 9 de fevereiro de 1932, GStA PK 5.1.11, Nr. 20. 

179 Max Zucker a Müffelmann, 21 de julho de 1932, GStA PK, 5.1.11, Nr. 23. 

180 Curt Porsig a Matthes, 10 de julho de 1932; Matthes a Müffelmann, 19 de julho de 1932; 

Müffelmann a C. Matthes, 27 de julho de 1932, GStA PK, 5.1.11, Nr. 22. 

181 Müffelmann a Alfred Dierke, 23 de fevereiro de 1933, GStA PK, 5.1.11, Nr. 24 – Documentos 

Privados de Leo Müffelmann. 

182 Dr. Emmanuel Propper a Müffelmann, 13 de novembro de 1932, de Jerusalém, sobre a saída do 

Prof. Bodenheimer, GStA PK, 5.1.11, Nr. 22. 
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presumivelmente escrito por ele e possivelmente destinado a uma futura edição da Die 

Alten Pflichten, que discutia os crescentes ataques de propaganda contra a Maçonaria. 

Os ataques estavam se tornando mais preocupantes porque tinham um impacto sobre 

os irmãos, convencendo-os de que não se podia ser simultaneamente um patriota 

alemão e um maçom. Müffelmann então declarou que aqueles maçons que insistiam 

em se apegar a ideologias raciais, de classe ou ultranacionais precisavam deixar as 

lojas e parar de se camuflar como maçons.183  

Depois que Hitler se tornou chanceler, Müffelmann e a SGvD tiveram mais 

motivos para se preocupar do que qualquer outra grande loja. Em um esforço para 

acalmar seus irmãos, Müffelmann enviou uma carta ao conselho da SGvD e a cada 

uma das vinte e cinco lojas filiadas logo após a nomeação de Hitler, reconhecendo os 

temores que tantos irmãos expressaram, mas instando-os a manter a calma e não 

deixar rumores e especulações se transformar em pânico.184 Enquanto as lojas Antigas 

Prussianas e Humanitárias lutavam para cair nas boas graças de Hitler, Müffelmann 

assistia ao desenrolar, balançando a cabeça enquanto homens influentes e distintos 

rastejavam aos pés do “Cabo Boêmio”. Müffelmann deve ter pensado consigo mesmo 

que essa era exatamente a razão pela qual ele se separara e formara a SGvD em 

primeiro lugar; porque a Maçonaria alemã abandonou as Antigas Obrigações em favor 

do racismo, luta de classes ou nacionalismo. Durante uma reunião do conselho da 

SGvD no final de fevereiro, logo após enviar sua carta pedindo calma, Müffelmann 

relatou que as lojas da Velha Prússia e Humanitária estavam fazendo tudo ao seu 

alcance para parecer nacionalistas. “Agora”, concluiu ele, “apenas a Grande Loja 

Simbólica da Alemanha é internacional”.185  

Em 28 de março, Müffelmann recebeu uma carta do Vereinregister de 

Hamburgo ordenando o fechamento da SGvD e informando-o de que o escrivão já 

havia registrado a loja como oficialmente fechada.186 Como que para esfregar sal na 

ferida, a SGvD recebeu outra carta quatro dias depois, desta vez do Supremo Conselho 

do REAA, afirmando que também estava fechando e que todos os laços da SGvD com 

o REAA estavam rompidos a partir de 1º de abril.187 Mesmo assim, esse não foi o fim 

das más notícias. Ao mesmo tempo, Müffelmann também recebeu um relatório 

desconcertante de uma de suas lojas filiadas; em 27 de março, a polícia realizou uma 

busca na loja Zu den drei Sphinxen em reação a inúmeras denúncias de informantes 

sobre atividades suspeitas na loja.188 Não só havia membros do NSDAP dentro da 

SGvD, mas também informantes da polícia.  

Com os laços internacionais se desfazendo, as autoridades locais ordenando o 

fechamento, a polícia conduzindo incursões em lojas e membros da loja virando a 

casaca, Müffelmann e o conselho da SGvD decidiram que havia pouco a ser feito, a 

não ser realizar o que já havia sido registrado pelo estado como um fato consumado. 

 

183 “Aus deutscher Freimaurerei,” autor desconhecido, sem data, GStA PK, 5.1.11, Nr. 22. 

184 Müffelmann ao Conselho e Bauhütten, 22 de fevereiro de 1933, GStA PK 5.1.11, Nr. 52 – 

Correspondência e Atas de Reuniões de Lojas. 

185 Atas do Conselho, 28 de fevereiro a 1º de março de 1933, GStA PK, 5.1.11, Nr. 27. 

186 Müffelmann às lojas filiadas, 29 de março de 1933, GSTA PK, 5.1.11, Nr. 8 – Relatórios sobre o 

Fechamento da SGvD. 

187 Supremo Conselho do REAA às lojas, 3 de abril de 1933, GSTA PK, 5.1.11, Nr. 52. 

188 Zu den drei Sphinxen a Müffelmann, 27 de março de 1933, GStA PK, 5.1.11, Nr. 24. 
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No dia 10 de junho, sob a direção do conselho e do tesoureiro, a SGvD fechou.189 

Alguns membros da loja expressaram sua confusão e frustração com a decisão de 

fechar a loja. Um membro enviou uma carta pessoal a Müffelmann exigindo respostas, 

acusando o conselho de agir com pressa e não reagir. Por que, ele perguntou, a loja 

simplesmente não se reorganiza ou tenta preservar algum tipo de fundação para que 

possa ser restabelecida em uma data futura? “Adormecer é fácil”, disse ele, “mas 

acordar é difícil.”190 Se Müffelmann respondeu, não houve registro disso em seus 

papéis. Em setembro, Müffelmann foi preso e enviado para o campo de concentração 

de Sonnenberg. Ele foi libertado em novembro e emigrou para a Palestina, onde se 

juntou à Grande Loja Simbólica da Alemanha no exílio. Seu tempo no campo, no 

entanto, cobrou seu preço e Müffelmann morreu em 1934.191  

Os nazistas suspeitavam que o fim das lojas não significava o fim da 

Maçonaria e, portanto, continuaram a investigar os ex-maçons, bem como as 

organizações nas quais eles ingressaram. Relatórios do governo e da polícia claros até 

o início da guerra, no entanto, mostram que os maçons, apesar de alguma amargura 

com a dissolução da Maçonaria, apoiaram as políticas nazistas. Relatórios trimestrais 

de escritórios regionais do SD em toda a Alemanha relataram reações favoráveis de 

ex-maçons ao Anschluss bem como a anexação de ambos os Sudetos em 1938 e o 

restante da Checoslováquia em 1939.192 Aqueles que criticaram o Anschluss e a 

anexação dos Sudetos o fizeram por motivos econômicos, temendo que a adição do 

território e da indústria checos ameaçasse as empresas alemãs existentes.193 As reações 

das lojas à Kristallnacht (Noite dos Cristais) foram mistas, enquanto condenavam a 

violência e os danos que o pogrom causava à economia e à imagem da Alemanha, os 

ex-maçons apoiavam a expropriação judaica e a marginalização legal.194  

Ex-maçons também apoiaram as reivindicações da Alemanha sobre Danzig e o 

Corredor Polonês, mesmo com o uso da força.195 Uma vez estourada a guerra, os ex-

maçons continuaram a fazer comentários positivos sobre a política externa da 

Alemanha, incluindo o Pacto Nazi-Soviético, e também procuraram ingressar no 

exército e participar da campanha.196 No final de 1939, os escritórios do SD em todo o 

 

189 Abwicklungstelle der frueheren SGvD, 15 de maio de 1933, GStA PK, 5.1.11, Nr. 8. 

190 Carta a Müffelmann, 30 de março de 1933, GStA PK, 5.1.11, Nr. 25. 

191 Bernheim, “A Maçonaria Alemã e sua Atitude em Relação ao Regime Nazista”. 

192 Um relatório apontou que, embora o Anschluss aumentasse a influência católica na Alemanha, os 

ex-maçons ainda o apoiavam. Relatório da situação de 1938, escritório da RSHA II 111, 19 de 

janeiro de 1939, USHMM, RG-15.007M, carretel 5, pasta 30; Relatório de Situação de Abril-
maio de 1938 do escritório central II/1, USHMM, RG-15.007M, Carretel 5, Pasta 28; Relatório 

da Situação do Nordeste, 4 de abril de 1939; relatório do SD sobre a Maçonaria, 14 de abril de 

1939; Relatório de abril do SD-East; Relatório da situação do SD Sudeste, 14 de abril de 1939; 

Relatório trimestral de 1939 da SD-Northwest, USHMM, RG-15.007M, Carretel 5, Pasta 31. 

193 Relatório do primeiro trimestre do SD de Breslau sobre a Maçonaria, 14 de abril de 1939, USHMM, 

RG15.007M, Carretel 5, Pasta 31. 

194 1938 RSHA II 111 Relatório de situação, 19 de janeiro de 1939, USHMM, RG-15.007M, carretel 5, 

pasta 30. 

195 Relatório da situação do SD-Nordeste de janeiro a junho, 3 de julho de 1939, USHMM, RG-

15.007M, carretel 5, pasta 33; Relatório de situação semestral do SD para o Noroeste, julho de 

1939, USHMM, RG15.007M, carretel 5, pasta 33. 

196 Relatório de situação do SD Subseção Südhannover-Braunschweig, janeiro-agosto, USHMM, RG-
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país não tinham “nada de novo a relatar” em relação aos ex-maçons, um relatório 

afirmando que “se pode presumir que a maioria dos maçons individuais, como o resto 

do público, estão surpreendidos sob o peso dos acontecimentos recentes e estão 

dispostos a se sujeitar à necessidade política”.197  

Infelizmente, alguns ex-maçons não cooperaram, aquiesceram ou criticaram, 

escolhendo a resposta mais drástica possível. Um maçom em Uelzen cometeu suicídio, 

alegando que o assédio contínuo pelos tribunais partidários era mais do que ele podia 

suportar.198 Walter Plessing, um maçom de Lubeck, também cometeu suicídio, mas 

por um motivo muito diferente. Plessing deixara as lojas em meados de 1933 e 

ingressara com sucesso tanto no partido quanto no Sturmabteilung (SA – Tropas de 

Assalto); entretanto, quando o partido implementou uma política de demitir todos os 

ex-maçons que ingressaram no partido após a tomada do poder, Plessing foi destituído 

de ambas as filiações. Com o coração partido, Plessing cometeu suicídio em 1934. Em 

seu testamento, ele deixou tudo para Hitler.199  

O que então pode ser dito sobre a reação da loja à perseguição e dissolução? 

Em geral, a maioria dos maçons, embora perturbada com a dissolução da irmandade, 

ainda assim apoiou as finalidades do partido nazista, se não seus meios. Todas as três 

grandes lojas Antigas Prussianas buscaram coordenação. Apenas duas das lojas 

Humanitárias o fizeram, mas uma, a Grande Loja da Saxônia, era a maior das lojas 

Humanitárias. Se incluirmos também a Grande Loja de Hamburgo (a loja à qual Bröse 

pertencia), as lojas Humanitárias coordenadoras representavam mais de 65% dos 

membros dos Humanitários, o que significa que a maioria das lojas humanitárias 

também buscava se alinhar com o regime. Apenas a SGvD permaneceu crítica como 

instituição, mas enquanto sua administração rejeitava o nacional-socialismo, seus 

membros não o fizeram. Alguns pertenciam ao partido, outros simpatizavam, e mesmo 

aqueles que criticavam os nazistas ainda preferiam o nacional-socialismo ao 

comunismo. Se a SGvD, a mais humanitária e tolerante das grandes lojas alemãs agia 

assim, e seu grão-mestre era antinazista, o que dizer das lojas em que a liderança 

conduziu a corrida pela coordenação?  

A velocidade com que a maioria das grandes lojas tentou se coordenar com o 

regime mostra que a ideologia não fora o principal motivo para ingressar nas lojas. Se 

assim fosse, os membros não teriam buscado a coordenação de forma tão assertiva, 

nem teriam começado a fazê-lo tão cedo quanto o fizeram. Além disso, o grau em que 

as lojas buscaram coordenação mostra que, na sequência do colapso e do aumento da 

influência nazista, as lojas reconheceram que a Maçonaria estava de saída e o 

Nacional-Socialismo entrava. A reação das lojas, então, mostra até que ponto os 

maçons como um grupo se ajustaram para se alinhar com o regime.  

A existência de informantes (Vertrauensmänner ou V-Mann) também mostra o 

quanto o oportunismo desempenhou um papel em motivar os homens a ingressar e 

 

15.007M, carretel 5, pasta 33. 

197 Relatório de situação do SD para o Sudeste, 3 de setembro de 1939, USHMM, RG-15.007M, 

Carretel 5, Pasta 33. 

198 Infelizmente, os documentos o mencionam de passagem e não dizem por que ele fora levado ao 

tribunal. Nunca houve alguém especificamente acusados de “ser maçom”, então esse indivíduo 

deve ter feito parte de outro grupo que era perseguido. Carta interna do RFSS, 29 de outubro de 

1938, USHMM, RG-15.007M Rolo 14, Pasta 198. 

199 Howe, “Colapso da Maçonaria”. 
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abandonar a loja. Karl Busch, um informante da Gestapo em Bielfeld é um exemplo. 

Ele era membro do partido (nº 1.482.111) e começou a espionar para o regime já em 

agosto de 1933. Durante seus interrogatórios, Busch expressou continuamente seu 

desejo de ajudar a derrubar as lojas, tanto que o seu chefe comentou em seu relatório 

que “sem dúvida, as intenções de Busch são sinceras e honestas”. O relatório também 

apontou que, como um homem rico, Busch não buscava ganho monetário por seus 

esforços, apenas a oportunidade de dedicar seu tempo e talento ao movimento. Busch 

até pediu para ser nomeado orador ou conferencista do partido, mas o relatório vetou 

essa ideia, dizendo “o que normalmente precisa de dez linhas para ser dito, ele 

precisava de dez páginas. Ainda assim, suas ideias estão no lugar certo e seus 

princípios são inabalavelmente opostos ao das lojas.” 200 Outro informante de loja era 

anteriormente um maçom grau 33 do Rito Escocês, uma posição que demanda anos, se 

não décadas, para ser atingida.201  

Como, então, homens podiam se voltar contra as lojas tão rapidamente? 

Oportunismo e ambição fornecem uma resposta. As lojas proporcionavam conexão 

social, contatos de negócios e um status de elite. Depois da tomada do poder era o 

partido que podia oferecer essas coisas. No caso de Karl Busch, a pressão familiar e a 

tradição provavelmente desempenharam um grande papel em seu ingresso nas lojas 

em primeiro lugar. O relatório do SD sobre Busch mencionava que Hugo Busch, pai 

de Karl e homônimo, também era maçom.202 Os homens que ingressaram nas lojas 

pelo status social ou para promover suas carreiras estariam dispostos a abandonar 

rapidamente a fraternidade pelo nacional-socialismo se vissem que essas duas 

necessidades poderiam ser mais bem atendidas por meio da filiação partidária. Talvez 

a virada de Busch contra as lojas fosse tanto sobre sua família quanto sobre a 

fraternidade. Outra explicação para tais mudanças drásticas de ideia pode ser o 

retrocesso; ser excessivamente zeloso pelo partido e contra as lojas na tentativa de 

expiar ou encobrir a filiação anterior à loja.  

O caso de Paul Theodore Ott oferece outra razão pela qual os homens se 

voltaram contra as lojas tão rapidamente; eles foram ofendidos por alguém na loja e 

queriam vingança. Ott ingressou na loja Zu den drei goldenen Schlüsseln da Grosse 

Landesloge em 1912 (aos 36 anos). Ele trabalhava na indústria madeireira e na 

Primeira Guerra Mundial era, como ele mesmo admitiu, um homem muito rico. 

Durante a guerra, Ott afirmou ter comprado quase 1 milhão de marcos em títulos de 

guerra, que ele perdeu integralmente. Seus interesses comerciais foram atingidos e 

logo ele e sua esposa viviam de ajuda pública. Ele deixou a loja em 1932 por 

dificuldades econômicas e pelo fato de querer ingressar no NSDAP. Antes de deixar a 

 

200 Relatório do SD sobre o ex-maçom Karl Busch, V-Man em Bielfeld, 2 de agosto de 1934, USHMM, 

RG 15.007M, carretel 43, pasta 533. 

201 Este informante foi mencionado em uma carta interna do RFSS II 111-4 à SS Sturmbannführer 

Ehrlinger, 29 de outubro de 1938, RG-15.007M, carretel 14, pasta 198. Seu nome não foi 

mencionado. 

202 Relatório do SD sobre o Freemason Spancken, 20 de agosto de 1934, USHMM, RG 15.007M, 

carretel 43, pasta 533. No capítulo anterior, vimos a pressão exercida sobre os estudantes 

universitários para igualar ou melhorar seus pais em termos de educação e carreira. Então faria 

sentido que os filhos de maçons também fossem pressionados a seguir os passos sociais de seus 

pais, tais como seus colegiados e ocupações. Por analogia, pensemos na pressão que alguns pais 

exercem sobre seus filhos aqui nos Estados Unidos para que frequentem uma faculdade 

específica e estudem uma matéria específica devido a uma tradição familiar. 
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loja, entretanto, ele pediu um empréstimo para ajudá-lo a se reerguer. Em resposta, o 

Grão-Mestre von Heerigen enviou-lhe uma carta gentil e uma ordem de pagamento de 

vinte Reichsmark (RM). Desnecessário dizer que Ott ficou profundamente insultado, 

mas isso foi apenas o começo. Depois de deixar a loja, Ott recebeu dela uma carta 

informando que suas dívidas estavam atrasadas e que devia à loja RM 160. Quando 

Ott explicou que estava vivendo da previdência e não tinha condições de pagar, a loja 

exigiu dele uma garantia (Zahlungbefehl). “A muito alardeada instituição de caridade 

das lojas”, escreveu Ott, “é apenas uma vitrine para otários”. Ott descreveu uma 

celebração pródiga para a qual a loja o convidou uma vez. Irmãos de todo o país 

vieram como convidados da Grande Loja. O evento, Ott estimou, custou entre vinte e 

trinta mil marcos, mas eles só puderam lhe emprestar vinte. Como Ott deixou a loja 

antes da tomada do poder, ele não podia ser usado como um informante (V-Man), mas 

sua declaração à Gestapo está repleta de amargura. Dos mais de 70.000 maçons na 

Alemanha, Ott não pode ser o único a se sentir menosprezado, fornecendo à Gestapo 

um homem muito disposto a servir como informante.203  

Seja qual for o motivo, esses homens mostram com que facilidade uma 

associação que existiu por décadas podia ser descartada. É verdade que esses casos 

extremos de ex-maçons trabalhando ativamente com o regime contra as lojas foram 

mais a exceção do que a regra, como também foram casos como Leo Müffelmann, que 

criticou abertamente o nacional-socialismo e morreu como resultado indireto de sua 

oposição. A maioria estava no meio, tendo laços sentimentais com as lojas, mas ainda 

disposta a descartá-las sem muito estímulo.  

A título de comparação, o Korps estudantil também tentou sobreviver sob 

pressão do novo regime. Quando o NSDStB apareceu em 1926, tentou obter 

reconhecimento e aceitação como uma associação universitária legítima, mas teve 

problemas por causa de suas bases políticas. O Korps (como as lojas maçônicas) 

permaneceram distantes de questões políticas e religiosas, mas como a política se 

polarizou após o crash de 1929, mais estudantes ingressaram no NSDStB e, em 1933, 

este tinha o controle administrativo das associações de esgrima estudantis da 

Alemanha. Após a tomada do poder, a Gleichschaltung nos Korps estudantis foi 

apenas um processo de arrumação, colocando em lei o que já estava em prática. A 

mais nacionalista Deutsche Burschenschaften expulsou seus membros judeus e 

maçons e acabou sendo incorporado ao NSDStB. A Kösener SeniorenConvents-

Verband (KSCV – Associação de Conventos Seniores Kösen), por outro lado, resistiu 

à pressão para expulsar judeus e maçons. Quando o momento da verdade finalmente 

chegou, a KSCV se dissolveu em vez de transigir, fechando suas portas em outubro de 

1935, apenas dois meses após o fechamento da última loja maçônica na Alemanha. 

Alguns desses alunos continuaram a se encontrar e praticar esgrima como costumavam 

fazer na KSCV. O historiador R.G.S. Weber argumentou que as reuniões contínuas 

eram exemplos de desafio e resistência ao regime nazista, da mesma forma que os 

nazistas viam a presença contínua das lojas, mesmo como Ordens Cristãs, como uma 

aparência de Maçonaria e, portanto, um sinal de resistência;204 no entanto, há outra 

possibilidade que Weber ignora, que explica tanto o comportamento da KSCV quanto 

das lojas maçônicas. Continuar a se encontrar pode ter sido um gesto de resistência, 

mas também pode ter sido um grupo de amigos de esgrima cujo clube havia sido 

 

203 Arquivo Gestapo sobre Paul Theodor Ott, USHMM, RG 15.007M, Carretel 44, pasta 548. 

204 Weber, Corpo de Estudantes Alemães no Terceiro Reich, 102-141. 
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fechado e eles queriam continuar praticando a esgrima, mas sem ter que ingressar em 

um clube patrocinado pelos nazistas. Os clubes clandestinos continuaram assim por 

desinteresse político, e não por hostilidade disfarçada. O mesmo aconteceu com as 

lojas maçônicas. Os homens haviam sido membros de uma determinada loja por anos 

e até décadas. Quando as lojas foram dissolvidas, eles ingressaram em novos grupos 

(Schlaraffia, kegel clubes, etc.) com o desejo de continuar se encontrando como 

amigos, mas sem ter que começar cada reunião com o Horst Wessel Lied.  

Também é interessante notar que quando as lojas mudaram para Ordens Cristãs 

Alemãs, começaram a se referir a capítulos individuais como “conventos”. Apenas 

dois outros grupos usaram esse termo específico. Um era, obviamente, os conventos 

da Igreja Católica, a outro era o Korps universitário. As lojas buscavam se redefinir 

como fraternidades universitárias, mas sem a universidade. As Burschenschaften 

conseguiram em coordenação com o regime, e talvez as lojas pensassem em se tornar 

uma fraternidade nacional-cristã como as Burschenschaften eles poderiam ter a 

oportunidade de coordenar como as Burschenschaften. Mas, conforme discutido na 

introdução, o Korps estudantil tinha algo a oferecer aos nazistas que as lojas não 

tinham. Os Korps tinham um código de honra estrito, estavam enraizados na 

universidade alemã e incorporá-los tornaria o trabalho do NSDStB muito mais fácil. 

As lojas, por outro lado, tinham suas raízes em um país estrangeiro, tinham uma 

ideologia cosmopolita e não tinham equivalente direto em nenhum dos auxiliares do 

NSDAP. Mesmo depois de se tornarem Ordens Cristãs, as lojas não tinham nada a 

oferecer; as igrejas cristãs haviam feito as pazes com o nacional-socialismo, portanto, 

se os homens quisessem se associar a uma ordem cristã nacional, eles poderiam 

simplesmente ir à igreja.  

As lojas não tiveram outra alternativa senão fechar, no entanto, enquanto o 

partido rejeitou a Maçonaria como organização, a porta ainda estava aberta para os 

indivíduos. O novo problema, pelo menos para o partido, era encontrar o equilíbrio 

certo entre pureza ideológica e necessidade prática; deixar os maçons trabalharem com 

o regime sem aparentar sacrificar a integridade partidária. No próximo capítulo, 

veremos como o regime tentou encontrar esse delicado equilíbrio ao permitir que ex-

maçons servissem no partido, no funcionalismo público e nas forças armadas.  
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Capítulo IV -Definindo “Maçom” 

Embora os maçons sustentassem que as mudanças de nome e a reorganização 

foram feitas em nome do genuíno apoio nacionalista, o regime permaneceu 

compreensivelmente cético. Assim, quando dezenas de ex-maçons buscaram admissão 

no partido e seus corpos auxiliares, os nazistas ficaram em um impasse: por um lado, 

esses homens eram profissionais educados cujas habilidades eram essenciais para o 

sucesso do regime, mas, por outro lado, esses homens pertenciam a uma organização 

que, segundo o partido, fomentava o internacionalismo e era manipulada pelos judeus. 

A maioria dos ex-membros das lojas que buscavam ingresso provavelmente 

ingressaram na Maçonaria em primeiro lugar por razões sociais e profissionais, mas o 

exemplo de Leo Müffelmann demonstrou que alguns nas lojas realmente acreditavam 

na ideologia e, embora o regime pudesse fazer concessões ao primeiro temia deixar 

entrar acidentalmente o último.205 Por exemplo, o SD tinha uma carta da antiga loja 

Totenkopf e Phönix a um de seus membros, afirmando: "Nós nos reunimos aqui na 

nova forma, mas no velho espírito ... fechamos, mas, ao mesmo tempo, não 

fechamos." A carta continuou a explicar como as palavras e os termos podem ter 

mudado, mas as leis e os princípios por trás dos termos permaneceram.206 Tal 

correspondência levou à rejeição das Ordens Cristãs e à dissolução da Maçonaria, mas 

enquanto o regime deu sua resposta final às lojas como instituição, a questão dos 

maçons individuais apresentava um problema diferente; proibir todos os ex-maçons 

era tolice, mas ainda tinha que haver algum tipo de processo de esforço para eliminar 

os maçons que o Partido Nazista tinha tanta certeza, tentariam ingressar no partido e 

seus corpos auxiliares com a intenção de destruí-lo por dentro, ou agir para ajudar 

outros maçons “questionáveis” a entrar também. O partido precisava de um meio-

termo feliz, mas o problema surgiu ao tentar codificar o que separava os “verdadeiros” 

maçons (como Müffelmann) dos adesistas sociais. Vez após vez, o partido estabelece 

os limites do “aceitável” apenas para redefinir aqueles limites um ou dois anos depois, 

tornando-os mais inclusivos. Em menos de uma década, o partido passou de uma 

proibição total de maçons no partido, no funcionalismo público ou entre os militares, 

para conceder anistia à maioria dos ex-Maçons.  

A questão dos maçons pertencentes ao partido começou na década de 1920. 

Em 1926, Hitler estabeleceu o Untersuchung und Schlichtungs-Ausschuss (USCHLA - 

Comitê para Investigação e Acerto) como uma espécie de tribunal partidário para 

ajudar a resolver disputas internas entre escritórios partidários e evitar constranger o 

 

205 Relatório de situação do RFSS-SD para maio-junho de 1934, BArch R58/229; carta ao Cônsul 

Reiner, NSDAP Verbindungsstab, 20 de janeiro de 1934, Schumacher, T580 267 I.  

206 Totenkopf und Fénix para o irmão Kaemmler, 28 de junho de 1933, BArch R58/6163 parte 1, 166. O 

SD recebeu outra carta do ex-integrante da Große Landesloge que dizia “Se tivermos que deixá-

la de lado por um tempo, vamos retomá-la mais tarde”, veja “A situação da Maçonaria após a 

tomada do poder pelo Nacional-Socialismo”, sem data, BArch R58/6167 parte 1.  
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partido ou o Führer.207 Após a tomada do poder, ele acrescentou Reich ao título e 

tornou-se o RUSchlA. Duas das questões que o RUSchlA teve que lidar foram se ex-

maçons deveriam ou não ser permitidos no partido como novos membros, e se ex-

maçons descobertos já no partido deveriam ser expulsos. No início da década de 1930, 

o RUSchlA pediu uma proibição total, embora permitindo que Hitler concedesse 

exceções.208 O Völkischer Beobachter (VB) ecoou a proibição geral em um artigo 

intitulado “Nenhum maçom no NSDAP”.209 Quanto às exceções, Hitler afirmou que 

só as concedeu em “casos muito raros” a “homens cujas vidas inteiras testemunham 

seus sentimentos indiscutivelmente nacionalistas”.210  

A política, no entanto, era muito mais fácil de anunciar do que fazer cumprir e 

a fiscalização variava de acordo com a região. Alguns escritórios locais começaram a 

admitir ex-maçons ou a se recusar a expulsar ex-membros da loja que já estavam no 

partido, enquanto outros aderiram estritamente à política. Esses maçons que tiveram 

negada a admissão apelaram com base em que, se outros maçons estavam sendo 

autorizados a permanecer, por que eles deveriam ser excluídos? Walter Buch, chefe do 

RUSchlA de 1927 até o final da Segunda Guerra Mundial, apontou o paradoxo em um 

boletim do RUSchlA sobre os maçons no partido. Sua carta reiterava a política de 

banir todos os maçons, mas argumentava que a aceitação de alemães “honoráveis” 

(ehrbar) que anteriormente pertenceram às lojas e abandonaram a associação à loja 

são “irrecusáveis”.211 A questão, no entanto, permaneceu; o que definia "honorável?" 

Alguns ex-maçons, Buch argumentava, ingressaram para conseguir benefícios sociais, 

buscando um senso de comunidade como aquele que eles encontraram nas trincheiras 

da Primeira Guerra Mundial. Outros ingressaram para conseguir os benefícios 

econômicos e sociais da filiação à loja. Alguns ingressaram simplesmente porque 

eram adesistas. Apenas alguns poucos aderiram por acreditar sinceramente na 

ideologia maçônica tão detestada pelos nazistas.  

Buch sugeriu que o partido fizesse distinções entre o ex-maçons Antigos 

Prussianos, Humanitários e Irregulares. Uma vez que a fratura da Maçonaria alemã 

 

207  Inicialmente abreviado como USCHLA, a parte “Reich” foi, é claro, adicionada à medida que o 

partido crescia o suficiente para realmente se espalhar por todo o país, tornando-se o RUSchlA, 

veja Shirer, A Ascensão e Queda do Terceiro Reich, 122, 221.  

208  Transcrição de um boletim informativo do USCHLA sobre maçons no partido, Schumacher, 26 

de outubro de 1931, T580, 267I.  

209  “Keine Freimaurer in der NSDAP”, VB, 26 de maio de 1933.  

210  Hitler, Conversa de mesa, 214. Esta foi uma lei semelhante aprovada para mischlinge (mestiços) 

nas forças armadas. Como uma regra, mischlinge eram excluídos, mas poderiam receber uma 

isenção de Hitler para continuar servindo. Durante o curso da guerra, Hitler concedeu milhares 

dessas isenções, algumas a homens que eram meio judeus sob as Leis de Nuremberg. Se Hitler 

estava disposto a abrir tal exceção para homens de raça mista, certamente a situação dos maçons 

não-judeus não poderia ser tão difícil, veja Brian Mark Rigg, Soldados judeus de Hitler: A 

História Não Contada das Leis Raciais Nazistas e dos Homens de Ascendência Judaica no 

Exército Alemão (Lawrence, KS: University of Kansas Press, 2002).  

211  Transcrição de um boletim informativo do USCHLA sobre maçons no partido, 26 de outubro de 

1931, Schumacher, T580, 267I. Um dos assistentes de Buch era Hans Frank.  
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ocorreu por causa de questões nacionais/raciais, era um bom lugar para começar a 

decidir quem era “honorável”.212 Além disso, ele propôs permitir exceções em uma 

escala maior do que apenas aquelas com o endosso pessoal de Hitler. O processo deve 

começar no nível de recrutamento local. Todos os ex-maçons, quer se candidatassem 

como novos membros ou já fossem membros do partido, tinham que assinar uma 

Erklärung, uma declaração de completa e total dissociação com a fraternidade, tanto 

física quanto ideologicamente. Os maçons genuínos, argumentou Buch, mantinham a 

lealdade de sua loja acima de tudo, incluindo a nação, e, portanto, nunca assinariam 

voluntariamente a Erklärung, uma amostra da qual Buch incluiu no boletim 

informativo:213  

“Juro por minha honra e consciência que, com minha retirada, 

renunciei a meu juramento anteriormente realizado à 

loja___________________, bem como a todas e quaisquer simpatias e 

associações.”  

 Assinado  

Buch esperava que, ao conceder um pouco de margem de manobra à rígida 

política de “não maçom” do partido, ele pudesse continuar a impedir a entrada de 

maçons indesejáveis e ideologicamente orientados, enquanto permitia que o resto se 

juntasse ou continuasse a ser membro do partido.  

Buch não foi o único dirigente do partido que viu problemas na política em 

relação aos Maçons. Alfred Rosenberg recebeu uma carta de Eric Hollenbach, um 

oficial do partido em Berlin, argumentando que não apenas alguns ex-maçons 

deveriam ser autorizados a ingressar no partido, mas também ecoando o argumento de 

Buch de que era errado agrupar velhos prussianos e maçons humanitários na mesma 

pilha. O partido, de acordo com Hollenbach, estava ouvindo demais a propaganda 

antimaçônica do “querido velho Ludendorff”. 214 Em relação aos judeus, as lojas da 

Antiga Prússia foram bastante claras em sua recusa em admitir oficialmente membros 

judeus, vangloriando-se orgulhosamente de que em 200 anos nunca haviam admitido 

um único judeu na loja.215 Quanto a provar sua lealdade à Alemanha, os maçons 

lutaram bravamente tanto na Guerra Franco-Prussiana quanto nas trincheiras da 

Primeira Guerra Mundial. O resultado final era que a maioria dos maçons alemães se 

consideravam exatamente isso; Maçons Alemães, colocando sua identidade nacional à 

frente de sua identidade de loja.  

 

212  Ibid.  

213  Ibid.  

214  Hollenbach a Rosenberg, 9 de março de 1932, Schumacher, T580, 219. Em um de seus livros 

antimaçônicos mais contundentes, A Destruição da Maçonaria Através da Revelação de Seus 

Segredos (edição em inglês, Los Angeles: Noontide Press, 1977), Ludendorff afirmou que, 

através da Maçonaria, os homens alemães realmente se tornam “judeus artificiais” – judeus em 

tudo, menos no sangue.  

215  Helmreich, Igrejas alemãs sob Hitler, 398.  
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Hollenbach continuou, argumentando que o partido sofria de ignorância dos 

princípios fundamentais da Maçonaria, levando à política de rotular qualquer coisa 

maçônica como intocável e transformando todos os irmãos da loja em maçons 

convictos. Ele disse que o “espírito de objeção” à Maçonaria (Geist der Einwendung) 

cresceu muito e criou um retrato injusto de alemães bons e nacionalistas que por acaso 

também eram membros da loja. Hollenbach apontou que dentro das lojas prussianas, a 

drei Weltkugeln em particular, houve numerosos subgrupos que expressaram o 

objetivo de tornar as lojas da Antiga Prússia instituições totalmente alemãs-cristãs, 

proibindo completamente os judeus (mesmo como irmãos visitantes) e baseando a 

ideologia do grupo no nacionalismo alemão, em vez da “fraternidade de todos os 

homens." No final da carta, Hollenbach argumentou que mais de dez mil maçons 

alemães-cristãos expressaram a vontade de descartar todo sigilo, divulgar totalmente o 

funcionamento das lojas e tentar reconstruir pontes entre a fraternidade e o partido. 

Como seu último ponto, Hollenbach afirmou que as antigas lojas prussianas tinham os 

mesmos objetivos do nacional-socialismo e, ao cooptá-los em vez de persegui-los, o 

partido poderia obter o apoio de 60.000 homens influentes.216217 Os números de 

Hollenbach são um pouco exagerados. Em 1933, as lojas da Velha Prússia tinham 

apenas cerca de 50.000 membros. Ainda assim, Buch e Hollenbach deixaram bem 

claro que dispensar maçons em massa era uma ideia tola, sugerindo que com um 

pouco de trabalho o partido poderia separar os “honrados” dos demais. Ambos 

sugeriram usar os três ramos da Maçonaria como linha divisória. A carta de Bröse a 

Hitler demonstrou que alguns nas lojas humanitárias também apoiavam os nazistas, 

então a divisão por ramo era insuficiente. O partido precisava de uma distinção mais 

definida.  

O primeiro passo para uma nova distinção veio logo após a tomada do poder, 

quando mais maçons buscaram entrar no partido, sabendo que suas lojas não poderiam 

permanecer abertas por muito mais tempo e não querendo esperar pelo destino das 

Ordens Cristãs. Buch emitiu um mandado em 15 de maio; nenhum maçom (isto é, 

homens que atualmente eram membros de uma loja) poderia ingressar ou permanecer 

no partido; no entanto, ex-maçons que deixaram as lojas antes da tomada do poder 

(com provas documentais para provar isso) e assinaram a Erklärung poderiam 

ingressar/permanecer no partido, mas seriam impedidos de ocupar cargos de liderança. 

Inquéritos da SA sobre a adesão dos atuais e ex-maçons resultaram em um decreto 

semelhante. Em novembro, a SA emitiu um memorando geral afirmando que “de 

acordo com a vontade do Führer, não haverá objeção aos ex-maçons que deixaram as 

lojas antes de 30 de janeiro simplesmente ingressar no partido; no entanto, eles devem 

 

216  Hollenbach a Rosenberg, 9 de março de 1932, Schumacher, T580, 319. 

217  Uma cópia original do mandado não estava disponível, mas é referenciada e citada por meia 

dúzia de outros documentos no arquivo Schumacher 267 I, como a carta de 22 de maio de 1933 

de Stuertz a Dortmund; carta de 10 de junho de 1933 de Dortmund USCHLA ao advogado da 

parte em Dortmund, Herr Lüsebrink; carta de Dortmund USCHLA para a Munich USCHLA 

datada de 13 de junho de 1933; uma carta datada de 7 de junho de 1933 do deputado Gauleiter 

Emil Stuertz ao escritório Dortmund NSDAP; e uma carta de 27 de maio do Dortmund a Stuertz. 
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ser excluídos de cargos de liderança”.218  

Apesar de invocar o Führer, o memorando e o decreto de Buch não resolveram 

a questão. Apenas cinco dias após a emissão do memorando da SA, uma carta de Herr 

Kassenwart, chefe do escritório do partido em Hartmannsdorf, para a RUSchlA pedia 

esclarecimentos sobre os pedidos de adesão dos maçons, apontando que algumas das 

cidades vizinhas não estavam seguindo política estabelecida e perguntando se 

Hartmannsdorf poderia ser um pouco mais seletivo em sua própria aplicação.219 Parte 

da confusão surgiu de uma definição inconsistente do que era um maçom. Para Buch e 

a SA, os maçons eram homens que atualmente pertenciam a uma loja, mas um 

Relatório Geral sobre a Maçonaria publicado pelo partido em 1934 afirmava: “Um 

maçom é sempre antes de mais nada, um maçom [ênfase original]”.220 A declaração 

causou confusão porque usou a mesma palavra para descrever duas coisas muito 

diferentes; e pessoa e uma ideologia. Uma versão menos confusa teria sido “Um 

membro das lojas maçônicas é sempre, antes de mais nada, um seguidor da ideologia 

maçônica”. Para Buch, os homens que deixaram as lojas e assinaram a Erklärung 

absolveram-se de quaisquer outros laços ideológicos e, portanto, os tornaram elegíveis 

para ingressar no partido, mas ainda assim lhes foram negados cargos de liderança 

como punição por ingressar nas lojas em primeiro lugar. O dilúvio de cartas 

solicitando esclarecimentos veio porque os funcionários do partido entenderam que 

declarações como essa significavam que a filiação a qualquer momento marcava para 

sempre o indivíduo como maçom, mesmo que ele deixasse as lojas e, portanto, 

inelegível para filiação ao partido.  

As mesmas questões em relação aos ex-maçons do partido se espalharam para 

o serviço público, onde milhares de maçons estavam empregados. Como o partido e o 

governo se fundiram, pertencer ao último exigia pertencer ao primeiro, o que significa 

que os ex-maçons não apenas entraram no partido, mas também ocuparam posições de 

liderança. Mais uma vez, o partido se viu tentando decidir como definir e lidar com os 

maçons. Mantê-los era sábio em termos de praticidade, tolo em termos de política 

partidária e ideologia. Dispensá-los era exatamente o contrário. Em abril de 1933, o 

governo aprovou a Lei de Restabelecimento do Serviço Público. Além de demitir 

todos os judeus, a lei deixou a porta aberta para novas demissões de “funcionários 

públicos cujas atividades políticas anteriores não oferecem garantia de que sempre 

darão seu total apoio ao Estado nacional, podem ser demitidos do serviço. ”221 Embora 

conservadora em comparação com suas contrapartes europeias, a Maçonaria na 

 

218 SA General Memo, November 6, 1933, Schumacher, T580, 267 I 

15 Carta datada de 11 de novembro de 1933, Schumacher, T580, 267 I. Vale ressaltar que Kassenwart 

não pediu que os oficiais negligentes fossem punidos ou forçados a endurecer, mas, em vez 

disso, perguntou se ele poderia relaxar as regras.  

220  Um relatório geral sobre a Maçonaria na Alemanha, Schumacher, T580, 267 I.  

221  “Lei sobre o Restabelecimento do Serviço Público”, 7 de abril de 1933, disponível na Biblioteca 

Nacional Austríaca Historical Legal Texts Online (ALEX), disponível em 

http://alex.onb.ac.at/alex.htm (acessado em maio 23, 2011).  
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Alemanha carregava um estigma liberal e muitos ex-maçons uma vez pertenceram ao 

Deutsche Demokratische Partei (DDP – Partido Democrático Alemão). Como 

ferramenta de eliminação, o partido aplicou a ideia de Buch da Erklärung e a expandiu 

em um formulário de página inteira que, quando preenchido, fornecia um currículo 

sociopolítico e currículo vitae do indivíduo (Fig. A5).  

Ao contrário da associação religiosa, a adesão à loja nunca foi registrada 

oficialmente, então, para evitar que alguém escapasse da rede, todos os funcionários 

públicos deveriam preencher uma cópia até 1º de setembro daquele ano, e todos os 

novos contratados também deveriam preencher uma. Uma semana depois o Berliner 

Tageblatt imprimiu um lembrete amigável a todos os funcionários públicos para 

preencher a Erklärung.222 Autoridade para conceder exceções a indivíduos cuja 

Erklärung era questionável inicialmente recaiu apenas sobre Hitler, mas foi 

gradualmente delegada a outros.223  

Em janeiro de 1934, o partido divulgou um relatório geral afirmando que Hitler 

havia se preocupado com a integridade partidária (se assim pode ser chamada), 

especialmente na admissão de novos membros, após lembrar o partido da necessidade 

de manter a unidade e a pureza racial. O relatório voltou-se para a questão da 

Maçonaria, lembrando aos leitores que o Terceiro Reich não tinha lugar para 

sociedades secretas, mas que ex-maçons que assinaram a Erklärung e não haviam 

“descoberto seu coração nacional-socialista” depois de 30 de janeiro podem ser 

candidatos ao partido; no entanto, eles seriam excluídos do cargo porque qualquer 

exposição à Maçonaria poderia afetar suas ações dentro do partido. Quaisquer Maçons 

“camuflados” (aqueles que tentaram esconder sua filiação ou se recusaram a assinar a 

Erklärung) deviam ser entregues ao tribunal do partido.224 Uma circular do partido foi 

enviada a todos os Gauleiters no final do mês como uma reafirmação das declarações 

feitas no início do ano.225 Uma circular partidária do escritório do partido bávaro 

inclui até mesmo um modelo de carta “Caro João” a ser enviada a qualquer membro 

do partido que teria que ser expulso devido aos laços com a Maçonaria, explicando 

que sua admissão foi um erro e que sua filiação foi anulada. 226 Os tribunais, 

 

222  Reich und Preussicher Ministerium des Innern (RuPrMdI – Ministério do Interior Prussiano e do 

Reich) circular sobre Maçons no Serviço Civil, 10 de julho de 1935, BArch R58/6117 parte 1, 

71; “Participação nas Lojas, uma Investigação no Serviço Civil” em Berliner Tageblatt, 17 de 

julho de 1935, BArch R58/6117 parte 1, 80.  

223  Em 1935, Hitler deu aos ministros das finanças e do interior o poder de tomar decisões sobre os 

ex-maçons no serviço público, consultar o Decreto do Führer sobre a contratação e demissão de 

funcionários públicos, 1º de fevereiro de 1935. Outro decreto em setembro estendeu a 

autoridade ao Vice-Führer Hess também em 24 de setembro de 1935. Ambos os decretos 

disponibilizados por ALEX.  

224  Circular nº 12 do Relatório Geral do Partido, 8 de janeiro de 1934, Schumacher, T580, 267 I. 

Não está claro se “tribunal do partido” significava o RUSchlA ou alguma outra parte do sistema 

jurídico do Terceiro Reich.  

225  Circular NSDAP, 31 de janeiro de 1934, Schumacher, T580, 267 I.  

226  Circular NSDAP, 18 de fevereiro de 1936, Schumacher, T580, 267 I.  
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naturalmente, receberam recursos de reintegração de ex-partidários e funcionários 

públicos que haviam sido demitidos por filiação à Loja.227  

Em 1935, devido a esses pedidos e petições, o presidente von Moltke da 

Gaugericht da Baviera enviou um boletim informativo respondendo a perguntas sobre 

maçons e organizações “semelhantes a lojas”. Von Moltke tentou resolver as questões, 

mas ao resolver algumas questões ele apenas gerou outras. Aos requisitos existentes 

para permitir Maçons no partido (saindo antes de 1930 e assinando a Erklärung) 

acrescentou mais dois; os candidatos nunca devem ter ido acima do terceiro grau nem 

ter ocupado uma posição de autoridade na loja.228 Aqueles que se qualificassem 

poderiam entrar no partido, mas não ocupar cargos. Os maçons que já ocupavam 

cargos partidários deviam renunciar. Então Moltke jogou todos os seus 

esclarecimentos cuidadosamente elaborados pela janela em sua próxima linha, 

“exceções podem ser feitas apenas por meio de investigação pelo Escritório Central de 

Segurança da SS e endosso pessoal por um Gauleiter, o Führer toma a decisão 

final.”229 As tentativas de Moltke só serviram para gerar uma nova enxurrada de cartas 

de ex-maçons para o Gauleiter, pedindo endosso pessoal.  

O problema de expulsar homens qualificados por pertencer anteriormente à 

loja ainda atormentava a nova política. Em meados de 1937, o partido chegou a redigir 

um decreto que permitiria oficialmente que ex-maçons ocupassem certos cargos 

municipais (prefeito, liderança de associações comunitárias etc.) “em emergências”, 

mas ainda os proibiria de cargos regionais e federais de maior prestígio (juiz, 

embaixador ou representante).230 O documento nunca se tornou oficial, mas sua 

existência por si só já é significativa, mostrando com que tipo de ideias o partido 

brincava para resolver o dilema dos antigos Maçons no partido e no serviço público. O 

SD ecoou tal sentimento, lamentando, “como intelectuais, com formação acima da 

média, eles se colocam em cargos [importantes] por seus conhecimentos... onde falta 

gente qualificada eles se fazem insubstituíveis.231 O SD também observou que “um 

fortalecimento da influência maçônica provou que os éditos [relativo a eles] não são 

 

227  Relatório de situação 1938 RSHA II 111, 19 de janeiro de 1939, USHMM, RG-15.007M, 

carretel 5, pasta 30.  

228  A justificativa de permanecer abaixo do terceiro grau está ligada à diferença entre a Maçonaria 

“Vermelha” e a “Azul”. As lojas Azuis, aquelas que só funcionavam nos três primeiros graus, 

tinham poucos vínculos fora do país; as grandes lojas nacionais concediam cartas que permitiam 

a uma loja trabalhar os três primeiros graus. A Maçonaria Vermelha, as lojas que ficaram acima 

das três primeiras, tinha muito mais conexões internacionais e, portanto, caiu sob suspeita. Os 

Protocolos acrescentaram mais combustível ao fogo, afirmando que a maioria dos maçons 

desconhecia o verdadeiro propósito das lojas e que apenas um grupo seleto sabia a verdade. 

Como as lojas vermelhas eram menos numerosas, assim como o número de maçons com graus 

mais elevados, os nazistas presumiram que a elite mencionada no Protocolos também devia ser 

a elite dentro das lojas; aqueles que ultrapassaram os três primeiros graus.  

229  Circular Gaugericht de Munique, 17 de agosto de 1935, Schumacher, T580, 267 I.  

230  Documento não assinado, 22 de abril de 1937, Schumacher, T580, 267 I.  

231  Relatórios SD mensais, crônicas da Loja, Relatório do Ano RFSS-SD para 1937, Seção II 111, 

“Situação dos Antigos Maçons Alemães”, BArch R58/6113 parte 1, 11.  
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consistentes e, ao mesmo tempo, nem mesmo estão sendo executados”.232 O raciocínio 

era simples; Os maçons eram funcionários competentes, educados e úteis. Um 

relatório da SS reconheceu a presença contínua de ex-maçons em cargos públicos, mas 

admitiu francamente: “eles estão provando ser adequados para os cargos e a remoção 

realmente não é possível”.233 Outro afirmou que os maçons permanecem “porque não 

há substituto adequado” ou que mantê-los era “mais desejável por razões políticas”.234  

O fracasso em remover efetivamente os maçons do partido e do serviço público 

apresentou outro problema; promoções. Uma coisa era permitir que um ex-maçom 

ocupasse um cargo, mas outra coisa era permitir que ele subisse a escada. Para 

resolver a questão de forma decisiva, Hitler emitiu o decreto sobre a Promoção de 

Funcionários Públicos e o Fim do Serviço Público em julho de 1937. Essencialmente, 

deu poder a Hitler e a poucos outros o poder de contratar, demitir, protelar ou 

promover funcionários públicos arbitrariamente. Funcionários públicos poderiam ser 

forçados a se aposentar em vez de promovidos. Se seus serviços fossem novamente 

solicitados, eles poderiam ser forçados a deixar a aposentadoria e reintegrados, mas é 

claro, sem conceder a merecida promoção. Além disso, todas as promoções tinham 

que passar pelo Chefe da Chancelaria do Partido, Martin Bormann, para aprovação.235  

Quando a Alemanha anexou a Áustria em 1938 (um ato que foi apoiado pelos 

maçons em ambos os países), todos os velhos problemas das lutas anteriores do 

partido sobre os maçons no partido e no governo ameaçaram retornar. A Áustria, 

como a Alemanha, tinha um bom número de maçons, muitos dos quais serviam em 

importantes cargos políticos. 236 Diante da possibilidade de ter que repetir na Áustria o 

caos sofrido na Alemanha,237 Hitler, em 27 de abril de 1938, concedeu anistia a todos 

os maçons que nunca ultrapassaram o terceiro grau, nunca exerceram cargos de 

liderança nas lojas e deixaram a fraternidade antes da tomada do poder.238 Eles não 

 

232  Ibidem, 13.  

233  Relatório de situação do primeiro trimestre de 1939 da SS-Northwest, USHMM, RG-15.007M 

Rolo 5, Pasta 31.  

234  Sem data, relatório de situação de agosto para a subseção Thuringen, USHMM, RG-15.007M, 

carretel 5, pasta 33.  

235  Decreto do Führer sobre a promoção de funcionários públicos e o fim do serviço público, 10 de 

julho de 1937, disponível em ALEX.  

236  Um relatório do SD de 1939 da Áustria afirmou que numerosos maçons ainda serviam em 

escritórios estaduais e partidários e, até ouvirem o contrário dos tribunais partidários, seriam 

autorizados a permanecer em seus cargos. Obviamente, o partido na Áustria estava tão hesitante 

em expulsar os ex-maçons quanto o partido na Alemanha. Relatório SD da Áustria para abril e 

maio, 4 de junho de 1939, USHMM, RG-15.007M Reel 5, Pasta 33.  

237  O RSHA declarou em seu relatório anual que Hitler decretou a anistia especificamente para 

facilitar a criação do Grande Império Alemão. 1938 RSHA II 111 Relatório de situação, 19 de 

janeiro de 1939, USHMM, RG-15.007M, carretel 5, pasta 30.  

238  BArch R43II 1308a, 59-61 fornece uma lista de cargos que se qualificam como “liderança” e 

inclui todos de past meisters a secretários. Basicamente, qualquer pessoa que não fosse um 

membro comum era considerada um “líder”. Outros avisos e memorandos fizeram provisões 
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tinham filiação partidária garantida, mas seus antigos vínculos com as lojas não 

serviam mais como um impedimento para ingressar. Os maçons alemães receberam o 

anúncio com júbilo, especialmente os das lojas da Antiga Prússia. Desde 1933, as lojas 

tentaram demonstrar suas tendências nacionalistas e lealdade à Pátria e, embora as 

tentativas iniciais e a mudança para ordens cristãs tenham falhado, a anistia finalmente 

deu aos maçons a chance de participar como membros da Volksgemeinschaft. Pouco 

antes da anistia, até mesmo a SS começou a admitir que ex-irmãos da loja 

“abandonaram suas conexões anteriores com a Maçonaria e agora estão prontos para 

trabalhar para a edificação da nação”.239 Cerca de um ano após o decreto, o RSHA 

comentou que muitos maçons se aproveitaram da “generosidade do estado nacional-

socialista” e podiam ser encontrados “esforçando-se seriamente para serem membros 

de pleno direito da grande Volksgemeinschaft da Alemanha.” 240 Um relatório do SD 

temperou as boas notícias com um aviso; alguns círculos maçons estão espalhando 

rumores de que a anistia foi o primeiro passo em uma reavaliação geral do status dos 

maçons no Reich, esperando que o partido “um dia veja seu erro completo”.241 Alguns 

maçons, no entanto, rejeitaram a anistia, argumentando que não haviam violado 

nenhuma lei e, portanto, não precisavam de anistia. 242  

Um ano depois, em 6 de junho de 1939, Wilhelm Frick, Ministro do Interior, 

reafirmou o decreto de Hitler em 27 de abril e estendeu a anistia para incluir o serviço 

público. 243 Qualquer Maçom já no serviço público que tivesse nascido antes de 1º de 

agosto de 1917, poderia permanecer no serviço público desde que assinasse a 

Erklärung.244 Ex-maçons em cargos honorários não estavam sob escrutínio, embora 

futuras nomeações honorárias estivessem. A anistia também declarou que os maçons 

no serviço público eram elegíveis para aumentos e promoções caso a caso, desde que 

atendessem aos critérios acima.245 A anistia ainda tinha algo a oferecer aos maçons 

 

para Volksdeutche na Áustria, Tchecoslováquia e Polônia, estabelecendo a data de saída da loja 

apropriada como a data de anexação ou incorporação ao Reich, BArch R43II/820c, 42-45.  

239  Carta a , 29 de outubro de 1938, USHMM, RG-15.007M, carretel 14, pasta 198.  

240  Relatório de situação do primeiro trimestre de 1939 da seção II 111, USHMM, RG-15.007M, 

carretel 5, pasta 31. 

37 Relatório de situação de abril a maio de 1938 do escritório central do II/1. USHMM, RG-15.007M, 

bobina 5, pasta 28 

242  Relatório do ano de 1938 e relatório da situação de abril a maio de 1938 do escritório central 

II/1, USHMM, RG-15.007M, carretel 5, pasta 28.  

243 . Relatório de situação do SD-Southeast, 3 de julho de 1939, USHMM, RG-15.007M Reel 5, Folder 

33 

244  Embora a data real possa parecer um pouco arbitrária, a situação política na Alemanha no final 

de julho de 1917 não era. Com a guerra se voltando contra a Alemanha, muitos no Reichstag 

sugeriram maior democracia através da expansão do sufrágio para ganhar mais apoio público 

para continuar o esforço de guerra, portanto, o verão de 1917 é uma época em que a democracia 

liberal, algo inseparavelmente associado à Maçonaria e odiado pelo Nacional-Socialismo, 

tornou-se intimamente ligada à política de guerra, veja Fritz Fischer, Potência Mundial ou 

Declínio (New York: Norton, 1974), parte I, tese 7.  

245  Reichsministerium des Innern (RMdI – Ministério do Interior do Reich) circular, 6 de junho de 
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que passaram do terceiro grau ou ocuparam cargos de liderança nas lojas. A tais 

indivíduos foi prometido que “não sofreriam ou incorreriam em quaisquer 

desvantagens” desde que deixassem as lojas antes de Hitler assumir o poder. Mesmo 

que um membro da Loja tenha saído depois de 30 de janeiro de 1933, ele poderia ser 

admitido no serviço público ao receber uma dispensa especial de Hitler.246 A anistia, 

afirmou um relatório do SD, permitiu que o partido se compensasse por julgar mal os 

ex-membros da loja, ao mesmo tempo em que permitia que os irmãos da loja 

expiassem por se tornarem maçons.247 O compromisso estava completo. Os dois 

decretos de anistia cobriram quase todas as combinações possíveis de grau maçônico, 

status de funcionário público e data de rescisão de membro da loja, e a declaração 

“exceções permitidas” cuidou do resto. Depois de anunciar a anistia, o partido, é claro, 

foi inundado por novas candidaturas.248  

Como em todas as tentativas anteriores de acordo, a anistia resolveu alguns 

problemas, mas criou outros. Cada vez que o partido se comprometia a acomodar um 

grupo de ex-maçons ele despertava as esperanças de outro grupo. Maçons que foram 

irremediavelmente excluídos sob os limites anteriores, agora estavam fora deles. E 

como o partido já havia redesenhado a linha na areia tantas vezes, não era razoável 

supor que a pressão contínua pudesse levá-los a redesenhar novamente.249 Até o SD 

reconheceu que “a recente anistia possibilitou que os maçons, mesmo aqueles acima 

do terceiro grau e em cargos de liderança, fossem admitidos no NSDAP”, apesar da 

anistia excluir especificamente esses homens 250 O escritório do SD de Thüringen 

forneceu uma lista de seis ex-maçons de alto grau em Thüringen que continuaram a 

ser membros do partido, ocupar cargos políticos, comissões militares ou uma 

combinação dos três, em um esforço para demonstrar os problemas de aplicação de 

políticas. 251 Os casos de Bruno Schüler e Alfred Westphal fornecem exemplos 

específicos dos problemas encontrados ao resolver o triângulo partido-funcionário 

público-loja.252 . Schüler ingressou na fraternidade e no partido no início dos anos 

1920. Em 1932, ele decidiu que era impossível ser membro de ambos e abandonou a 

Maçonaria em favor do Nacional Socialismo. Schüler escreveu uma carta a Richard 

Foller, mestre de sua loja Zu den Alten Linde, explicando por que ele estava saindo. 

Schüler expressou sua profunda consideração tanto pela fraternidade quanto pelos 

 

1939, Schumacher, T580, 218. A circular também especificava o que constituía uma posição de 

“liderança”. 

246  Circular RMdI, 6 de junho de 1939, Schumacher, T580, 218. 

247  Relatório de Situação SD-Elbe, 3 de julho de 1939, USHMM, RG-15.007M Rolo 5, Pasta 33 

248  Relatório do ano de 1938, USHMM, RG-15.007M, carretel 5, pasta 29 

249  Relatório de situação de abril a maio de 1938 do Escritório Central II/1, USHMM, RG-15.007M 

Carretel  

250  Pasta 27; Relatório Anual de 1938, USHMM RG-15.007M Rolo 5, Pasta 29; 19 de janeiro de 

1939,  

251  Relatório de situação para II 111 (Freimaurerei), USHMM, RG-15.007M Rolo 5, Pasta 30; Julho  

252  Relatório de situação, 1939, SD-Nordeste de janeiro a junho de 1939, USHMM, RG-15.007M 

Bobina 5, Pasta 30;  
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relacionamentos próximos que estabeleceu dentro dela, afirmando que acreditava que 

a Antiga Maçonaria Prussiana, sendo nacionalista, poderia eventualmente se alinhar 

com o partido; no entanto, após cuidadosa consideração, Schüler concluiu que tal 

compromisso era impossível e ele deveria escolher um em detrimento do outro.253 

Schüler representava o tipo de homem que Buch e Hollenbach não queriam ver jogado 

fora simplesmente porque já pertencera a uma loja.  

O decreto de maio da RUSchlA teria resolvido os problemas de Schüler... se 

ele fosse apenas um membro geral do partido. Infelizmente para Schüler, ele havia 

sido nomeado recentemente Staatskommissar em Dortmund e, portanto, ainda se 

encontrava em maus lençóis. Schüler se considerava um nazista e não desejava perder 

seu cargo simplesmente porque pertencera a uma loja maçônica. Ele reuniu a 

documentação exigida pelo RUSchlA para manter a filiação, mas também iniciou uma 

campanha para manter sua posição como Staatskommissar. .254 Josef Wagner, 

Gauleiter de Westphalia, enviou uma carta ao RUSchlA em apoio à campanha de 

Schüler. Como prova, Wagner lançou uma bomba de explicação para a filiação de 

Schüler nas lojas: Schüler tornou-se maçom a pedido de Wagner para atuar como 

espião. Wagner afirmou que queria informações de fontes primárias sobre a 

fraternidade, intocadas pelas máquinas de propaganda nazista ou maçônica, e pediu a 

Schüler que ingressasse na fraternidade por tempo suficiente para garantir as 

informações. “Tudo no caso de Schüler”, argumentou Wagner, “está em absoluta 

ordem”.255 Quanto a Schüler, deve ter sido um excelente espião. A resposta de Foller à 

carta de demissão de Schüler terminou: "sempre teremos pensamentos leais para com 

você".256  

Se Wagner estava dizendo a verdade, então o caso de Schüler era realmente 

excepcional e ilustra o problema da política nazista em relação aos maçons. A política 

era clara; nenhum ex-maçom era permitido em cargos de liderança, mas Schüler 

entrou na fraternidade a pedido do partido. Como o partido poderia recompensar 

membros fiéis expulsando-os por cumprir ordens? Ao mesmo tempo, ao conceder uma 

exceção a Schüler, o partido estaria violando sua própria política e estabelecendo 

precedentes. Desde a tomada do poder, homens como Schüler, que tinham um pé no 

partido e outro nas lojas, forçaram o partido a reavaliar sua política em relação aos 

maçons. As tentativas da RUSchlA de resolver o problema apenas o deslocaram.  

 

253  Relatório de situação Julho de 1939, SD Süd para o primeiro semestre de 1939, USHMM, RG-

15.007M Reel 5, Folder 33.  

254  Relatório de situação de agosto para Unterabschnitt Thuringen. USHMM, RG-15.007M Bobina 

5, Pasta 33. Os seis homens; Karl Schulz, Gorndorf; Rudolf Bley, Eisenach; Dr. Konrad Hoefer, 

Eisenach; Walter Baumgarten, Erfurt; Walter Wulfinghoff, Erfurt; Johannes Bluhm, Erfurt.  

255  Schüler e Westphal não foram os únicos casos em Westphalia. Entre os documentos de ambos os 

homens estão referências a três outros ex-maçons, Dr. Hollo, Sr. Nitschke e Sr. Appel, todos os 

quais pertenceram ao partido e ocuparam cargos de liderança. Dortmund NSDAP para Munique 

USCHLA, 13 de junho de 1933, Schumacher T580, 267 I.  

256  Schüler a Foller, 24 de fevereiro de 1932, Schumacher, T580, 267 I.  
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Ao mesmo tempo, Schüler apresentou seu caso ao partido, seu companheiro 

irmão e membro do partido e da Zu den alten Linde, Alfred Westphal, também lutou 

para provar sua lealdade ao movimento nazista, apesar de sua longa filiação como 

maçom. Westphal parou de frequentar as funções da loja em dezembro de 1931, um 

ano antes de Schüler, mas sua filiação oficial ainda permanecia em questão. Uma carta 

do RUSchlA ao Vice Gauleiter de Bochum Emil Stuertz apontou que o nome de 

Westphal ainda aparecia no almanaque maçom na lista geral de membros. Westphal, 

como Schüler, também ocupou um cargo público, foi Kreisleiter der 

Beamtenabteilung em Bochum e também atuou no conselho da cidade. O RUSchlA, 

portanto, solicitou a renúncia imediata de Westphal de acordo com a política.257  

Stuertz apelou em nome de Wetsphal, argumentando que a listagem foi um 

erro e que Westphal tinha o apoio do Gauleiter Wagner. Westphal, afirmou Stuertz, 

oficialmente rompeu relações com a Maçonaria em 1931 e assinou uma Erklärung. 

Além disso, Westphal desempenhou excepcionalmente suas funções como funcionário 

público. O apelo de Stuertz naturalmente declarou seu apoio ao decreto de 15 de maio; 

ex-maçons não devem ser colocados em posições de liderança, mas ele também 

argumentou que “pode ser impossível que membros do partido que ocuparam cargos 

por anos no movimento sejam agora demitidos por causa de um longo abandono de 

membro de uma loja maçônica. ”258 Stuertz encerrou com uma declaração de que não 

havia motivos razoáveis para a demissão de Westphal. Obviamente, a política 

partidária não era motivo suficiente.  

Os perigos de estabelecer esse tipo de precedente não passaram despercebidos 

pelo partido. Três dias após o apelo de Stuertz em nome do Westphal, o chefe do 

RUSchlA de Dortmund escreveu uma resposta a Stuertz, reafirmando a política 

original do partido e citando linhas do decreto de 15 de maio, que dizia que nenhum 

maçom deveria ser admitido no partido e que quaisquer membros do partido 

considerados maçons deveriam ser retirados do cargo, independentemente do cargo 

que ocupassem. A carta concluía com um aviso de que a aplicação da política em 

partes, deixando alguns maçons ficarem e expulsando outros, tornava toda a política 

inválida.259  

Esta carta ajuda a ilustrar a extensão da confusão sobre a política, mesmo no 

que diz respeito às disposições do decreto de 15 de maio. Stuertz interpretou isso 

como um típico discurso político duplo; o partido manteve-se firme em sua política, 

mas reconhecia que a política pode não ser totalmente executável.260 Por outro lado, o 

 

257  Aviso de rescisão de associação, 31 de maio de 1933, Schumacher, T580, 267 I.  

258  Carta de Wagner a Dortmund USCHLA, 31 de maio de 1933, Schumacher T580, 267 I.  

259  Foller a Schüler, 3 de março de 1932, Schumacher, T580, 267I.  

260  USCHLA de Dortmund para Stuertz, 27 de maio de 1933, Schumacher, T580, 267 I. A carta 

especificava que, além de fornecer provas por escrito da separação, bem como assinar uma 

Erklärung, o nome do indivíduo também deve ser retirado dos registros maçônicos. Westphal 

havia cumprido apenas os dois primeiros requisitos.  
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RUSchlA de Dortmund aceitou o decreto pelo valor de face.261 Mais uma vez, o 

partido não conseguiu chegar a um acordo sobre a questão dos ex-maçons, e isso só 

poderia funcionar a favor dos ex-membros da loja. 

Ao mesmo tempo em que o partido negociava com Schüler e Westphal, 

começaram a circular rumores de que o presidente Hindenburg era maçom. 

Supostamente, Hindenburg ingressara na Loja Blühende Tal de Hannover como 

membro #1002. Considerando os fortes laços históricos entre a Maçonaria alemã e a 

aristocracia, não era exagero acreditar que Hindenburg poderia ter sido um maçom, e 

um boato como esse, se verdadeiro, teria desferido um golpe paralisante no partido. O 

partido, portanto, lançou rapidamente uma investigação completa. Felizmente para os 

nazistas, o boato acabou sendo falso. Não havia tal loja registrada em Hannover; no 

entanto, o relatório também deu desculpas para Hindenburg, sugerindo que mesmo 

que ele realmente tivesse ingressado em uma loja, obviamente teria sido por razões de 

protocolo, como a antiga aristocracia prussiana. O fato de o partido ter incluído essa 

justificativa sugere que nem mesmo os próprios investigadores estavam totalmente 

convencidos. Eles apenas provaram que Hindenburg não pertencia àquela loja, não 

que ele nunca tenha pertencido a nenhuma loja.262  

Existem duas explicações possíveis para a existência desse boato: primeiro, ele 

derivou de um caso de identidade equivocada juntamente com exagero. Em meados da 

década de 1920, uma loja em Munique enviou um convite a Hitler, Ludendorff e ao 

chefe de polícia de Munique, Ernst Pöhner, para ir à loja e discutir algum tipo de 

reconciliação entre o partido e a fraternidade. Hitler recusou a oferta, mas Ludendorff 

e Pöhner aceitaram. Ao chegarem, assinaram o livro de visitas, como de costume. 

Devido ao estreito relacionamento do tempo da guerra entre Ludendorff e Hindenburg, 

não é difícil imaginar como a assinatura de Ludendorff em um livro de convidados 

maçônico poderia se transformar em um boato de que Hindenburg era um maçom.  

A segunda gênese possível do boato pode ter vindo de um antimaçom 

excessivamente zeloso chamado Dr. Engelbert Huber. Huber publicou vários folhetos 

e panfletos atacando as lojas e abordou o partido, pedindo para ser nomeado orador, 

palestrante ou algum outro especialista do partido em Maçonaria. Em 1934, o SD 

apresentou um relatório de 22 páginas explicando por que Huber não deveria receber 

um cargo. As vinte e duas páginas estavam repletas de comentários e observações que 

sugeriam que trazer Huber a bordo faria dele um risco, mais do que uma vantagem. 

Uma seção específica do relatório afirmava que Huber havia sugerido a Otto Bordes 

que ele e o grão-mestre das outras lojas da Antiga Prússia escrevessem uma declaração 

formal de defesa (Verteidigungsschrift) para as lojas nas quais eles identificariam o 

falecido presidente Hindenburg como maçom. De acordo com o relatório do SD, 

Bordes e os outros dois grandes mestres obedeceram e assinaram seus nomes para a 

 

261  Stuertz para Dortmund NSDAP escritório, 7 de junho de 1933, Schumacher, T580, 267 I.  

262  Escritório central do NSDAP a todos os Gauleiters, 28 de outubro de 1932, Schumacher, T580, 

267 I.  
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defesa. Embora esta explicação tenha mais evidências documentais do que a anterior, 

parece tão rebuscada; um antimaçom dando conselhos às lojas sobre como preservar 

sua fraternidade? A fonte do SD para esta história fantástica foi uma declaração de 

Friedrich Hasselbach, outro prolífico autor antimaçônico, que afirmou que Huber 

contou a ele sobretudo depois. Talvez Huber tivesse algum plano sinistro de usar o 

boato para desacreditar a Maçonaria, mas aos olhos do partido o resultado só poderia 

ser desastroso. Se fosse verdade (ou se fosse crível), a adesão de Hindenberg 

acrescentaria uma aura de respeitabilidade e legitimidade às lojas. Se fosse falso, 

Huber havia manchado a reputação do presidente. De qualquer forma, o partido não 

quis fazer parte disso, embora tenha lançado o estudo para refutar o boato. 263  

Embora a filiação de Hindenburg às lojas fosse um mito, outros políticos de 

alto nível na verdade efetivamente vieram das lojas. Arthur Greiser, um veterano da 

Grande Guerra, membro do FreiKorps, presidente do Senado de Danzig e eventual 

Gauleiter sobre Wartheland era um ex-maçom. Ele deixou as lojas na década de 1920 

e ascendeu dentro do partido, apesar dos ataques a respeito de sua antiga filiação à 

loja. Como um Gauleiter, Greiser tinha a reputação de ser implacável em seus deveres 

e sempre ferozmente leal a Hitler, que interveio pessoalmente e permitiu que ele 

ocupasse o cargo. 264 

Karl Hoede fornece outro exemplo de maçons ganhando entrada no partido, 

apesar dos numerosos entraves. Hoede estava no Stahlhelm e na SA, mas teve que 

deixar ambas quando descobriram que ele era um ex-maçom. Ele também foi expulso 

do exército por sua conexão com as lojas. Por profissão, Hoede era médico, uma 

adição útil a qualquer grupo, militar ou não. Hoede apresentou um pedido ao NSDAP 

em 14 de julho de 1939 e foi rapidamente rejeitado por causa de seus laços anteriores 

com a Maçonaria. Ele apelou e acabou recebendo o endosso pessoal de Hitler. Em 4 

de agosto de 1942, Hitler declarou que a adesão de Hoede ao partido era efetiva 

imediatamente e sem reservas.265  

Em 1939, o RSHA relatou que somente em Nuremberg havia dezenas de ex-

maçons em posições de autoridade, alguns dos quais haviam passado do terceiro grau. 

Um ex-maçom, arquiteto, até projetou vários prédios para o partido.266 O SD de 

Breslau para o mesmo período de tempo informou que um ex-maçom estava servindo 

 

263  Carta de Stuertz para o escritório do NSDAP de Dortmund sobre A. Westphal, 7 de junho de 

1933, Schumacher, T580, Arquivo 267 I.  

264  Carta do chefe do USCHLA de Dortmund a Lüsebrink. Schumacher, 10 de junho de 1933, T580, 

Arquivo 267 I.  

265  Bernheim nunca afirmou exatamente por que Hoede foi rejeitado tantas vezes antes de 1939. 

Pode ter sido o aumento da necessidade de médicos quando a guerra estourou, ou pode ter sido 

simplesmente que seus pedidos anteriores acabaram nas mãos de oficiais do partido de linha 

dura, em vez de homens mais tolerantes como Buch ou Stuertz, veja Bernheim, “Tarnung und 

Gewalt” para um relato mais detalhado da história de Hoede com a Maçonaria e o Partido.  

266  Relatório de situação do primeiro trimestre de 1939 da seção II 111, USHMM, RG-15.007M, 

carretel 5, pasta 31.  
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como juiz do partido (Parteirichter) apesar de decretos anteriores proibindo 

especificamente ex-maçons de servir nos tribunais, mesmo que tivessem sido aceitos 

no partido ou no serviço público. 267 Até o Dr. Otto Bordes, Grão-Mestre da drei 

Weltkugeln, garantiu a adesão apenas um mês após a tomada do poder.268 Cada um 

desses homens demonstrou que Buch e Hollenbach estavam certos; a maioria dos ex-

membros da loja não eram maçons inveterados e apresentaram acréscimos úteis ao 

partido e ao governo, uma vez que sua filiação à loja foi ignorada.  

Houve, é claro, casos em que um ex-maçom exemplificou os temores que os 

nazistas tinham em relação aos maçons. Franz Scupin, vice-prefeito de Mankerwitz, 

forneceu um desses casos do que Hitler chamou de maçom “camuflado”. Em 1936, o 

partido descobriu que ele havia sido maçom. Scupin foi demitido do cargo ao se 

recusar a assinar a Erklärung, alegando que assinar o Erklärung violava seu juramento 

como maçom. O juramento maçônico realmente funcionava como um catch-22. Ao 

recusar-se a assinar a Erklärung, os maçons realmente demonstravam um grau de 

lealdade que o partido esperava de seus membros. A SS, por exemplo, tinha como 

lema “Minha Honra é Lealdade”. Ao mesmo tempo, assinando a Erklärung, os 

membros demonstraram sua vontade de coordenar, mas também demonstraram como 

estavam dispostos a quebrar juramentos. Após a remoção de Scupin, a Polícia Política 

da Baviera enviou uma carta geral a todo o país, apontando Scupin como prova de que 

você poderia tirar o homem da Maçonaria, mas nem sempre poderia tirar a Maçonaria 

do homem.269 Scupin, no entanto, como Müffelmann, personificou mais a exceção do 

que a regra.  

Quando Hitler concedeu anistia em 1938, a maioria dos maçons aplaudiu, 

embora alguns ainda se sentissem enganados. Um desses homens, um Herr Überle, um 

maçom de grau 33 que morava em Karlsruhe, comentou com um colega que não 

conseguia entender o motivo pelo qual 30 de janeiro se tornou a data crucial para 

deixar as lojas, alegando que nunca soube que o partido era tão antimaçônico até 

depois da tomada do poder. Ele comentou ainda que só ingressou na fraternidade por 

motivos comerciais e saiu imediatamente após descobrir a aversão de Hitler pelos 

maçons. Überle concluiu que se apenas 15 de março tivesse sido escolhido, o Reich 

teria evitado punir alemães indignos.270 Outro exemplo, Fritz Kress, expressou sua 

própria raiva em correspondência com a Cruz Vermelha alemã. Kress, um residente de 

Krefeld, recebeu um cartão da Cruz Vermelha, pedindo uma explicação sobre sua 

filiação à loja ou então seria expulso. “Eu pertencia a uma loja cristã”, argumentou 

Kress em sua resposta, “não a uma das outras. Minha lealdade é irrepreensível porque 

 

267  Relatório do primeiro trimestre de SD-Breslau sobre maçons, 14 de abril de 1939, USHMM, 

RG15.007M, carretel 5, pasta 31.  

268  A situação da Maçonaria após a tomada do poder pelo Nacional Socialismo, sem data, BArch 

R58/6167 parte 1.  

269  Cartas da Polícia Política da Baviera à polícia e ao governo, 1º de fevereiro de 1936 e 27 de abril 

de 1936, Schumacher, T580, 267 I.  

270  Relatório de situação SD-Southwest sem data, USHMM, RG-15.007M Rolo 5, Pasta 33.  
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não estive em nenhuma das outras lojas, e me ressinto que a anistia cobriu apenas 

Maçons até o terceiro grau. Eu me ressinto de ser tratado como um cidadão de 

segunda classe.”271  

As reações à anistia dentro do partido foram variadas. Mesmo antes da anistia, 

alguns membros e apoiadores do partido se irritaram com a aplicação negligente da 

política do partido em relação aos maçons. Albert Wilhelm Porsiel escreveu uma carta 

à SS na qual ele se ressentia amargamente do fato de que havia “patifes” maçons que 

ousavam usar o emblema de um apoiador da SS enquanto ainda eram membros da 

loja. “Eu derramei meu sangue na linha de frente”, exclamou Porsiel, “não pelos 

judeus e maçons, mas pela Alemanha”.272 Após a anistia, o ressentimento continuou. 

Alguns membros do partido se ofenderam com a ideia de que os maçons haviam se 

purificado repentinamente e só se acalmaram quando souberam que a anistia tinha 

restrições e ainda impedia os maçons de ocupar cargos, pelo menos oficialmente. 

Outros críticos reclamaram que a anistia roubou oportunidades de emprego e 

promoção, dando-as a maçons recém-admitidos.273 Outros ainda objetaram que os 

maçons nunca abandonavam seus juramentos maçônicos, portanto, deixá-los entrar no 

partido era permitir que um inimigo entrasse pela porta dos fundos.274 As críticas 

baseadas em teorias da conspiração eram minoria, a maioria dos membros do partido 

que se opunham a permitir que ex-maçons ingressassem o faziam por adesão à visão 

de mundo do partido ou por ciúme. Alguns membros do partido, no entanto, 

simplesmente não se importavam. Um relatório do partido declarava com certo choque 

“completa indiferença em círculos do partido contrastava com atitudes críticas”.275 

[ênfase original]  

Quando a guerra estourou, o debate sobre os ex-maçons no partido e no serviço 

público recomeçou para os ex-maçons nas forças armadas, seus auxiliares e 

organizações de defesa civil. Muitos maçons alemães lutaram na Primeira Guerra 

Mundial, e muitos deles serviram como oficiais. Com Hitler jorrando a retórica do 

rearmamento como parte do programa nazista, o SD notou que muitos maçons se 

anteciparam a convocações, na esperança de “documentar sua lealdade à pátria com 

seu alistamento”.276 Muitos ex-maçons serviram como oficiais na Primeira Guerra 

Mundial, mas é claro que a ideia de “maçons internacionais” liderando os exércitos do 

 

271  Algumas das lojas da Antiga Prússia seguiam o Rito Sueco, que tinha quatro graus adicionais 

após os três padrões. Carta de Kress à Cruz Vermelha Alemã, 20 de maio de 1938, USHMM, 

RG-37.001 Pasta 1.  

272  Porsiel a Grosse, 19 de maio de 1935, BArch R58/6103a, parte 1, 61.  

273  Relatório de situação de abril a maio de 1938 do escritório central do II/1, USHMM, RG-

15.007M, carretel 5, pasta 28.  

274  Relatório da situação de 1938, escritório RSHA II 111, 19 de janeiro de 1939, USHMM, 

RG15.007M, carretel 5, pasta 30.  

275  Relatório do ano de 1938, USHMM, RG-15.007M, carretel 5, pasta 28.  

276  1º de setembro de 1939, relatório da Situação SD-Nordeste de agosto, USHMM, RG-15.007M 

Rolo 5, Pasta 33.  
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Terceiro Reich não era exatamente o que o regime tinha em mente ao construir a 

Wehrmacht. Ao mesmo tempo, porém, os militares tinham o mesmo problema que o 

funcionalismo público; Os maçons eram qualificados, capazes e, em alguns casos, já 

estavam dentro. Por exemplo, o Reichsführer-SS (RFSS) comentou que expurgar os 

maçons da Cruz Vermelha Alemã é indesejável porque a maioria dos médicos da Cruz 

Vermelha eram maçons.277 Otto Bernsdorf, um ex-maçom de alto nível, causou 

rebuliço quando apelou a um velho camarada da Primeira Guerra Mundial, o general 

Wilhelm Keitel, para puxar alguns cordões no Oberkommando der Wehrmacht (OKW 

– Comando Supremo das Forças Armadas) e conseguir uma comissão para ele.278 Em 

junho de 1936, os recrutadores do exército começaram a pedir esclarecimentos oficiais 

sobre as políticas relativas aos maçons nas forças armadas já em 1936 devido ao 

número de maçons tentando servir. Com as mãos ainda ocupadas lidando com os 

maçons no partido, a Polícia Política da Baviera (sob a jurisdição da SS) disse que o 

problema deveria ser devolvido aos militares e tratado “pelos canais estabelecidos”, 

deixando os militares para decidir sozinhos.279  

Os militares decidiram seguir políticas semelhantes às do funcionalismo 

público e do partido, incluindo o uso de uma Erklärung, embora as qualificações 

militares fossem um pouco mais rígidas. Enquanto o partido limitava a filiação aos 

homens que deixaram as lojas antes da tomada do poder e nunca passaram do terceiro 

grau, os militares definiram o segundo grau como o máximo e disseram que os ex-

maçons deveriam ter saído antes de 10 de janeiro de 1932. O exército declarou que o 

avanço para o terceiro grau “não poderia estar de acordo com o estrito senso de honra 

de um oficial alemão” e que “aqueles que já estão no terceiro grau mergulharam 

profundamente na filosofia liberal-maçom”, tornando possível, por exemplo, as lojas 

de campo da Primeira Guerra Mundial.280 Para os ex-maçons que atendiam aos 

requisitos, os militares, assim como o serviço público, tinham uma longa lista de 

cargos para os quais ainda eram barrados, incluindo servir como pilotos, oficiais de 

justiça militar, segundos em comando de qualquer unidade ou qualquer posição que 

lidava com assuntos relacionados a pessoal ou lidava com informações pessoais e 

tomada de decisões. 281 Os militares, como o serviço civil, temiam que permitir apenas 

 

277  Carta do RFSS sobre o tratamento de solicitações de informações da Cruz Vermelha Alemã, 26 

de fevereiro de 1939, BArch R58/6164 parte 1, 4.  

278  Resumo de uma conversa telefônica com um capitão Braun (Sacharbeiter para a questão maçom 

no OKH), 21 de outubro de 1939, BArch R58/6164 parte 1, 38-39.  

279  30 de junho de 1936, Polícia Política da Baviera, Schumacher, T580, 267 I.  

280  Lojas maçônicas em toda a Europa estão muito orgulhosas das histórias das lojas de campo, que 

permitiram que prisioneiros de guerra inimigos participassem de reuniões de loja com seus 

captores. Para os maçons, as lojas de campo eram exemplos da “irmandade de todos os 

homens”, demonstrando que mesmo em meio à guerra, os homens podiam servir ao seu país e 

continuem sendo verdadeiros irmãos. Memorando de Erich Ehlers (chefe do IIB1 no RSHA) 

sobre o uso de ex-maçons na Wehrmacht (tanto como oficiais quanto como serviço público), 18 

de março de 1940, BArch R58/6164 parte 1, 21-30.  

281  Memorando do OKW sobre a mobilização de ex-oficiais e funcionários que foram maçons, 9 de 

setembro de 1939, BArch R43II 1308a, 59-61; Memorando de OKW para OKH, OK 
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um ex-maçom em um escritório de pessoal levaria a um dilúvio de exceções e 

considerações especiais sendo entregues a seus ex-irmãos da loja.282 Vale a pena notar, 

no entanto, que toda a discussão sobre os maçons nas forças armadas se limitava ao 

seu serviço como oficiais e líderes. Quase não houve comentários sobre eles servirem 

como homens alistados. Claro, a maioria dos maçons estava um pouco velha para se 

esquivar de balas e invadir bunkers, e a maioria dos maçons, sendo profissionais na 

vida civil, provavelmente eram orgulhosos demais para aceitar qualquer coisa menos 

do que uma comissão, mas o fato é que havia não havia restrições em relação ao 

serviço alistado, assim como havia menos restrições a uma filiação geral no partido. 

Os ex-maçons só tiveram problemas quando buscaram liderança.  

A SS enfrentou problemas semelhantes com os maçons que buscavam adesão. 

Um artigo em Der Schwarze Korps, o jornal oficial da SS, observou que qualquer 

soldado ou civil que deseje ingressar em um dos ramos da SS deve preencher um 

questionário. Uma das perguntas perguntava se o candidato já havia pertencido a uma 

loja maçônica. Responder “sim”, no entanto, não desqualificava automaticamente o 

candidato. Havia pedidos suficientes para que o próprio Heydrich tivesse que intervir e 

esclarecer que os ex-maçons só seriam admitidos nos casos mais excepcionais em que 

o indivíduo tivesse uma longa história de lealdade e serviço ao partido. Como outros 

administradores do partido, Heydrich percebeu que uma exclusão completa não era a 

resposta e negaria membros úteis às SS, mas, ao mesmo tempo, queria enfatizar que as 

exceções eram feitas caso a caso, especificamente para evitar a exceções sendo vistas 

como precedentes.283 Um ex-maçom, que foi até mestre da loja zur könglichen Eiche 

em Hamlin, deixou sua loja, ingressou nas SS e voltou à frente do grupo SS 

encarregado de fechar à força a mesma loja à qual ele havia pertencido 

anteriormente.284 Outro ex-maçom, Dr. Heinrich Bütefish, também conseguiu 

ingressar na SS, apesar de o RSHA o descrever como alguém cuja “mentalidade era 

voltada para a cooperação internacional”.285 Assim, mesmo o mais ardente e zeloso 

corpo auxiliar nazista admitia ex-maçons, embora, com certeza, também houvesse 

rejeições de pedidos de ex-maçons.286  

 

Kriegsmarine, Ministro da Defesa Aérea e Comandante da Luftwaffe, sobre lojas maçônicas e 
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282  Memorando de OKW para OKH, OK Kriegsmarine, Reichsminister of Air Defense e 

Comandante da Luftwaffe, sobre lojas maçons e organizações semelhantes a lojas, 28 de agosto 

de 1939, BArch R43II 1308, 62-71; “Visão geral da posição atual da Maçonaria”, 20 de 

dezembro de 1935, USHMM, RG-15.007M Rolo 5, Pasta 28.  

283  Carta ao Tribunal SS sobre uma petição de clemência do ex-membro da SS Dr. Kurt Huschke, 9 

de maio de 1939, BArch R58/6164 parte 1, 11.  

284  Neuberger, Winkelmass e Hakenkreuz, 258.  

285  Heinz Hoehne, A Ordem da Cabeça da Morte: A História da SS de Hitler (Nova York: Penguin, 

2000), 142.  

286  O Dr. Huschke solicitou uma isenção e lhe foi negada; no entanto, foi negada com base no fato 

de que o oficial que revisava seu caso não ter a autoridade ou protocolo adequado para tomar a 

decisão e estava encaminhando o caso para Heydrich ao mesmo tempo em que emitiu a 
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A anistia, como aconteceu com os maçons entrando no partido, afetou a 

política em relação aos maçons nas forças armadas. O OKW decretou que, de acordo 

com a anistia, qualquer maçom que nunca tivesse passado do terceiro grau, nem 

exercido cargo de autoridade nas lojas, poderia ser usado no serviço de guerra e até 

mesmo aceito no corpo de oficiais, com restrições. Aqueles que serviram na liderança 

da loja, ou ultrapassaram o terceiro grau, mas deixaram as lojas antes de 30 de janeiro 

seriam examinados caso a caso.287 Aqueles que deixaram as lojas depois de 30 de 

janeiro e ultrapassaram o 3º grau eram estritamente proibidos.288 A Luftwaffe 

implementou restrições semelhantes, embora a Kriegsmarine se recusasse a ser tão 

rigorosa.289  

A terminologia maçônica causou um pouco de problema na aplicação. O 3º 

grau maçônico é “Mestre Maçom”, o chefe administrativo de uma loja filial é Meister 

vom Stuhl, e “meister” era comumente usada para se referir a ambos. Dois soldados 

estavam prestes a ser expulsos do serviço militar porque quando os homens 

declararam que tinham sido “mestres” o Oberkommando des Heeres (OKH – Alto 

Comando do Exército) pensou que os homens queriam dizer Meister vom Stuhl, em 

vez de titulares de 3º grau. O escritório do RFSS teve que enviar uma página de 

explicação ao OKH, diferenciando entre os vários “mestres” da Maçonaria, levando a 

uma breve troca de cartas sobre se esses homens eram ou não do 3º grau e poderiam 

ficar, ou eram ex-administradores da loja e teriam que sair.290  

Para aqueles que atendiam às qualificações ou recebiam uma exceção, seus 

deveres de guerra eram limitados. Qualquer oficial da nova Wehrmacht, argumentava 

o OKW, era mais do que apenas um funcionário público. Ele era um líder de homens 

e, portanto, tinha que ser mais rígido em sua visão de mundo e manter um padrão mais 

elevado do que um funcionário público. Além disso, a Wehrmacht reconhecia que a 

anistia se aplicava a ex-membros da Loja Humanitária, bem como a antigos 

prussianos, deixando aberta a possibilidade de pacifismo, internacionalismo e 

humanitarismo se infiltrarem.291 Para tanto, oficiais que eram ex-maçons eram 
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relegados a posições distantes da linha de frente (Heimatdienststellen). Parte dessa 

restrição era preventiva (novamente citando as lojas de campo da Primeira Guerra 

Mundial), mas parte era totalmente justificável com base no fato de que qualquer 

maçom veterano estaria na casa dos quarenta ou cinquenta anos e seria relegado para a 

retaguarda com base nos regulamentos gerais do exército.292 Além disso, a proibição 

de ex-maçons servirem como comandantes ou segundos, oficiais de pessoal 

(especialmente no que diz respeito a promoções, alistamento ou, é claro, concessão de 

exceções aos maçons peticionários), ser usado no treinamento de oficiais; servir em 

advogados militares e pilotos permaneceu em vigor. O grande medo era que um único 

maçom em uma posição de tomada de decisão pudesse ajudar outros maçons a entrar, 

acabando por sobrecarregar o sistema por dentro. Considerando o número de maçons 

já em tais posições, o medo era um pouco tarde demais.293  

Em 1940, a necessidade de oficiais competentes sobrecarregou a mão de obra 

disponível e o OKW brincou com a ideia de relaxar ainda mais suas restrições aos 

maçons. Apesar dos documentos do OKW afirmando anteriormente que a anistia 

tornava desnecessários outros compromissos, o OKW considerou permitir que aqueles 

que atingiram o 4º grau, e assim deu o salto para a Maçonaria de “alto nível”, para 

servir desde que deixassem as lojas antes de 30 de janeiro. O OKW poderia justificar a 

decisão alegando que o 4º grau em um sistema era equivalente ao 3º grau em outro, 

abrindo uma brecha pela qual alguns maçons de “alto nível” poderiam se esgueirar. É 

claro que essa brecha tinha dois gumes e ultrapassava os limites de quais diplomas 

eram considerados aceitáveis ou inaceitáveis. Além disso, isso colocaria mais pressão 

sobre o partido para fazer uma concessão semelhante em relação à filiação ao partido e 

ao serviço público. Com isso em mente, o OKW finalmente decidiu rejeitar a proposta 

em geral, mas deixar a possibilidade de exceções em casos muito raros.294 Em junho 

de 1942, no entanto, um memorando do chefe do OKW, general Hermann Reinecke, 

dizia que, devido à situação de guerra, ex-maçons poderiam ser usados como oficiais 

substitutos no front em casos excepcionais.295 Mais uma vez, a necessidade e a 

praticidade superaram a ideologia.  

As organizações paramilitares não eram tão rígidas quanto a Wehrmacht. Em 

1939, muito antes de as sortes da guerra produzirem a necessidade de mão-de-obra, o 

Reichluftschutzbund (Liga de Defesa Aérea do Reich) emitiu uma carta a todos os 
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quinze de seus Landesgruppen estabelecendo as diretrizes para a admissão e uso de 

ex-maçons de acordo com os decretos de anistia. A carta afirmava que nenhum ex-

maçom poderia ingressar no Reichluftschutzbund independentemente de grau, data de 

saída ou cargo ocupado. Aqueles que desejavam ocupar cargos dentro do 

Reichluftschutzbund tiveram que passar por mais alguns obstáculos, mas a carta 

mencionava vários ex-maçons que já estavam em posições de autoridade e poderiam 

permanecer desde que preenchessem uma Erklärung e recebessem uma carta de 

aprovação do respectivo gauleiter (com ênfase sublinhada em gau). Obviamente, 

alguns homens estavam tentando se esgueirar apenas com a aprovação de autoridades 

de baixo escalão.296  

Ao longo do Terceiro Reich, as políticas em relação aos ex-maçons no serviço 

público do partido e no governo seguiram uma carreira de montanha-russa. Em 1933, 

os maçons seriam banidos do partido e do governo. Em 1939, Hitler concedeu uma 

anistia que já era praticamente um fato consumado. A principal razão para o acordo foi 

o fato de que os ex-maçons eram simplesmente valiosos demais para serem rejeitados 

por causa de uma antiga associação. Mesmo a SS reconheceu várias vezes que a 

política de remover os maçons não era apenas impraticável, mas também 

desnecessária. Além disso, os maçons vinham pressionando há anos para trabalhar 

com o partido, independentemente do destino das lojas e ordens cristãs. Com a ameaça 

de guerra iminente no início de 1939, o escritório RSHA encarregado da Maçonaria 

relatou: “muitos maçons estão preocupados que, em caso de guerra, todos os maçons 

sejam colocados em campos para deter sua influência corruptora. Eles temem não 

poder mostrar seu patriotismo e apontam que muitos ex-comunistas e pessoas do 

Centro agora usam orgulhosamente o distintivo do Partido, enquanto a maioria dos 

maçons não tem a mesma oportunidade”.297 Os maçons queriam entrar e o partido 

hesitava em expulsá-los. Observando a maneira como o partido tentou decidir onde 

traçar a linha, podemos ver a luta do partido em equilibrar ideologia com praticidade. 

Primeiro, todos os maçons foram banidos, mas depois homens como Buch 

argumentaram que uma política geral era excessiva, sugerindo, em vez disso, separar o 

prussiano antigo do Humanitário. A carta de Bröse, entretanto, mostrava que havia 

homens de mentalidade nazista nas Lojas humanitárias e divisão por ramo era 

insuficiente. Buch então sugeriu a Erklärung como um meio de forçar os homens 

“honrados”, independentemente de quais lojas eles pertenciam. Em seguida, a linha foi 

traçada de acordo com quando um indivíduo deixou as lojas, argumentando que 

aqueles que saíram antes da tomada do poder o fizeram honestamente, enquanto 

aqueles que saíram depois o fizeram para colocar apressadamente o máximo de 

distância possível entre eles e as lojas. Em 1935, o Gaurichter Moltke acrescentou as 

exceções limitantes de restrição àquelas de terceiro grau ou inferior. Finalmente, a 

 

296  Carta do comitê executivo do Reichluftschutzbund a todos os Landesgruppen, 17 de outubro de 
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declaração de anistia de Hitler veio em 1938. A cada passo ao longo do caminho, 

“exceções permitidas” acompanhavam cada nova política, abrindo caminho para a 

próxima mudança política. As poucas restrições que restaram (impedir o cargo 

público) foram aplicadas de forma tão esporádica que “execução” nem é a palavra 

certa. Os responsáveis pela execução da política reconheceram o valor de manter os 

homens, mesmo que pertencessem a uma loja maçônica, e se recusaram a cumprir a 

ordem ou fizeram campanha vigorosa para mantê-los em seu cargo.  
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Capítulo V - Saqueando Lojas, Limites do Saque  

A pilhagem da riqueza de inimigos e nações conquistadas desempenhou um 

papel importante na sustentabilidade e perpetuação do estado nazista. O historiador 

Götz Aly argumentou que uma “campanha de furto patrocinada pelo Estado” não 

apenas conquistou apoio público para as políticas agressivas do regime e sua 

perseguição a elementos minoritários na sociedade, mas acabou se tornando a força 

motriz por trás do regime. Os benefícios financeiros da conquista e da pilhagem 

mantiveram o regime à tona e mantiveram o padrão de vida da população. À medida 

que o custo da guerra aumentava, a pilhagem tornava-se ainda mais essencial para 

garantir a continuidade do regime. Em outras palavras, os nazistas não só fizeram 

campanha para saquear e roubar, mas saquearam e roubaram para poder fazer 

campanha.298 O estudioso britânico Adam Tooze leva o argumento de Aly mais longe. 

Enquanto Aly pinta a guerra nazista e a pilhagem como um trabalho em andamento, 

essencialmente uma bola de neve, Tooze argumenta que a pilhagem e a conquista, 

embora justificadas pela ideologia, foram as forças motrizes por trás do plano de 

Hitler de travar a guerra e essa era sua intenção desde a tomada do poder.299  

Como uma organização composta principalmente de pessoas abastadas, não é 

de surpreender que as lojas muitas vezes tivessem inventários respeitáveis, se não 

substanciais, de propriedade e riqueza líquida. Um edifício de loja, por exemplo, era 

um prédio de dois andares e era grande o suficiente para incluir dois templos, um 

museu, escritórios comerciais, uma biblioteca, um teatro, três depósitos e um quarto de 

hóspedes.300 O edifício da grande loja Royal York zur Freundschaft em Berlin mostra 

o quão “grande” essas grandes lojas podiam ser (Fig. A6). Quando concluído, o 

espaçoso prédio da loja ficava em meio a quase 3 acres de jardim bem cuidado com 

vista para o Rio Spree.  

 

298 Ver Götz Aly, Beneficiários de Hitler: Pilhagem, Guerra Racial e o Welfare State Nazista (Nova 

York: Metropolitan, 2007).  

299 Adam Tooze, Salário da Destruição: A Criação e a Quebra da Economia Nazista (Nova York: 

Viking, 2006).  

300 Embora esta loja fosse uma loja belga, não era única em sua riqueza e esplendor. Grandes lojas em 

toda a Europa, inclusive na Alemanha, possuíam lojas como esta. USHMM, RG65.010M 

Carretel 1, parte 2.  
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Frente 

 

Fundo 

Deve ter sido uma visão e tanto, em 1934, um jovem casal fazendo um passeio 

de carruagem pela cidade passando pela grande loja. A mulher exclamou: “O que um 
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palácio está fazendo aqui?” Ela foi então informada de que a propriedade não era um 

palácio, mas o antigo edifício da Grande Loja Royal York zur Freundschaft, agora 

propriedade do Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft.301 Não só os exteriores eram 

bonitos, mas os interiores também. Móveis, obras de arte e arquitetura de interiores 

transformaram os prédios de lojas em belas estruturas em estilo de museu, refletindo o 

padrão de vida dos membros da loja; um alvo tentador para um regime que se 

financiava com a riqueza saqueada de seus inimigos. Como um clube para a elite 

social, as lojas já tinham a reputação de possuir riqueza. Em alguns casos, no entanto, 

o partido teve uma visão interna. Uma Standart SA, por exemplo, sabia muito bem que 

tipo de riqueza as lojas possuíam; as Standarts vinham alugando salas no prédio da 

loja para suas próprias reuniões por meses. Como foi para todos os outros alvos de 

Hitler, o início dos problemas e o primeiro passo para o confisco de propriedades para 

os maçons veio com a Ordem do Presidente do Reich para a Proteção do Povo e do 

Estado. O Decreto do Incêndio do Reichstag, como é mais conhecido, suspendeu os 

direitos básicos e as liberdades civis e permitiu o confisco de propriedade de qualquer 

grupo em nome da segurança e sem o devido processo legal. Decretos mais 

específicos logo se seguiram. Em 26 de maio, a Lei sobre o Confisco de Propriedade 

Comunista deu ao governo o poder de confiscar todos os bens do partido comunista e 

seus afiliados. Nenhuma explicação era dada sobre o que constituía uma afiliação. 

Então, em julho, a Lei de Recuperação de Propriedade de Inimigos do Estado e do 

Povo ampliou a lei de 26 de maio para incluir o Partido Social Democrata, bem como 

seus corpos auxiliares e afiliados, deixando a decisão final sobre o que constituía 

“auxiliares” ou “afiliado” ao Ministro do Interior.302 O ministro do Interior, Wilhelm 

Frick, finalmente exerceu esse poder em outubro de 1934, declarando oficialmente as 

lojas como “hostis ao estado”.303 As tentativas das lojas de se transformar em ordens 

cristãs e coordenar com o regime falharam, deixando o regime livre para saquear as 

lojas como Reichsfeinde (Inimigos do Reich).  

Embora o ganho financeiro não fosse o único motivo para confiscar a 

propriedade da loja, era o mais óbvio, tanto dentro da Alemanha quanto, quando a 

guerra estourou, no resto da Europa. Uma carta de Alfred Rosenberg a Martin 

Bormann durante a Campanha dos Bálcãs até mencionou que os únicos lugares nos 

 

301 Relatório SD, “Vermögensverschiebung bei der Großloge Royal York zur Freundschaft,” 19 de 

setembro de 1934, USHMM, RG 15.007M, carretel 43, pasta 533. Essa anedota não apenas 

fornece mais evidências do esplendor das lojas, mas também mostra a rapidez com que o grupo 

trabalhou para capturar aquele esplendor. Foi apenas um ano após a tomada do poder e o 

edifício da grande loja de uma das antigas lojas da Prússia havia sido confiscado e vendido.  

302 Lei para a Recuperação de Propriedade de Inimigos do Estado e do Povo, 14 de julho de 1933, 

disponível em ALEX; Um artigo no Danizger Volkstimme cobriu os fechamentos e confiscos de 

lojas, citando especificamente o Decreto de Incêndio do Reichstag e o Decreto de Recuperação 

como os fundamentos legais sobre os quais os fechamentos e confiscos de lojas estavam sendo 

realizados, “Agora o maçom: não liquidação voluntária, mas liquidação compulsória,” Danziger 

Volkstimme, 28 de agosto de 1935, BArch R58/6117 parte 1, 78.  

303 USHMM, “Maçonaria sob o regime nazista,” Enciclopédia do Holocausto.  

http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007187. Acessado em 6 de janeiro de 2011.  
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Bálcãs que tinham algo que valesse a pena confiscar eram as lojas maçônicas.304 

Quando o confisco era feito, ele era feito sob a administração de dois homens: um da 

alfândega federal, outro da loja, geralmente o mestre ou o tesoureiro da loja.305 A 

riqueza da loja assumia várias formas. Em primeiro lugar, algumas lojas possuíam 

reservas de caixa substanciais. As lojas não só tinham contas bancárias para a 

administração da loja, mas também para fundos de caridade, fundos de funerais, 

apólices de seguro e até mesmo fundos de pensão para as famílias de irmãos falecidos. 

A Grande Loja Simbólica da Alemanha, o menor de todos os corpos maçônicos 

alemães, possuía RM 13.000 em ativos líquidos no momento de seu fechamento.306 A 

Flamenden Stern, uma loja filha da drei Weltkugeln tinha RM 15.000 em suas contas 

no momento do fechamento.307  

Naturalmente, nem todas as lojas tinham riqueza. Uma loja de Essen, a Freie 

Forschung und Duldsamkeit, precisava alugar salas de outra loja de Essen apenas para 

poder realizar suas reuniões mensais. Nenhuma das propriedades dentro do prédio da 

loja pertencia à Freie Forschung, e os arquivos da loja limitavam-se a registros de 

membros e atas de reuniões, que ocupavam uma única gaveta no gabinete do escritório 

do prédio. O Venerável Mestre da loja Freie Forschung comentou uma vez que, 

apesar do nome, a pousada não possuía sequer uma biblioteca. Anteriormente, as lojas 

haviam feito inúmeras tentativas de compra de livros, mas os planos sempre falharam 

devido à falta de fundos.308 Apesar das altas taxas de associação exigidas de seus 

membros, aluguel, pagamentos de seguros, despesas de funeral e dívidas 

inadimplentes sobrecarregavam continuamente quaisquer ativos líquidos que a loja 

possuísse. A Freie Forschung, no entanto, era a exceção e, em geral, as lojas tinham 

um prédio para se reunir e fundos suficientes para operar.  

Para as lojas com riqueza suficiente para roubar, a apreensão de ativos líquidos 

tinha seus empecilhos. As apólices de seguro, por exemplo, forneciam uma fonte 

lucrativa de renda, mas após o fechamento, muitas das lojas expressaram ao governo o 

desejo de manter sua apólice de seguro maçônica ou convertê-la em seguro privado. 

Isso representou um problema bilateral para o governo, que estimou que a maioria dos 

 

304 Carta de Rosenberg a Bormann, 23 de abril de 1941, respondendo à carta de Bormann de 19 de abril 

de 1941, documento 071-PS, Red Set, vol. III, 119.  

305 Gestapo à RFSS, 5 de junho de 1935, BArch R58/6140a, 174; Relatório da última reunião da antiga 

loja Zum Fuerstenstein em Freiburg, 22 de julho de 1935, R58/6103b parte 1, 77.  

306 GStA PK, 5.1.11 – Grande Loja Simbólica da Alemanha, Nr. 31 – Atas de Reunião do Grande 

Conselho, pág. 3-4.  

307 Memorando SD, 6 de setembro de 1934, BArch R58/6103a, parte 2, página 252.  

308 Relatório policial sobre Karl Dinger, 4 de fevereiro de 1936, USHMM, Record Group 37.001, 

“Registros selecionados do Nordhein-Wesfaeliches Hauptstaatsarchiv relativos aos maçons,” 

Pasta 1. Outra loja, Zum Friedenstempel em Friedland, alugava uma sala privada em um 

restaurante para suas reuniões e tinha menos de RM 1.000 no banco no momento do fechamento, 

ver Relatório sobre a liquidação da Zum Friedenstempel em Friedland, sem data, BArch 

R58/6113 parte 1, 163. Outras lojas não tinham esse problema em adquirir livros. A loja Alexius 

tinha mais de 800 livros em seu inventário no momento do fechamento, BArch R58/6103a, parte 

1, 32.  
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maçons não seria capaz de pagar os prêmios se a apólice de grupo fosse convertida em 

seguro privado, resultando no cancelamento em massa de apólices e causando um 

sério golpe na economia. Ao mesmo tempo, no entanto, se as lojas fossem autorizadas 

a manter sua apólice de seguro em grupo maçônica, isso daria a impressão de que uma 

organização proibida permanecesse oficialmente intacta e até mesmo continuassem a 

se reunir. Os problemas econômicos práticos, entretanto, superavam os possíveis 

problemas ideológicos. Uma loja na Baviera, por exemplo, foi autorizada a manter sua 

apólice de seguro, mas todas as reuniões administrativas tinham que incluir um 

representante da polícia para supervisionar a reunião e garantir que a discussão nunca 

se desviasse de pagamentos e prêmios.309  

Depois das contas bancárias, os imóveis vinham a seguir na lista de ativos das 

lojas. Cada grande loja supervisionava dezenas, senão centenas, de lojas afiliadas. 

Dois relatórios; um do SD e outro da Gestapo, fornecem um vislumbre da riqueza 

potencial que poderia ser obtida com o confisco de imóveis das lojas. Cada documento 

relata a venda de um edifício anteriormente pertencente à drei Weltkugeln. O primeiro 

edifício, anteriormente o templo da loja Durch Nacht am Licht, esperava-se que 

alcançasse cerca de 17.000 RM. A segunda, anteriormente pertencente à loja Zur 

Bestaendigkeit und Eintracht em Aachen, já havia sido vendido por 19.000 RM.310 A 

drei Weltkugeln era a maior das grandes lojas alemãs, ostentando mais de 180 lojas 

“Azuis” afiliadas espalhadas por todo o país.311 Mesmo que cada uma das lojas 

afiliadas não tivesse seu próprio prédio, não é exagero estimar que a drei Weltkugeln e 

suas filiais possuíam bem mais de 200 edifícios. Com 200 edifícios, cada um vendido 

por 15.000 RM, gerou-se 3 milhões de RM apenas com vendas de imóveis.  

Em seguida, assumindo-se que a maioria das lojas da drei Weltkugeln tinham 

cerca de 15.000 RM em reserva de dinheiro (como fazia a Flammenden Stern) e 

acrescentando-se o valor dos imóveis o total chega a 45 milhões de marcos. Tenha em 

mente que este total é apenas para a drei Weltkugeln e não inclui contas bancárias e 

vendas de propriedades das outras Lojas da Antiga Prússia, das seis Grandes Lojas 

Humanitárias ou da Grande Loja Simbólica… e ainda não dissemos nada sobre o valor 

da propriedade dentro das lojas!  

 

309 Polícia Política da Baviera para a polícia local e governo, 4 de abril de 1936, Schumacher, T580, 267 

I.  

310 Carta da Gestapo à RFSS, 7 de junho de 1935, BArch R58/6140a, 165.  

311 Há uma miríade de ritos diferentes dentro da Maçonaria, mas todas as lojas compartilham os três 

primeiros graus (Aprendiz, Companheiro, Mestre) em comum. Alguns ritos param no terceiro, 

outros vão para quatro, dez ou, no caso do Rito Escocês, trinta e três graus adicionais. (Nota do 

Tradutor: não são adicionais, são trinta e três ao todo incluindo os três graus das lojas “azuis”). 

Os primeiros três graus são chamados “de São João” ou graus “Azuis”, e as lojas que trabalham 

apenas os três primeiros graus são, portanto, designadas “Lojas Azuis”. As lojas que continuam 

além dos três primeiros graus são às vezes chamadas de lojas “Vermelhas”. Algumas grandes 

lojas, como a drei Weltkugeln, tinha lojas afiliadas que eram azuis e vermelhas. Para uma 

descrição mais detalhada dos vários ritos e graus, consulte S. Brent Morris, O Guia Completo da 

Maçonaria para os Idiotas (Nova Iorque: Alpha Books, 2006), capítulos 8 e 9; Hodapp, 

Maçonaria para Idiotas, parte III.  
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Quanto aos móveis, obras de arte e outras propriedades da loja, os líderes do 

partido e militares foram os primeiros a escolher o que quisessem, às vezes levando a 

algumas anedotas divertidas. Uma loja possuía uma bela pintura do Marechal de 

Campo Blücher que o partido apreendeu e deu ao General Blomberg como presente 

em seu quadragésimo aniversário. A pintura, porém, tinha um pequeno problema; O 

marechal Blücher, que era Grão-Mestre de sua grande loja em Munster, estava pintado 

com trajes maçônicos completos. Assim, antes de entregar o presente, o partido 

“retocou” a pintura, removendo todos os itens maçônicos da imagem e deixando 

apenas um belo retrato de um célebre herói de guerra alemão.  

Hjalmar Schacht, que era ministro da Economia, presidente do Reichsbank e 

maçom, recebeu uma fotografia de alguns colegas maçons mostrando a pintura em seu 

estado original. Schacht enviou a foto a Blomberg, pensando que Blomberg a aceitaria 

de bom humor. Em vez disso, Blomberg ficou bastante preocupado e, por sua vez, 

enviou as fotos a Rudolph Hess, que tinha presenteado a pintura em nome do Führer. 

Em resposta, Hess enviou uma carta de duas páginas a Blomberg afirmando que não 

tinha conhecimento de tais alterações e enfatizou que o presente não mudava de forma 

alguma a política atual do Partido em relação aos maçons. Na verdade, se as acusações 

fossem verdadeiras, o retoque foi uma boa ação porque tirou um excelente retrato de 

um dos heróis militares da Alemanha das mãos dos maçons e o entregou aos militares, 

onde deveria estar. A maior preocupação de Hess era que o partido tinha pago um bom 

dinheiro pelo trabalho e, sendo uma pintura maçônica, deveria ter sido confiscada sem 

qualquer compensação à loja. Um uso indevido tão grosseiro dos fundos do partido 

seria, prometeu Hess, investigado imediatamente.312  

Depois que as propriedades foram escolhida de acordo com o governo e a 

hierarquia militar, o que restou foi dividido de acordo com os protocolos 

estabelecidos. Móveis e arte benigna (ou seja, arte que carecia de qualquer simbolismo 

ou referência maçônica) foram vendidos em leilão público. Objetos feitos de metais 

preciosos (talheres, candelabros, etc.) deveriam ser derretidos. Objetos de metal que 

eram “totalmente de natureza maçônica” (símbolos, joias, etc.) seriam eventualmente 

enviados para Hohe Schule de Alfred Rosenberg.313 Talheres feitos de metais não 

preciosos foram dados a Nationalsocialistische Volkswohlfahrt (NSV – National 

Socialist People's Charity) instituições de caridade e hospitais.314  

Naturalmente, a corrupção seguiu-se aos confiscos e o governo foi atormentado 

por escritórios partidários e indivíduos roubando dos nazistas ao mesmo tempo em que 

roubavam dos inimigos dos nazistas. De acordo com as disposições da Lei de 

 

312 Hjalmar Schacht, Confissões do “Velho Mago”, 310-311.  

313 Rosenberg referia-se à Hohe Schule como um “Seminário para o Nacional Socialismo” para 

promover pesquisa e educação sobre inimigos ideológicos. Ela deveria ser criada após a guerra e 

estava sediada na Universidade de Munique no lugar do departamento de Teologia Católica. 

Bormann a Rosenberg, 12 de dezembro de 1939, documento 131-PS, Red Series, vol. III, 184; 

Memorando de Hitler para todas as seções do partido e do estado, documento 136-PS, Red 

Series, vol. III, 184.  

314 Polícia Política da Baviera para polícia e governo, 23 de abril de 1936, Schumacher, T580, 267 I.  
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Recuperação, as receitas geradas com a venda de bens confiscados estavam sujeitas a 

impostos. Em meados de 1934, o Ministério do Interior percebeu que, apesar das 

grandes quantidades de riqueza confiscadas e vendidas, pouco parecia chegar ao 

tesouro, portanto, o ministério emitiu uma carta exigindo que as leis tributárias fossem 

cumpridas.315 Mesmo após essa admoestação, as autoridades governamentais e 

policiais tiveram problemas para fazer com que os escritórios locais seguissem a 

política de confisco. Parte disso pode ter sido devido a membros do partido 

excessivamente entusiasmados agindo com fervor descontrolado, por exemplo, 

destruindo objetos maçônicos que poderiam ter sido usados de outra forma, mas na 

maioria das vezes o problema era simples ganância.  

Himmler entrou na briga por meio de seu controle sobre toda a polícia alemã. 

Menos de um mês depois que o Ministério do Interior enviou uma carta admoestando 

os escritórios do partido por sonegar impostos, a Polícia Política da Baviera declarou 

que qualquer coisa confiscada das “organizações antinacionais dissolvidas” (incluindo 

a Maçonaria) na Baviera estava sob mandato policial. Todas as futuras apreensões e 

confiscos deveriam ser imediatamente comunicados e qualquer auxiliar ou 

organização partidária com interesse na propriedade confiscada deveria indicá-lo à 

polícia, juntamente com uma sugestão de indenização.316 Em outras palavras, Himmler 

queria atuar como corretor da propriedade recém-adquirida. Perto do final de 1934, a 

Polícia Política da Baviera reafirmou sua jurisdição sobre bens confiscados enviando 

instruções e medidas a serem tomadas, especificamente em relação à apreensão e 

venda de edifícios de lojas maçônicas.317 A SA e outros corpos auxiliares ignoraram 

em grande parte as demandas da Polícia Política da Baviera, assim como fizeram com 

o Ministério do Interior, levando a outra carta da polícia apontando que os confiscos 

estavam ocorrendo sem a devida notificação e papelada. A carta até apelava para o 

Decreto do Incêndio do Reichstag como um lembrete de que a burocracia estava em 

vigor e precisava ser respeitada.318 O problema persistiu até 1936 e a polícia enviou 

outro "lembrete."319  

Nem todas as propriedades confiscadas pelo governo foram destinadas a gerar 

receita e, embora poucos cidadãos alemães tivessem interesse em comprar bibliotecas 

ou arquivos da loja, esses itens estavam longe de ser inúteis. A Maçonaria sempre 

esteve envolta em segredo e os nazistas pensaram que talvez, como parte da 

“Conspiração Judaica Internacional”, os registros da loja contivessem informações que 

poderiam ser úteis na luta nazista contra os judeus. Enquanto a maior parte do 

conteúdo da loja foi para casas particulares, blocos de leilão ou fundição, documentos 

 

315 Carta do Ministério do Interior, 19 de maio de 1934, Schumacher, T580, 267 I.  

316 Enviado especial da SA à Baviera para a liderança geral da SA, 11 de junho de 1934, Schumacher, 

T580, 267 I.  

317 Polícia Política da Baviera à polícia e governo, 8 de novembro de 1934, Schumacher, T580, 267 I.  

318 Polícia Política da Baviera para o governo local e polícia, 11 de dezembro de 1934, Schumacher, 

T580, 267 I.  

319 Polícia Política da Baviera para polícia e governo, 23 de abril de 1936, Schumacher, T580, 267 I.  
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e materiais de arquivo foram para o Geheimenreichsarchiv onde a polícia se esforçou 

para garantir que permanecesse trancada a sete chaves.320  

Quando Himmler entrou na briga pelo confisco, ele o fez tanto por ganância 

quanto por ideologia. Ele queria atuar como corretor, mas também tinha um interesse 

especial pelos rituais da loja. Ele estava convencido de que a Maçonaria de alto grau 

envolvia um “ritual de sangue” no qual “o candidato corta os polegares e deixa cair 

um pouco de sangue em um copo. O vinho é então misturado na tigela. Em seguida, 

uma garrafa contendo o sangue dos outros irmãos (de quando eles realizaram este 

ritual pela primeira vez) é adicionada ao copo. O candidato então bebe o líquido, 

absorvendo assim o sangue de todos os maçons, inclusive judeus. Assim, o triunfo dos 

judeus está completo.”321 Himmler apontou para este ritual como o meio pelo qual os 

judeus usam a Maçonaria para literalmente manchar o sangue dos arianos e queria 

desesperadamente uma prova de sua existência. A verdade é que os maçons realmente 

têm rituais que envolvem beber vinho, mas as referências ao sangue são simbólicas, 

muito parecidas com os rituais realizados nas igrejas cristãs. No entanto, a SS tinha 

interesse em propriedade não negociável da loja, a fim de aprofundar seu estudo da 

Maçonaria.  

Em 1935, o RFSS publicou diretrizes para garantir a catalogação e organização 

adequadas de materiais ideológicos. As próprias salas de rituais deveriam ser 

cuidadosamente fotografadas antes que qualquer material fosse removido para 

preservar a loja em seu estado “natural”. Antes da remoção final da propriedade 

ideológica, os prédios das lojas eram frequentemente abertos ao público como museus 

vivos.322 O partido criou tais “museus” em Berlin, Hannover, Nuremberg, Düsseldorf 

e Erlangen, entre outros. Como a exibição de Arte Degenerada de 1937, os museus das 

lojas maçônicas serviram como ferramentas poderosas de propaganda, permitindo que 

os nazistas exibissem artefatos maçônicos genuínos, mas com o toque habilidoso do 

ministério da propaganda, criando aquela forma mais poderosa de propaganda que 

contém verdade suficiente para ser considerado autêntico, mas alterado o suficiente 

para atender às necessidades do partido. Uma vez fechados os museus, as caixas 

contendo itens ideológicos deveriam ser codificadas por cores e enviadas para o SD, 

que graciosamente se ofereceu para cobrir os custos de envio.323 O SD queria reunir 

todas as bibliotecas e arquivos da loja, fundindo-os em um enorme repositório que 

pudesse ser usado para pesquisas e estudos adicionais por homens “confiáveis”.324 

Anteriormente, a maior parte da propaganda nazista antimaçônica baseava-se em 

sensacionalismo, boatos e fontes questionáveis como os Protocolos. A SS tomou tanto 

 

320 Polícia Política da Baviera para a polícia local e governo, 29 de agosto de 1935, Schumacher, T580, 

267 I.  

321 Fundamentos da Maçonaria, sem data, Schumacher, T580, 267 I; Polícia Política da Baviera para o 

governo local e polícia, Schumacher, T580, 267 I.  

322 Relatório Anual de 1938, USHMM, RG-15.007M, Carretel 5, Pasta 29.  

323 RFSS para SD, 28 de maio de 1936 e 23 de junho de 1936, Schumacher, T580, 267 I.  

324 23 de setembro de 1935 da Polícia Política da Baviera para o governo local e a polícia, 23 de 

setembro de 1935, Schumacher, T580, 267 I.  
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cuidado ao confiscar os arquivos maçônicos porque queria estabelecer um padrão mais 

respeitável de literatura antimaçônica.  

Por exemplo, o Dr. Günther Franz, professor da Reichsuniversität em 

Estrasburgo, publicou um longo artigo sobre a história da Maçonaria, no qual criticava 

a literatura antimaçônica que retratava a Maçonaria como uma espécie de culto ou 

creditava a ela muita influência. Ao mesmo tempo, ele também atacou os livros de 

história maçônica escritos por maçons como comemorativos e totalmente subjetivos. 

Franz afirmou que era seu dever escrever a história da Maçonaria como um 

pesquisador objetivo e não maçom, uma tarefa que só foi possível pela apreensão de 

registros e bibliotecas das lojas. Franz admitiu que uma história objetiva baseada em 

fontes primárias destruiria muitos mitos e lendas valorizados tanto por maçons quanto 

por antimaçons, mas esse era um preço necessário a pagar “para poder determinar 

claramente a influência sinistra da Maçonaria.”325 Observe a objetividade.  

Um livreto publicado pelo German Culture Watch fornece um exemplo do tipo 

de “bolsa de estudos” freelance, sensacionalista e de boato que a SS queria se livrar. O 

livreto, Hinter der Maske der Freimaurerei (Por trás da máscara da Maçonaria), de 

Richard Hannuschka, realizava ataques à Maçonaria que também desafiavam algumas 

das crenças centrais do cristianismo.326 Ao associar-se com a Maçonaria, argumentava 

Hannuschka, os cristãos expõem a si mesmos e a Alemanha às revoluções comunistas 

que os judeus forjaram na Rússia e na Espanha.327 Citando o Decreto para a Proteção 

do Povo Alemão (4 de fevereiro de 1933), a Gestapo alegava que o livreto era confuso 

em seu conteúdo e só serviria para leva o público à desordem. A Gestapo então 

apreendeu todas as cópias do livreto e proibiu qualquer outra publicação. Acusar 

judeus e maçons de tentar dominar o mundo era uma coisa, mas atacar a doutrina 

cristã junto com ela era ir longe demais.328  

Naturalmente, o editor, Oscar Krueger, se ressentiu da proibição, alegando que 

o objetivo do livreto era ajudar o regime em sua luta contra a conspiração maçônica 

judaica. Krueger não apenas afirmava que o conteúdo do livro derivava de pesquisas 

científicas, mas o livro já recebera críticas elogiosas de dezenas de jornais nazistas, 

incluindo o Völkisher Beobachter. Krueger assim exigiu saber o exato motivo da 

proibição e não apenas um apelo a uma lei ampla. Depois de assinar a carta, Krueger 

tentou se impor adicionando um pós-escrito: “Membro da Velha Guarda desde  

1922”, e afirmando que tanto Goebbels quanto Hitler poderiam atestar 

 

325 Adendo ao Relatório de Informações RSHA de junho de 1944 da Questão Maçônica, USHMM, RG-

11.001M.01, Carretel 11, pasta 790.  

326 No livreto, Hanuschka argumentava que o deus judeu, Jeová, não era o Deus do Antigo Testamento, 

o pai celestial de Jesus, como muitas seitas cristãs acreditam, mas sim Jeová é o demônio 

Schaddai, que os cristãos identificam como o diabo. Sem entrar em muitos detalhes, o título 

“Deus Todo-Poderoso” no Antigo Testamento às vezes é traduzido do hebraico “El Shaddai”. 

Em Êxodo 6:2-3, El Shaddai é chamado Jeová. É tão ridículo quanto parece.  

327 Nota oficial de protesto, 17 de maio de 1935, BArch R58/907 Fiche #3, 103-104 .  

328 Carta da Gestapo para Verlag Deutsche Kulturwacht, 11 de maio de 1935, BArch R58/907 Fiche #3, 

91.  
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pessoalmente sua lealdade e serviço ao partido.329 Kreuger até contratou um advogado 

para discutir a legalidade da proibição, mas após uma troca de cartas a Gestapo 

reafirmou sua decisão anterior e a proibição permaneceu.  

No lugar de picaretas partidários como Rosenberg, velhos senis como 

Ludendorff e membros excessivamente zelosos do partido como Krueger, a nova 

pesquisa baseou-se nos documentos confiscados nos primeiros anos do regime e 

escritos por estudiosos e acadêmicos; homens que tinham credenciais e 

respeitabilidade no campo da pesquisa e academia. Como resultado, a Maçonaria 

tornou-se um campo inteiro de estudo acadêmico. Começando no final da década de 

1930 e continuando até o fim da guerra, estudiosos nazistas publicaram artigos, 

participaram de conferências e simpósios e realizaram palestras sobre a história e a 

influência da Maçonaria na Europa e no mundo.330 RSHA Seção VII (Pesquisa e 

Análise) realizou sua própria conferência sobre a Questão Maçônica em 1942.331 Um 

dos primeiros produtos da nova bolsa foi o livro publicado por Dieter Schwarz em 

1938, Freimaurerei: Weltanschauung, Organization und Politik, que o Dr. Franz 

saudou como o trabalho fundamental da nova bolsa de estudos.332  

 

329 Carta do Verlag à Gestapo, 14 de maio de 1935; Nota oficial de protesto, 17 de maio de 1935; 

Emissão do Deutsche Buchvertreter, nº. 7, 1 de dezembro de 1934, revisão do livreto, BArch 

R58/907 Fiche #3, 97, 103-104, 142-143 

330 O Dr. Franz Six, por exemplo, ministrou um seminário universitário durante o semestre de inverno 

de 1938-1939 sobre a história e o desenvolvimento da Maçonaria, que o SD relatou como bem 

frequentado por estudantes e visitantes, alguns dos quais eram ex-maçons, 1938 RSHA II 111 

Situation Report, 19 de janeiro de 1939, USHMM, RG-15.007M, carretel 5, pasta 30. O 

relatório não especificou em qual universidade o seminário foi realizado; Em setembro de 1941, 

o SD realizou uma de suas primeiras novas conferências de pesquisa em Aachen. A conferência 

convidou “Especialistas de Igreja” da SS e SD para se encontrarem e discutirem suas pesquisas; 

um dos documentos agendados era “O Problema Presente da Maçonaria” pelo SS-
Hauptsturmführer Kolrep, ver Conferências, 1933, pedindo o financiamento do treinamento 

militar da SA dos Fundos do Ministério do Interior, documento 1850-PS, Red Set, vol. IV, 478; 

De 25 a 26 de junho de 1942, o RSHA sediou o Congresso de Pesquisadores Acadêmicos do 

Amt VII, conferência destinada a reunir todas as pesquisas específicas da Maçonaria desde a 

fundação do RSHA em 1939. O convidado especial e palestrante principal foi o Prof. Georg 

Franz, que recomendou a publicação dos anais da conferência como um volume editado. Esta 

coleção, Quellen und Darstellungen zur Freimauerfrage, cresceu para mais de três volumes. 

Franz também sugeriu a realização de uma conferência de acompanhamento no ano seguinte 

Documento datado de 15 de abril de 1942, USHMM, RG-15.007M Rolo 23, Pasta 298. 

331 Em 1942, a pesquisa sobre a Maçonaria provou ser útil em pintar a Maçonaria como a razão para a 

reversão da sorte de guerra da Alemanha, apontando para as Nações Unidas como uma 
realização medida do internacionalismo maçônico, afinal, tanto o presidente Roosevelt quanto o 

primeiro-ministro Churchill eram maçons. Depois que a Itália caiu em 1943, a propaganda 

acusou Mussolini de colher o que havia semeado ao se recusar a esmagar a Maçonaria na Itália, 

e até o acusou de ser um maçom, veja SD Information Report on the Freemason Question for 

April and May, bem como o suplemento de Franz , USHMM, RG-11.001M.01, Bobina 11, 

Pasta 790. 

332 Schwarz escreveu seu livro como parte de uma série de textos gerais usados pela SS na educação 

ideológica. Ele foi publicado pela primeira vez em 1938 e passou por uma nova edição todos os 

anos até o fim da guerra. Heydrich escreveu o prefácio da primeira edição. A cópia que usei foi 

a edição de 1944. Dieter Schwartz, Freimaurerei: Weltanschaung, Organization und Politik 

(Berlin: Editora Central do NSDAP, 1944). O comentário de Franz vem de um adendo ao 

Relatório de Informações de junho de 1944, preparado por Franz, que ao mesmo tempo que sua 
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Quando a guerra começou, o confisco de propriedades das lojas fora da 

Alemanha progrediu sob a direção do Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR – 

Estado-Maior Especial do Líder do Reich Rosenberg) em conjunto com a Wehrmacht. 

O objetivo oficial do ERR era “explorar” os arquivos e bibliotecas das lojas em busca 

de material que pudesse auxiliar na formação ideológica do partido, bem como na 

pesquisa científica sobre Maçons.333 Na Holanda, por exemplo, em 1940 o ERR 

confiscou a Biblioteca Klossiana, uma grande e famosa biblioteca comprada pelo 

príncipe Hendrik e presenteada aos maçons na virada do século 20º século.334 Como 

uma medida do seu valor, o ERR apontou que os maçons nos Estados Unidos 

ofereceram  

$ 5.000.000 para comprar suas coleções.335 Uma carta do ERR na Holanda a 

Rosenberg em 1940, relatou o sucesso dos confiscos lá, totalizando 470 caixotes, 

incluindo centenas de milhares de livros que o ERR estimou entre 30 e 40 milhões de 

marcos do Reich.336 Tal afirmação pode soar um pouco exagerada, mas considerando 

que a própria Maçonaria tinha mais de 200 anos na década de 1930, e as bibliotecas 

maçônicas tinham livros que datavam ainda mais antigamente, a estimativa parece 

menos exagerada.337 Em 1941, o ERR forneceu à biblioteca Hohe Schule biblioteca 

meio milhão de volumes, todos confiscados e valendo coletivamente uma fortuna. A 

apreensão dos arquivos das lojas continuou a alimentar a nova pesquisa, como 

acontecera na Alemanha.  

Algumas propriedades confiscadas pelo ERR serviram como fonte de riqueza e 

educação antimaçônica. O mesmo relatório da Holanda mencionava uma aquisição 

particular: o Master-Hammer da Grooten Oosten (Grande Oriente), feito de ouro puro, 

que alguns de seus membros tinham oferecido ao Grooten Oosten no seu 60º 

Aniversário. “É uma peça de alta qualidade”, afirmava o relatório, “cujo valor 

monetário sozinho é estimado em 3.000 RM”.338 Outros confiscos da ERR voltaram a 

 

nomeação como professor era também Obersturmführer nas SS. USHMM, RG-11.001M.01, 
Bobina 11, pasta 790 

333 Ordem de Hitler, 1º de março de 1942, estabelecendo a autoridade de Einsatzstab Rosenberg, 

documentos 149-PS e 136-PS, Red Set, vol. III, 184 e 190. O título oficial de Rosenberg em sua 

nova função era “Comissário para a Supervisão de Todo o Sistema Espiritual e Doutrinação 

Filosófica e Educação do NSDAP.”  

334 Josefina Leistra, “A Short History of Art Loss and Art Recovery in the Netherlands” in Os despojos 

da guerra, ed. Elizabeth Simpson (Nova York: HN Abrams, 1997), 55. Em “The Nazi Attack on 

'Un-German-Literature,' 1933-1945” em Jonathan Rose, ed. O Holocausto e o Livro: Destruição 

e Preservação (Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 2001) Leonidas E. Hill afirma 

que, além da Biblioteca Klossiana, as bibliotecas de noventa e duas lojas maçônicas também 

foram confiscadas naquele mesmo mês, 30.  

335 Relatório sobre as atividades do ERR na Holanda, documento 176-PS, Red Set, vol. III, 203.  

336 USHMM, RG 15.007M Carretel 44, pasta 554, possui mais de 600 páginas de listas de livros 

apreendidos, organizadas por Loja. As listas são bastante completas, fornecendo o título, autor, 

editora, ano e às vezes até o número de páginas.  

337 Carta de Bormann a Rosenberg, documento 176-PS, Red Set, vol. III, 184.  

338 Ibidem. 
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ser puro saque de riqueza. Um relatório de progresso de 1944 do ERR relatou um 

tremendo sucesso com sua recente “M-Aktion”; O “M” significava Mobel (mobília). 

A ação foi realizada para ajudar na luta contra judeus e maçons “garantindo... todo o 

material de pesquisa e os efeitos culturais dos grupos indicados e despachá-los para a 

Alemanha... para a instrução ideológica do Partido Nacional-Socialista”. 339 É difícil 

entender como mesas, cadeiras e talheres podem ter contribuído para a instrução 

ideológica do partido.  

Algumas propriedades foram confiscadas por motivos totalmente diferentes do 

que gerar receita ou melhorar a educação nazista. Na sala que a Standart 159 vinha 

alugando, três retratos enfeitavam as paredes; dois dos quais representavam o Kaiser 

Guilherme I e o Rei Friedrich II, ambos com trajes maçônicos completos. Mas o que 

realmente perturbou os homens de Standart 159 foi a terceira foto pendurada entre os 

Kaisers; um retrato do Führer. Um dia, os irmãos da loja entraram na loja um dia 

depois de uma reunião da SA e encontraram os retratos do Kaiser virados para a 

parede. A loja reclamou com a SA, argumentando que tal ato era vergonhoso; afinal, 

aqueles homens eram Kaisers, os “arquétipos do amor à pátria e da honra”. Na reunião 

seguinte da SA, a SA não virou as pinturas; eles simplesmente os levaram. No lugar 

das pinturas, a SA pendurou uma nota: “Cuidado para não dependurar nosso Führer 

entre dois maçons novamente.”340 A pousada ficou compreensivelmente indignada e 

quis recuperar as pinturas, mas sem fazer muito barulho. O roubo ocorreu em abril de 

1934, muito depois de o Partido Nazista ter tomado o poder. Os irmãos da loja sabiam 

que, se insistissem demais no assunto, talvez indo à imprensa, isso poderia causar 

problemas maiores do que algumas pinturas roubadas.  

Em uma carta ao ministro-presidente prussiano Goering, as lojas pediram que a 

SA fosse repreendida, não apenas por roubar propriedade privada, mas também por 

danificar quadros dos Kaisers. Todo o assunto, argumentava a carta, era vergonhoso, 

tão vergonhoso que realmente não deveria ser levado ao conhecimento do público e 

poderia ser resolvido discretamente, “caso contrário, a imprensa estrangeira pode ficar 

sabendo e prejudicar a imagem da Alemanha.”341 Isso pode ter sido uma ameaça sutil 

da loja, mas com os nazistas firmemente no poder, era mais do que provável que as 

lojas simplesmente quisessem suas pinturas de volta com a garantia de que a SA não 

roubaria mais nada, enquanto ao mesmo tempo reconheciam que eles não estavam 

exatamente em posição de fazer tais exigências.  

A resposta de Goering foi tão breve quanto definitiva: “As ações dos homens 

da SA não deveriam, naturalmente, ser vistas como desdém pelos Kaisers, mas como 

uma reação contra um retrato indigno desses homens.” Goering continuou, afirmando 

que todos sabiam que a Maçonaria era uma organização obscura, então quando os 

 

339 “Relatório de 8 Agosto de 1944, sobre confisco até 31 Julho 1944,” documento L-188, Red Set, vol. 

VII, 1022 

340 Klussman à Ordem Cristã Nacional de Frederico, o Grande, 20 de abril de 1934, Schumacher, T580, 

267 I. 

341 Drei Weltkugeln a Goering, 23 de abril de 1934, Schumacher, T580, 267 I.  
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homens da SA viram o Führer flanqueado por maçons, é claro que eles ficaram com 

raiva, especialmente considerando a opinião bem conhecida do Führer sobre a 

Maçonaria. “Teria sido melhor”, concluiu Goering, “se a loja simplesmente não 

tivesse dito nada.”342 Goering havia acabado de rejeitar o pedido da loja, mas também 

os informou que fecharia os olhos para quaisquer problemas futuros. A única ação real 

tomada como resultado desse incidente foi uma repreensão da RUSchlA à SA 

admoestando a SA por ser estúpida o suficiente para alugar salas de Reichsfeinde 

(inimigos do Reich).343 A SA nunca consideraria alugar uma sinagoga para suas 

reuniões, então por que alugou uma loja maçônica?  

Algumas lojas foram temporariamente confiscadas para sua própria “proteção”. 

Um relatório do SD de 1934 afirmava que a empolgação com a tomada do poder havia 

levado membros excessivamente zelosos do partido em Mecklenberg, Schlesien e 

Schleiswig-Holstein a cometer “excessos” contra os prédios de lojas locais, uma 

espécie de Kristallnacht, mas para maçons. A polícia, portanto, “temporariamente 

[assumiu] o controle do prédio” para evitar novos ataques. O relatório foi rápido em 

afirmar, no entanto, que o prédio foi devolvido logo em seguida.344  

Embora para os leitores modernos a ideia da “custódia protetora” nazista seja 

como contratar o lobo para guardar as ovelhas, alguns meisters de loja acreditaram 

genuinamente nisso. Afinal, os nazistas eram o governo, e o governo nunca roubaria 

algo. Wilhelm Ludwig, que atuou como representante da loja durante o fechamento de 

sua loja, pensou que o material estava sendo levado pela polícia para custódia 

temporária até que a liquidação fosse concluída, momento em que a propriedade seria 

devolvida. Quando a propriedade não foi devolvida, Ludwig enviou uma carta à 

polícia expressando sua confusão porque, segundo ele, as lojas da Antiga Prússia 

ficavam fora dos vários decretos contra a Maçonaria, desde que se converteram em 

Ordens Cristãs.345  

Com o governo e a polícia contra eles, as lojas tinham poucos caminhos 

abertos na tentativa de impedir que suas propriedades fossem confiscadas. Havia, no 

entanto, poucas alternativas a deixar a propriedade cair nas mãos dos nazistas. O 

método mais óbvio de negar aos nazistas seu prêmio era mandá-lo embora, fora do 

alcance do governo.  

A loja humanitária, Sun, empacotou seus registros e os despachou para o 

Grande Oriente da Holanda. A drei Weltkugeln enviou alguns de seus registros para 

uma filial em Danzig, e a SGvD enviou alguns de seus registros para a França. A 

Grosse Landesloge começou a enviar documentos para o exterior em 1932, antes 

mesmo de os nazistas chegarem ao poder. A maioria dos registros enviados ao 

exterior, no entanto, acabou nas mãos dos nazistas quando a guerra estourou e esses 

 

342 Göring a drei Weltkugeln, 4 de maio de 1934, Schumacher, T580, 267 I.  

343 USCHLA em carta interna, 18 de agosto de 1933, Schumacher, T580, 267 I.  

344 Relatório de situação do RFSS-SD, maio-junho de 1934, BArch R58/229.  

345 Carta de protesto de Wilhelm Ludwig à polícia de Düsseldorf, 12 de março de 1935, BArch R58/6140a, 

172.  
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países caíram sob o controle alemão.346  

Uma maneira mais drástica de manter a propriedade fora das mãos dos nazistas 

era simplesmente destruí-la. As lojas nunca destruíram móveis, arte ou prédios, mas 

muitas lojas queimaram ou de outra forma destruíram seus registros antes que a polícia 

pudesse confiscá-los e usá-los para rastrear membros da loja.347 Policiais 

excessivamente zelosos e membros do partido exacerbaram o problema destruindo 

arquivos e bibliotecas de lojas, pensando que estavam prestando um serviço à 

Alemanha ao remover documentos e livros contaminados pela ideologia maçônica. A 

destruição de propriedade ideológica nas mãos dos próprios nazistas tornou-se um 

problema tão grande que o governo enviou cartas ao partido, à polícia e a outros 

líderes do governo exigindo que a destruição de propriedade parasse e lembrando-os 

dos regulamentos anteriormente emitidos sobre registros apreendidos.348  

Alguns membros da loja tentaram proteger a propriedade da loja escondendo-a. 

Uma loja em Münster enterrou muitos de seus artefatos porque eles já foram 

propriedade do famoso Marechal Blücher, que já fora o mestre da loja de Munster. 

Quando a guerra terminou, o irmão E. Barrs, o homem que enterrou os artefatos, os 

desenterrou e os ofereceu a um grupo de maçons ingleses em serviço de ocupação. O 

exército canadense estava usando detectores de metal para vasculhar a cidade em 

busca de esconderijos de armas e o irmão Barrs não sabia o que poderia acontecer com 

os artefatos se fossem descobertos daquela maneira. Ironicamente, depois de anos 

escondendo os artefatos do confisco por um grupo, a loja teve que entregá-los para 

evitar o confisco por outro.349  

Algumas propriedades, como móveis e prédios de lojas, eram simplesmente 

grandes demais para enterrar e os membros tentaram negar aos nazistas seu prêmio 

vendendo prédios e propriedades a membros da loja. Os prédios foram colocados à 

venda geral, mas para mantê-los dentro do círculo de irmãos, o preço pedido por um 

ex-membro era significativamente menor do que o preço exigido de compradores não 

maçons. As lojas alegaram que os preços mais baixos para os ex-membros eram para 

saldar dívidas com os membros deduzindo o valor devido do preço pedido. A Gestapo 

temia, e com razão, que se a loja permanecesse nas mãos de ex-irmãos, ela ainda 

poderia ser usada para realizar reuniões maçônicas em segredo. Para combater isso, o 

governo exigia relatórios sobre todos os compradores atuais e futuros de propriedade 

maçônica confiscada. Qualquer pessoa com laços estreitos com a loja teria negada a 

 

346 A situação da Maçonaria após a tomada do poder pelo Nacional-Socialismo - autor desconhecido, 

sem data, BArch R58/6167 parte 1.  

347 As lojas mantinham registros detalhados dos nomes dos membros, endereços, ocupações, graus 

maçônicos e cargos em loja. Como a filiação à loja não era algo registrado em documentos de 

identificação oficiais (como a religião), essas listas eram uma das poucas maneiras pelas quais o 

regime poderia identificar os maçons atuais e antigos. Plano de trabalho para alojamento SGvD 

Landmerken em Breslau, março e abril, GSTA 5.1.11, Nr. 27 – Registrar ata de reunião.  

348 Polícia Política da Baviera para polícia e governo, 28 de janeiro de 1935 Schumacher, T580, 267 I.  

349 Leo Maris, “Maçonaria inglesa na Alemanha 1921-1929, 1945-1971”, Ars Quatour Coronatorum vol. 

83 (1970), 277.  
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capacidade de fazer a compra.350  

Para tentar contornar esta nova lei, a loja Zum Friedenstempel em Stettin 

vendeu seu prédio a uma empresa totalmente não afiliada. Dessa forma, mesmo que a 

pousada perdesse seu prédio, poderia pelo menos se beneficiar da venda e negar aos 

nazistas tanto o prédio quanto o dinheiro da venda. Infelizmente, os nazistas 

responderam com sua própria brecha, afirmando que a venda era inválida, pois foi 

concluída após o fechamento da loja, e as organizações que não existem mais não 

podem realizar negócios. O partido então confiscou novamente a loja e a colocou à 

venda.351  

O fechamento da loja Alexius zur Beständigkeit em Bernberg fornece um bom 

exemplo de tudo envolvido no fechamento de lojas, desde a apreensão de propriedades 

e tentativas de resgate maçônico até brigas internas do partido e corrupção policial. 

Alexius era uma loja afiliada à drei Weltkugeln. Em maio de 1935 ela fechou e 

algumas semanas depois a propriedade da loja foi inventariada e levada para a 

prefeitura onde foi lacrada no porão e entregue à Gestapo. O problema surgiu quando 

dois dos policiais que supervisionavam o confisco, Albert Bornemann e Arno 

Heilmann, foram encontrados entrando na sala lacrada sem autorização.  

O homem que os descobriu entrando na sala selada, SS-Oberscharführer Willi 

Grosse, acusou os dois de roubar propriedade da loja para si ou para terceiros. Os dois 

homens alegaram que estavam apenas tentando “colocar as coisas em ordem”. Ambos 

tinham histórias políticas “questionáveis”, e Heilmann já havia sido suspeito antes por 

saques durante a liquidação de outra loja. Além disso, no dia seguinte ao incidente, 

Heilmann foi visto “entretido em uma conversa” com um ex-membro da Alexius.352  

Quanto à propriedade em questão, Bornemann disse que havia “emprestado” 

três livros daqueles confiscados, que ele devolveu em pouco tempo. A questão maior, 

porém, envolvia o destino de um conjunto de taças de champanhe que também havia 

desaparecido, junto com uma página do relatório de inventário do confisco. O material 

que faltava e a conversa de Heilmann com o ex-membro da loja levou a SS a suspeitar 

que Heilmann havia feito algum tipo de acordo para recuperar os copos. O chefe de 

polícia Ernst Faust suspeitou que os copos pertenciam a algum ritual secreto da loja 

que a loja não queria ver descoberto (talvez o notório “ritual de sangue” que Himmler 

 

350 Polícia Política da Baviera para a polícia local e governo, 30 de outubro de 1935; Polícia Política da 

Baviera para a polícia seguindo a carta de 30 de outubro, 15 de novembro de 1935. Ambas as 

cartas de Schumacher, T580, 267 I.  

351 USHMM, Record Group 11.001M.04, “Records of the Gestapo in Stettin,” Bobina 72, pasta 310.  

352 Carta de Oberabschnitt Mitte do Escritório Central de Segurança do RFSS ao Escritório Central do 

SD em Berlin, novembro de 1935; Relatório sobre Aleixo, 3 de novembro de 1935; Grosse 

Statement, 3 de novembro de 1935; Explicação da dependência política de ambos os homens 

(enviada como anexo à carta de Oberabschnitt Mitte); Declaração do trabalhador municipal Karl 

Polland, 4 de novembro de 1935; Memorando sobre o caso Bornemann, Heilmann, 26 de 

outubro de 1935; Grosse Statement, 3 de novembro de 1935, BArch R58/6103a parte 1, págs. 8, 

11, 13, 9, 15, 28, 13.  
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tinha tanta certeza de que existia).353  

A investigação chegou a uma conclusão bastante anticlimática. Os documentos 

sobreviventes são vagos, mas sugerem que os copos em questão eram propriedade 

pessoal de um membro da loja e só estavam sendo usados pela loja no momento da 

liquidação. O dono dos copos fez um acordo, pelo menos com Heilmann, para retirá-

los da prefeitura. O papel de Bornenmann em todo o caso era secundário, se é que ele 

sabia de algo. O relatório final, redigido quase um ano após a liquidação inicial, 

declarava que “a entrega dos copos estava em total conformidade”, concluindo que 

não havia razão para maiores investigações.354  

Enquanto a investigação sobre os copos desaparecidos estava em andamento, o 

próprio prédio da loja apresentou outro problema. Era uma estrutura grande e bonita 

de dois andares com uma grande sala de conferências (o antigo templo), vários 

escritórios, uma biblioteca e um jardim bem cuidado (Fig. A7). O interior não era 

menos ricamente mobiliado, contendo todos os móveis que se poderia esperar de um 

clube social de elite (ver Fig. A8). Tinha até mesa de sinuca.355 Após o fechamento, a 

cidade assumiu a propriedade da loja.356 O Deutsche Arbeitsfront (DAF – Frente dos 

Trabalhadores Alemães), a extensa organização sindical nazista, manifestou interesse 

pelo prédio, mas entre os documentos da liquidação havia uma pilha de cartas curtas 

de cidadãos locais, endereçadas ao partido ou ao DAF, pedindo que a loja fosse 

entregue a outra pessoa, a maioria sugerindo a SS.357  

À primeira vista, as quase setenta e cinco cartas na pilha sugerem que a 

comunidade estava muito feliz com o fechamento da loja e ansiosa para ver o prédio 

usado pelo movimento nacional-socialista, depois de ler as cartas, no entanto, 

descobre-se que a maioria das cartas são cópias carbono umas das outras e derivam de 

cinco ou seis modelos, mudando apenas o nome do remetente. É difícil dizer com 

certeza  

o que estava acontecendo, mas como nenhuma das cartas é endereçada à SS, e 

a maioria sugere entregar o prédio à SS, parece que a SS estava tentando organizar 

algum tipo de esquema para convencer o DAF e o partido de que o público queria que 

o prédio fosse entregue a eles.  

Se assim fosse, quem estava encarregado de organizar a campanha, fez uma 

enorme confusão. Fazia sentido enviar duas cartas idênticas, uma para o DAF e outra 

 

353 Declaração de Policehauptwachtmeister Ernst Faust, 3 de novembro de 1935, BArch R58/6103a, 

parte 1, 14.  

354 Carta do comandante da polícia política à polícia política em Dessau sobre o confisco de bens da 

Alexius zur Beständigkeit, 1 de abril de 1936, BArch R58/6103a, parte 1, 3 

355 O inventário do confisco incluía uma mesa de bilhar e toda a parafernália associada na primeira carga 

do caminhão. BArch R58/6103a, part 1, 93 

356 Relatório sobre o confisco de arquivo, biblioteca e outros bens da Alexus, sem data, BArch 

R58/6103a, parte 1, 32. 

357 BArch R58/6103a, parte 1, páginas 49-85 contém as cartas, em média duas cartas por página de 

microfilme.  
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para o partido e de fato para cada modelo de carta havia uma cópia enviada ao 

NSDAP e outra para o DAF. Mas enquanto o partido recebia uma única cópia de um 

modelo, ele recebia três cópias de outro. Para outro modelo, o partido e o DAF 

receberam três cópias cada! As cartas eram muito breves, geralmente com apenas 

algumas frases, e parece difícil imaginar que o destinatário não notaria exatamente a 

mesma carta chegando de tantos autores “diferentes”, especialmente considerando que 

a maioria das cartas era datada de dois dias entre uma e outra.  

Dentro das numerosas cópias, no entanto, há cerca de uma dúzia de cartas 

únicas que geralmente são mais longas que os modelos. Algumas dessas cartas 

aparentemente autênticas defendem a entrega do prédio à SS, mas outras sugerem 

transformá-lo em uma escola, um escritório da Hitlerjugend ou simplesmente diziam 

que devia ser entregue ao partido. Não está claro se a SS incluiu essas cartas distintas 

para dar um ar de autenticidade à campanha, ou se essas cartas mais longas também 

eram modelos das quais cópias adicionais não sobreviveram. Todo o fiasco, no 

entanto, demonstra o tipo de competição interpartidária pelos prédios confiscados que 

se seguem às liquidações das lojas.  

O fechamento forçado das lojas e o subsequente confisco da propriedade da 

loja foi uma mistura de ganância e ideologia, embora definitivamente mais a primeira 

do que a segunda. Ao apreender ativos e permitir que o público se beneficiasse dos 

confiscos por meio de leilões e vendas públicas, o governo não apenas aliviava seu 

fardo financeiro às custas de seus inimigos, mas também ajudava a obter o apoio do 

público em geral. Indivíduos e grupos se beneficiaram ao poder comprar móveis, 

prédios e obras de arte que de outra forma não teriam condições de pagar, com a 

“legalidade” das apreensões ajudando a amenizar qualquer culpa que pudesse ter 

atormentado a consciência do benfeitor.  

Mais importante, o que era confiscado não é tão significativo quanto o que não 

era. Enquanto os nazistas invadiam toda a riqueza e propriedade da Maçonaria como 

um bando de abutres, nem uma vez o partido foi atrás da propriedade privada de 

maçons individuais. De fato, olhando para o caso de Bernberg, um indivíduo 

conseguiu recuperar sua propriedade privada depois que a loja foi confiscada e 

trancada. O irmão pensou que teria de recuperar as taças de champanhe às escondidas, 

mas no final da investigação a SS concluiu que não havia nada de errado com o 

homem simplesmente recuperar o que era dele.  

A apreensão de propriedades desempenhou um papel fundamental na 

Alemanha nazista. Ela financiou guerras, estabilizou a economia e gerou apoio 

público. Os maçons tinham um pé em cada lado da equação; eles eram membros de 

um grupo demográfico do qual o regime precisava do apoio, mas também membros de 

um grupo demográfico que oferecia um alvo tentador para a pilhagem nazista. Ao 

confiscar a propriedade das lojas, mas deixando a riqueza dos maçons individuais em 

paz, o regime conseguiu roubar milhões de dólares em dinheiro, propriedades e 

imóveis, mas evitou transformar os maçons individuais em cidadãos raivosos ou 

amargos.  
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Gisela Wolters-Sajn, uma criança judia que se escondeu sob uma identidade 

falsa durante grande parte da década de 1930, viveu com um casal em Berlin como 

refugiada. Ela não revela os nomes, mas identifica o casal como parte da elite da 

cidade, sendo o marido maçom. Gisela lembrou que depois que os nazistas fecharam e 

destruíram a loja local, eles tentaram ir atrás dele diretamente, mas sua posição social 

como membro da elite da cidade impossibilitava que os nazistas o tocassem.358 Como 

maçom, ele era um alvo; como cidadão ele não era.  

 

 

358 Wolters-Sajn, Gisela. Código da entrevista 32275. Arquivo de história visual. Instituto da Fundação 

USC Shoah. Acessado online no USHMM em 4 de agosto de 2009.  
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Capítulo VI O Estranho Caso do Dr. Schacht e o Sr. Hitler 

O famoso conto de Robert Louis Stevenson, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e 

Mr. Hyde, conta a história de Henry Jekyll, um médico brilhante que faz uma 

barganha faustiana com o desejo de fazer o bem para si e para a humanidade. 

Conforme a história avança, Jekyll luta cada vez mais para conter Hyde, mas descobre 

que é impossível. No final, Jekyll tem que se sacrificar para destruir Hyde.  

A história de Jekyll é semelhante à de Hjalmar Schacht, maçom e uma das 

figuras centrais do Terceiro Reich. Como Jekyll, Schacht colaborou com Hitler com o 

desejo de restaurar a Alemanha à sua antiga glória, bem como servir à sua própria 

ambição. Na verdade, a Maçonaria e o Nacional-Socialismo são um tipo de Jekyll-e-

Hyde do nacionalismo alemão. Os homens se juntaram a ambos os grupos na 

esperança de ganhar status social e promover suas próprias ambições, bem como por 

patriotismo. Ambas as organizações buscavam a melhoria da Alemanha, mas seus 

meios as colocavam em desacordo. A Maçonaria melhorava a nação através do 

indivíduo; O nazismo melhorava o indivíduo através da nação. Os maçons viam os 

nazistas como rufiões sem educação, enquanto os nazistas viam os maçons como 

marionetes dos judeus. A Maçonaria via a educação, o humanitarismo e a filantropia 

como a chave para a saúde e melhoria nacional; O nacional-socialismo via a raça e a 

eugenia como a mesma chave. 

Se Hitler é o Hyde do nacionalismo alemão, Hjalmar Schacht se qualifica 

como Jekyll. Inicialmente, Schacht via o partido com desprezo, mas perto do final da 

década de 1920, depois que a Alemanha adotou o Plano Young, Schacht começou a 

ver o NSDAP como um partido com os objetivos certos, mas os métodos errados e 

começou a enviar sondas a Hitler. Após a tomada do poder, Schacht tornou-se parte do 

Terceiro Reich, servindo em cargos importantes no governo e promovendo sua própria 

carreira, ao mesmo tempo em que reconstruía seu país destruído. Com a ajuda de 

Schacht, Hitler ganhou o apoio das grandes empresas alemãs e, mais importante, 

Schacht forneceu a Hitler o dinheiro de que ele precisava para o rearmamento; no 

entanto, como Jekyll, Schacht descobriu que o monstro que ele havia desencadeado 

não poderia ser domado ou controlado, levando-o a virar-se completamente contra o 

partido e sofrer eventual prisão por conspirar para derrubá-lo.  

A vida e o relacionamento de Hjalmar Schacht com as lojas e o partido 

fornecem um estudo de caso individual da maçonaria alemã de classe média e sua 

resposta ao nacional-socialismo. É claro que Schacht se tornou muito mais do que a 

média, e com o estabelecimento da República de Weimar, ele era conhecido e 

respeitado, mas ainda não havia se tornado o “Velho Mágico”. Como protestante 

nacionalista, educado, bem-sucedido e de classe média, Schacht personificou a 

demografia das lojas da Antiga Prússia.359 Ele abraçou o liberalismo, mas ainda 

 

359  No final do século XVIII, especialmente na Alemanha, a maioria dos membros das lojas eram de 

classe média e média alta. Inicialmente, a aristocracia desempenhou um papel importante nas 

lojas e, na França, até mesmo algumas das periferias sociais aderiram. Ver Hoffman, Política de 
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mantinha um respeito saudável e desejo pela monarquia.  

Schacht também tinha uma pontada de antissemitismo nele, que era 

compartilhada por outros antigos maçons prussianos. Através de Schacht poderemos 

ver as muitas facetas da história entre o regime e as lojas; motivação por meio do 

interesse próprio misturado com nacionalismo, flexibilidade na aplicação da política 

partidária e a disposição do maçom de abandonar prontamente uma fraternidade que 

tanto amava. Quando Schacht começou a trabalhar para o governo, ele o fez por uma 

crença honesta de que os nazistas eram do melhor interesse tanto da nação quanto de 

sua própria carreira pessoal. A seu crédito, Schacht nunca ingressou no partido, mas 

recebeu homenagens e promoções, uma após a outra, até seu desentendimento com 

Hitler no final dos anos 1930.  

Embora Hjalmar Schacht possa ter acabado como um caso excepcional de ex-

maçom no Terceiro Reich, ele certamente não começou assim. De fato, uma breve 

olhada em sua infância e educação revela que ele trilhou o mesmo caminho de classe 

média que muitos outros maçons trilharam, tornando-o um estudo de caso adequado. 

Ele quase nasceu cidadão americano. Quando a mãe de Schacht, Constance von 

Eggers, ficou grávida do futuro mago financeiro, ela e seu marido, William Schacht, 

moravam na cidade de Nova York. Os dois irmãos mais velhos de Schacht nasceram 

cidadãos americanos e até mesmo o pai de Schacht obteve a cidadania americana.360 O 

nome completo de Schacht, Hjalmar Horace Greely Schacht, é de fato uma 

homenagem ao jornalista e político americano cujo interesse pela política surgiu 

ironicamente, sobre a questão da moeda e da reforma financeira nos Estados Unidos 

após o caos da Guerra Civil. Hjalmar Schacht, como seu homônimo, defendeu uma 

grande reforma monetária após um conflito desastroso. William viveu em Nova York 

por vários anos, durante os quais aplaudiu as filosofias liberais de Horace Greely e as 

ensinou a seus filhos. Schacht relembrava: “Meu pai, ao longo de sua vida, aderiu aos 

ideais democráticos. Ele era um maçom. Ele era um cosmopolita… Cresci entre essas 

ideias e nunca me afastei dessas concepções básicas de maçonaria e democracia e de 

ideais humanitários e cosmopolitas.”361  

A família pretendia ficar nos Estados Unidos, mas a gravidez, aliada a outros 

problemas de saúde e ao desejo da família de ver a Alemanha novamente, levou 

William a levar a família de volta à Europa, onde Schacht nasceu em 22 de janeiro de 

 

Sociabilidade, 20-21 e Jacó, Vivendo o Iluminismo, 8. Quanto ao nacionalismo de Schacht, 

todos os seus biógrafos, e também o Tribunal Militar de Nuremberg, acreditaram em Schacht 

quando ele disse que suas ações sempre foram motivadas por seu desejo de uma Alemanha mais 

forte, não por causa da ideologia nacional-socialista.  

360  Julgamento dos principais criminosos de guerra perante o Tribunal Militar Internacional, 

Nuremberg, 14 de novembro de 1945 – 1º de outubro de 1946 (Nuremberg, Alemanha: The 

Tribunal, 1947-1949), vol. XII, 417. Esses registros também são chamados Blue Set e serão 

doravante referidos como tal. Todo o Blue Set pode ser encontrado online no Avalon Project na 

Yale Law School, http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/imt.asp, acessado em 13 de janeiro 

de 2011.  

361  Blue Set, vol. XII, 419.  
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1877, na cidade de Tinglev em Schleswig-Holstein. Em suas memórias, Schacht 

repetidamente se refere à pobreza sob a qual seus pais lutavam, alegando que as 

finanças da família foram precárias por muito tempo após o casamento. Ao mesmo 

tempo, porém, a breve história familiar fornecida por Schacht sugere que o que ele 

considerava “pobre” teria sido bastante aceitável por outros padrões. O lado paterno da 

família de fato vinha de camponeses ao longo da fronteira Alemanha-Dinamarca, mas 

Schacht prontamente admitiu que havia um velho ditado sobre sua família; “Um 

camponês Dithmarschen pensa que é um camponês! Ele é muito mais como um 

fazendeiro do campo.”362 O bisavô de Schacht rompeu com a tradição familiar e 

tornou-se lojista, ganhando dinheiro suficiente para mandar o filho (avô de Schacht) 

para a faculdade, onde ele se formou médico. Na época em que William nasceu, a 

família havia, nas palavras de Schacht, “superado a classe camponesa”.363  

Quanto à mãe de Schacht, ela vinha da aristocracia. Na época do casamento, 

seu tio era o Barão von Eggers. William Schacht deve, portanto, ter sido mais do que 

um camponês comum para poder se casar com uma mulher de nascimento nobre. 

Schacht afirmava que algumas gerações antes do nascimento de sua mãe, um parente 

tolo desperdiçou a fortuna da família, deixando pouco mais para passar do que o "von" 

hereditário. Ao mesmo tempo, quando ela viajou para a América para se casar com 

William, ela viajou de primeira classe e na companhia de uma criada. Quando ela 

chegou, Constance e William desfrutaram de um “Casamento de classe média 

perfeitamente comum.”364  

Ao retornar à Alemanha, William trabalhou em vários empregos diferentes. 

Trabalhou em diferentes momentos como professor, jornalista, redator de jornal, 

gerente de fábrica e contador; no entanto, a mãe de Schacht trabalhava em uma loja 

para complementar a renda familiar. O fato de ambos os pais trabalharem certamente 

dá credibilidade à afirmação de Schacht de que sua família passou por dificuldades 

financeiras, mas Schacht dá outras dicas que sugerem o contrário. A renda da família 

não apenas pagava o aluguel e colocava comida na mesa (o que Schacht disse que 

sempre havia em abundância), mas também pode enviar o irmão mais velho de 

Schacht, e eventualmente Schacht também, para o Johanneum, uma escola primária 

em Hamburgo que Schacht se gabava de ser o melhor de Hamburgo e “famosa em 

toda a Alemanha”.365 Além disso, Schacht lembra com carinho que seu pai podia 

dedicar todas as noites a ensinar e brincar com seus filhos. Uma família que pode 

pagar as necessidades da vida, despesas com educação e ainda ter tempo à noite, não 

pode ser tão “pobre” como Schacht afirmou. Quando Schacht tinha oito anos, seu pai 

conseguiu um novo emprego em uma seguradora que manteria pelos próximos trinta 

anos, aposentando-se como secretário-geral do Escritório de Berlin. Eles se mudaram 

para uma nova parte de Hamburgo, ficando em um prédio com “inquilinos de melhor 

 

362  Schacht, Confissões do “Velho Mago”, 7.  

363  Ibidem, 19.  

364  Ibidem, 2.  

365  Ibidem, 29.  
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classe” e mobiliando seu apartamento “esparso” com estantes de vidro, pinturas nas 

paredes e muitos livros. Na época em que Schacht começou no Johanneum, a família 

estava indo muito bem. 366  

Na escola, Schacht se destacou nos estudos e, embora sua família tivesse uma 

situação financeira sólida, ele lembra que não tinha permissão para ingressar nos 

clubes de vela e remo, reservados para alunos de origem mais elitista. Portanto, 

embora certamente não fosse pobre, ele também não era da elite, pelo menos ainda 

não. Talvez sua exclusão dos clubes de prestígio da escola tenha deixado um gosto 

ruim na boca de Schacht, pois na idade adulta, depois de se estabelecer como 

banqueiro, veremos que Schacht demonstrou particular desagrado por ser excluído de 

outro clube de elite.  

Ao longo de sua educação, Schacht continuou seguindo os passos de seu pai. 

Schacht se considerava um liberal e esperava que um dia homens educados de classe 

média como ele e seu pai tivessem chances de empregos que na época eram abertos 

apenas aos privilegiados aristocratas. Quando o Ano dos Três Imperadores 

testemunhou a morte rápida de Frederico III, Schacht lamentou a morte do imperador 

como a última oportunidade real para a reforma liberal (bem como o fim do patrocínio 

real para as lojas). Daquela época até o final da Primeira Guerra Mundial, Schacht se 

referiu aos liberais da Alemanha como uma "geração perdida... bastante sólida na 

teoria, mas na prática raramente tem grandes números".367 Para Schacht, o liberalismo 

era a escolha lógica para uma nação em processo de industrialização. Certa vez, ao 

falar de seu tio, Schacht o chamou de “uma daquelas pessoas estritamente lógicas e 

sensatas que acham difícil entender que as pessoas nem sempre agem de acordo com a 

razão”, continuando com “por isso ele pertence ao partido político Liberal”.368 Apesar 

do liberalismo político de Schacht, ele ainda reverenciava a monarquia; uma tendência 

mantida pela maioria dos maçons alemães. Schacht relembrou a vez em que viu (não 

conheceu, apenas viu) o imperador Guilherme II, e lembrou-se de ter ficado 

totalmente pasmo, exclamando que a aura e a majestade do imperador deixaram uma 

impressão permanente em sua mente. Schacht reagiu da mesma forma quando viu pela 

primeira vez o Chanceler de Ferro (novamente, não encontrando, apenas vendo).  

Depois de concluir o ensino fundamental, o excelente desempenho de Schacht 

em seus exames praticamente garantiu que ele pudesse frequentar uma universidade. 

Enquanto estava na faculdade, Schacht pertencia ao grupo de alunos que aproveitavam 

 

366  Aos 15 anos (1892), Schacht comprou uma bicicleta por 250 marcos, valor que “não fazia muito 

tempo que minha mãe cuidava da casa há mais de um mês”. Schacht, Confissões do “Velho 

Mago”, 48. Embora Schacht não especifique se “mantinha a casa” significava renda total ou 

simplesmente o custo das despesas mensais, mas de qualquer forma significava que a família 

vivia com uma renda entre 1.500 e 3.000 marcos por ano. Em 1905, quase uma década depois, o 

agricultor alemão médio ganhava cerca de 550 marcos por ano, os trabalhadores industriais 

quase 1.000, ver A.V. Desai, Salários reais na Alemanha, 1871-1914, (Oxford: Clarendon Press, 

1968).  

367  Schacht, Confissões do “Velho Mago”, 33-34.  

368  Ibidem, 33.  

11  Ibidem, 52.  
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os anos de faculdade, seu pai podendo fornecer-lhe uma “modesta mesada mensal” 369. 

Durante sua carreira universitária, Schacht frequentou cinco universidades diferentes 

em todo o país em tantos anos e mudou de curso a cada período nos primeiros sete 

anos letivos, saltando da medicina para a literatura, jornalismo e, finalmente, 

estabelecendo-se na economia. Como uma de suas disciplinas opcionais, ele escolheu 

estudar hebraico. Anos mais tarde, ele e sua família costumavam brincar que o 

hebraico era uma língua útil para quem planejava seguir carreira em bancos e finanças.  

A mesada de Schacht deve ter sido mais do que modesta, pois suas lembranças 

da faculdade estão repletas de piqueniques, bebedeiras e encontros, em vez de 

comentários sobre os rigores do estudo ou trabalho. Parte disso pode ser atribuído à 

sua inteligência extraordinária, mas suas “atividades” extracurriculares sugerem mais. 

Enquanto praticava jornalismo, ele interrompeu seus estudos por um ano para 

trabalhar em um pequeno jornal em Berlin como assistente não remunerado; 

novamente vivendo de sua mesada. Schacht tirou mais um ano de folga para passar um 

ano em Paris porque queria aprender francês e assistir a palestras na College Libre des 

Sciences Sociales; novamente “me virando com minha mesada”. 370 

Como hobby, Schacht se interessou por poesia e literatura e escreveu 

intermitentemente pelo resto de sua vida. Ele nunca se juntou a um Korps, mas tornou-

se membro da União Acadêmica e Literária, onde “não lutou em duelos, mas me deu 

satisfação”. 371 Schacht nunca diz que não pôde ingressar em nenhum dos clubes de 

prestígio, como durante seus dias no Johanneum, mas seu comentário sobre a 

sociedade literária acima sugere que a falta de associação se devia mais ao desejo do 

que à capacidade.  

Depois de retornar de sua estada em Paris, Schacht foi para Kiel para fazer seu 

doutorado em economia política, completando sua tese sobre economia inglesa um 

ano depois. Após a formatura, Schacht conseguiu um emprego no Escritório Central 

para a Preparação de Acordos Comerciais, o único emprego, Schacht aponta, para o 

qual ele se candidatou. Todos os empregos que ele esteve a partir de então vieram por 

meio de convite. Para alimentar seu hobby de escritor (e complementar sua renda de 

100 marcos por mês), Schacht escrevia artigos sobre economia para a Livro do ano 

prussiano. Em 1901, transferiu-se para o Handelsvertragsverein (Assoc. de Contratos 

Mercantis), que o colocaram em contato direto e diário com os mais poderosos 

banqueiros e empresários do país. Parte do trabalho incluía editar o boletim da 

associação e, portanto, Schacht achou prudente ingressar no Berlin Press Union. 

Schacht recusou uma oferta para concorrer a um cargo no Reichstag, afirmando que 

tinha pouco interesse em política partidária; no entanto, ao mesmo tempo, ele atuou no 

comitê da Associação de Jovens Liberais, corpo auxiliar do Partido Liberal Nacional.  

Seu tempo no Handelsvertragsverein realmente colocou sua carreira em 

 

369  Ibidem, 52 

370  Ibidem, 67 

371  Ibidem, 58  
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movimento. Além dos contatos de negócios, o perspicaz senso de negócios de Schacht 

estava lhe rendendo um salário anual de 6.000 marcos por ano, além dos 2.000 marcos 

por ano que ele ganhava publicando artigos sobre economia. Em 1903, ele aceitou 

uma oferta do Dresdener Bank (também foi cortejado pela AEG e Siemens), tornando-

se gerente de agência aos 32 anos. Um ano antes de sua promoção, Schacht tornou-se 

maçom, ingressando na loja Urania zur Unsterblichkeit (uma loja filha da Royal York 

zur Freundschaft) em Berlin. Schacht citou a tradição como seu principal motivo para 

ingressar. “A Maçonaria corre em minha família”, declarou ele, “meu pai pertencia a 

uma Loja Americana. Meu bisavô, Christian Ulrich Detlev von Eggers, foi um dos 

notáveis maçons da Era do Iluminismo.”372 Enquanto Schacht alegava que ingressou 

por tradição, não se pode deixar de notar que ele ingressou na loja logo depois de fazer 

amizade com alguns homens muito poderosos e estar a caminho de se tornar um deles. 

Schacht admitia que era um homem muito ambicioso, mas nunca deu a entender que 

sua participação na loja fosse uma porta de entrada ou o reconhecimento dessa 

ambição. Ainda assim, ele havia aprendido durante seus dias na escola primária e na 

faculdade a relação entre associação a um clube e status social. Quando o clube de 

remo da escola primária lhe negou a adesão, foi porque ele estava na metade inferior 

da ordem social. Por volta de seu trigésimo aniversário e ao ingressar na loja, ele havia 

subido para a metade superior.  

As conexões de Schacht com a Maçonaria levaram a outras associações. Como 

administrador de um dos três bancos alemães “Big D”, Schacht viajou por todo o 

mundo como consultor financeiro. Até Chiang Kai Shek solicitou uma consulta.373 Em 

uma viagem à Turquia, a loja de Schacht forneceu a ele o nome de um contato 

maçônico turco, caso Schacht quisesse comparecer a uma reunião da loja durante sua 

estada. Schacht conheceu esse irmão e outros maçons turcos, que lhe disseram que 

“todos os jovens turcos eram maçons e suas reuniões secretas ocorriam sob a proteção 

da Loja – o único lugar onde estavam a salvo de espiões”.374 Após retornar da viagem, 

Schacht e os dois homens do banco que o acompanhavam fundaram uma Sociedade 

Turco-alemã, acrescentando outro clube à já substancial lista de sociedades de 

Schacht.  

Quando a Primeira Guerra Mundial estourou, um médico do exército rejeitou 

Schacht como clinicamente inapto para o serviço devido a “miopia aguda”; no entanto, 

Schacht ainda serviu ao esforço de guerra como administrador na Comissão Bancária 

para a Bélgica Ocupada. Durante seu tempo na Bélgica, houve um incidente que 

demonstra as atitudes de Schacht em relação à exclusividade e seu próprio lugar na 

sociedade exclusiva. Uma noite, Schacht tentou entrar no Officer's Club para uma 

 

372  Ibidem, 105 

373  Shek a Schacht, sem data, Hoover Institution of War and Peace, Hjalmar Schacht Private Papers, 

coleção 73009.  

374  Schacht, Confissões do “Velho Mago, 105-106. Schacht contou o incidente em suas memórias 

por dois motivos; primeiro como uma anedota divertida, mas mais importante como uma 

comparação para mostrar ao leitor que as antigas lojas prussianas “apoiavam a ideia da 

preservação do estado por meio da monarquia”.  
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bebida à noite e foi recusado com base no fato de que, enquanto administrador 

ocupacional, ele ainda era um civil. Schacht ficou muito amargo com o incidente, 

criticando o corpo de oficiais em suas memórias por se apegar tão tenazmente à sua 

exclusividade. Lembremo-nos que na faculdade, Schacht foi excluído de ingressar nos 

clubes de remo e vela de elite, que ele simplesmente ignorou. Isso, no entanto, foi 

quando Schacht ainda vinha da classe média baixa. Em 1915, entretanto, Schacht era 

um peixe muito maior e não estava disposto a deixar que o esnobismo militar o 

excluísse. Schacht passou por cima dos dirigentes do clube, contatando o governador-

geral, Colmar von der Goltz, que Schacht conhecia antes da guerra devido a seus 

contatos bancários. Goltz convidou Schacht para jantar com ele naquela noite no clube 

como um convidado pessoal, fazendo um esforço extra para sentar-se Schacht à sua 

direita na mesa.  

Na esteira da Primeira Guerra Mundial, Schacht e os membros de um de seus 

clubes de negócios sociais (mas não de sua loja) fundaram o DDP como um partido 

que “sem ser extremista, [está] insatisfeito com as condições atuais, uma esquerda de 

classe média. ” O caos da derrota levou a uma onda comunista na Alemanha e o DDP 

tentou evitar que a amargura se transformasse na Revolução Bolchevique. Enquanto 

apoiava o DDP, no entanto, Schacht ainda se considerava um monarquista e teria visto 

com prazer o retorno do imperador (embora com algumas concessões liberais) em vez 

de uma república. Schacht rompeu com o DDP em 1924 devido ao referendo 

Fürstenenteignung, uma petição marxista que defendia a apreensão e expropriação de 

casas e propriedades reais.375 O DDP favorecia a medida, enquanto Schacht apoiava a 

propriedade privada, revelando que, embora sua política possa ter se inclinado para a 

esquerda, suas opiniões econômicas se apoiavam diretamente na direita.376 Em 1930, 

divergências econômicas levaram Schacht a deixar seu cargo de presidente do 

Reichsbank devido à adoção do Plano Young pela Alemanha.377  

Como um homem com uma reputação estabelecida em bancos e finanças, 

Hitler sempre manteve Schacht em sua visão periférica. Schacht, por sua vez, estava 

familiarizado com a ideologia nazista e simpatizava com ela em muitas áreas; 

primeiro, ele odiava tanto o comunismo quanto o Tratado de Versalhes; em segundo 

lugar, ele concordava com o conceito de Lebensraum argumentando que uma potência 

industrial precisava de colônias para a estabilidade econômica; terceiro, Schacht 

 

375  Relatório da SS sobre Hjalmar Schacht, USHMM, RG-15.007M Carretel 43 pasta 533.  

376  Em uma das grandes ironias da vida de Schacht, ele permaneceu um inimigo do socialismo, 

enquanto sua filha, Inge, cresceu e se tornou uma ardente socialista. Ela também obteve um 

PhD em economia, mas ao contrário de seu pai, inclinou-se mais para a esquerda durante seus 

anos de faculdade, juntando-se ao SPD junto com seu marido. A política liberal que Schacht 

herdou de seu pai obviamente passou para seus filhos, embora um tanto ampliada. Eduardo 

Peterson, Hjalmar Schacht: A favor e contra Hitler: Um estudo político-econômico da 

Alemanha, 1923-1945 (Boston: Christopher Publishing House, 1954), 242; Relatório SS sobre 

Hjalmar Schacht, USHMM, RG-15.007M Carretel 43 pasta 533.  

377  Relatório da SS sobre Hjalmar Schacht, USHMM, RG-15.007M Carretel 43 pasta 533; 

Relatório de SD Seção IA 111, 24 de julho de 1931, USHMM, RG-15.007M Rolo 24, pasta 

304.  
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apoiava fortemente o rearmamento e quarto, Schacht argumentava que os judeus, 

enquanto comunidade, deveriam ser considerados estrangeiros na Alemanha e sujeitos 

às leis que regem os estrangeiros na Alemanha.378 Como sinal de seu crescente apoio, 

em novembro de 1932, Schacht, junto com vários grandes industriais como Thyssen e 

Krupp, enviou uma carta ao presidente Hindenburg, instando-o a parar de convocar 

tantas eleições e formar um novo gabinete em colaboração com o Nazistas e o Partido 

Popular Nacional Alemão (DNVP) para esmagar os comunistas.379 

Schacht conheceu o futuro Führer pela primeira vez durante um jantar de Ano 

Novo oferecido por um dos colegas financeiros de Schacht. Tanto Goering quanto 

Hitler compareceram. A primeira impressão de Schacht sobre Hitler foi que “ele era 

um homem com quem se podia cooperar”, embora tivesse ficado sabendo muito 

rapidamente sobre a tagarelice de Hitler, lembrando que ele dominava “95 por cento” 

da conversa do jantar;380 no entanto, em todo aquele discurso, nada do que Hitler disse 

sobre questões nacionais contradizia as próprias crenças pessoais de Schacht. Schacht 

chegou a enviar uma carta a Hitler em agosto de 1932, comentando que “Seu 

movimento é levado internamente por uma verdade e necessidade tão fortes que a 

vitória de uma forma ou de outra não pode iludir você por muito tempo”, 

acrescentando “Onde quer que meu trabalho me leve para em um futuro próximo, 

mesmo que você me veja um dia dentro da fortaleza – você sempre pode contar 

comigo como seu assistente de confiança.”381 Dois meses depois, Schacht escreveu 

outra carta a Hitler, afirmando que "estou bastante confiante de que nosso sistema 

atual certamente está fadado à desintegração ... Não tenho dúvidas de que o atual 

desenvolvimento das coisas só pode levar você a se tornar chanceler".382 Apesar de 

todos os elogios que prodigalizou a Hitler, Schacht ainda tinha algumas reservas. 

Durante uma viagem de negócios aos Estados Unidos, Schacht leu Mein Kampf e disse 

que achou "bastante desinteressante" e demonstrativo da falta de compreensão de 

Hitler dos princípios da economia.383 Schacht provavelmente ofereceu sua experiência 

a Hitler em uma combinação de oportunismo misturado com medo do que poderia 

acontecer se Hitler um dia dirigisse a política econômica.  

Quando Schacht começou a gostar do partido, o partido retribuiu. Em 1932, o 

futuro Ministro da Propaganda, Joseph Goebbels, referiu-se a Schacht como um 

homem que “compartilha absolutamente nosso ponto de vista. Ele é um dos poucos 

 

378  Blue Set, vol. V, 376.  

379  Carta escrita em novembro de 1932 por Schacht, Krupp e outros ao presidente do Reich, 

documento 3901-PS, Red Set, vol. VI, 796.  

380  Testemunho de Hjalmar Schacht, 20 de julho de 1945, documento 3725-PS, Red Set, vol. VI, 

464.  

381  Roger Stackelberg e Sally Anne Winkle, O livro de referência da Alemanha nazista: Uma 

antologia de textos (Nova York: Routledge, 2002), 117.  

382  Ibidem, 118.  

383  Blue Set, vol. V, 375-6.  
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que permanecem imóveis atrás do Führer.”384 Por ocasião do sexagésimo aniversário 

de Schacht, o Völkischer Beobachter publicou um artigo sobre as primeiras 

negociações de Schacht com o partido, elogiando-o por "nunca deixar de apontar 

Adolf Hitler como o único líder possível do Reich" e proclamando que "O nome do 

Dr. Schacht permanecerá ligado à transição da economia alemã aos novos métodos 

nacional-socialistas”.385 

Em 17 de março de 1933, Hitler pediu a Schacht que reassumisse a presidência 

do Reichsbank. Schacht aceitou e ocupou o cargo até 1939. Hitler queria dinheiro para 

rearmamento e emprego, mas o atual presidente do Reichsbank, Hans Luther, recusou-

se a conceder a Hitler mais de 100 milhões de marcos. Hitler ficou chateado porque 

Luther se recusou a cooperar e deu a ele uma escolha; ele poderia se tornar 

embaixador em Washington e receber uma pensão generosa, ou Hitler o 

"quebraria".386 Luther escolheu a primeira alternativa e Schacht entrou como seu 

substituto. O membro do partido nazista Gottfried Feder, cujas ideias eram muito mais 

socialistas, também estava concorrendo ao cargo. Schacht, embora politicamente 

liberal, sempre foi um crítico da economia liberal e aceitou o cargo em parte por 

interesse próprio e em parte por querer manter radicais como Feder fora do poder. A 

nomeação de Schacht eriçou as penas dentro do partido, com membros expressando 

indignação por Hitler ter escolhido um estranho para uma posição tão importante. 

Schacht, no entanto, era mais do que qualificado para o cargo, e as políticas 

econômicas e nacionalistas do partido nazista se encaixavam nas dele. Ele aceitou o 

cargo e tornou-se presidente do Reichsbank pela segunda vez, declarando em um 

discurso inicial: “o Reichsbank sempre será nada além de nacional-socialista, ou 

deixarei de ser seu gerente”.387  

Apesar dessa retórica, Schacht nunca ingressou oficialmente no partido. Sua 

filiação ao Partido Liberal e ao DDP demonstrou que sua ausência nas listas do 

NSDAP não se baseava no desejo de ficar fora da política partidária e, em 1930, 

Schacht admitiu que os nazistas eram o partido mais alinhado com sua própria 

ideologia. A verdadeira razão permanece um mistério. O primeiro biógrafo de 

Schacht, Dr. Franz Reuter, argumentou que Schacht estava disposto a ingressar no 

partido, mas foi recusado porque Hitler achava que Schacht desempenhava um papel 

maior como um “estranho”, em vez de ser visto como outro lacaio do partido.388 

Mantendo-se distante do partido, Schacht pôde mostrar a figuras influentes, 

especialmente empresários e industriais, que o nacional-socialismo, embora 

retoricamente oposto ao capitalismo, era de fato amigável ao grande capital. Muitos 

 

384  Joseph Goebbels e Louis P. Lochner, ed. Os diários de Goebbels (Londres: H. Hamilton, 1948), 

registro de 21 de novembro de 1932; “Extratos da Casa Imperial à Chancelaria do Reich pelo Dr. 
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385  “Dr. Schacht 60 anos”, de Völkischer Beobachter 21 de janeiro de 1937, documento EC-499, 

Red Set, vol. VII, 576.  
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industriais desconfiavam dos nazistas (afinal, a ideologia se chamava Nacional 

Socialismo) e o endosso de um banqueiro conhecido e respeitado como Schacht tinha 

grande peso de, digamos, capital.389  

O mais perto que Schacht chegou de realmente se tornar um membro ocorreu 

em 1937, quando o partido lhe concedeu o emblema de ouro do partido, “a maior 

honra que o Terceiro Reich tem a oferecer”, por seu longo serviço.390 Esse 

reconhecimento não equivalia a ingressar no partido e Schacht alegou que aceitou por 

medo de represálias caso recusasse. Eltz-Rubenach, Ministro do Trânsito, recusou-se a 

receber o mesmo prêmio com Schacht e foi demitido de seu cargo.391 Schacht até 

apareceu em vários filmes de propaganda partidária, incluindo triunfo da vontade, 

usando o distintivo de membro do partido, mas isso provavelmente foi um estratagema 

para obter apoio dos círculos bancários e industriais da Alemanha.392 Considerando a 

atenção de Leni Riefenstahl pelos detalhes, é razoável sugerir que ela o fez usar o 

distintivo para efeito do partido, mesmo que ele não fosse oficialmente um membro. 

No final, isso realmente não importava, as crescentes críticas de Schacht à guerra e à 

política do governo levaram o partido a exigir a devolução do prêmio em 1943.393 Em 

seu julgamento em Nuremberg, Schacht afirmou que, embora trabalhasse com o 

partido, nunca foi particularmente próximo de Hitler e apenas serviu sob seu comando 

para o bem da Alemanha.394  

Nesse ínterim, o status de Schacht no partido disparou. Em agosto de 1934, 

Hitler nomeou Schacht como Ministro da Economia, embora ele ainda mantivesse sua 

posição como presidente do Reichsbank. Menos de um ano depois, em maio de 1935, 

Schacht foi nomeado Plenipotenciário Geral para a Economia de Guerra.395 Com esta 

nomeação, Schacht tornou-se essencialmente “ditador” da economia alemã.396 Ele 

controlava o Reichsbank, definia a política econômica e podia usar sua autoridade 

como plenipotenciário para influenciar os negócios. A nomeação de Schacht, no 
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entanto, levantou algumas objeções. Embora raramente mencionando Schacht pelo 

nome, muitos relatórios de situação do SD levantavam preocupações sobre os maçons 

em posições econômicas influentes, o que significa que, se a guerra estourasse, a 

capacidade da Alemanha de travá-la com sucesso estava nas mãos de maçons, um 

grupo que o partido acreditava ser internacionalista e pacifista.397 Um relatório que 

mencionou especificamente Schacht o fez como evidência de laços entre a Maçonaria 

e os judeus, e não como um ataque a Schacht. Um judeu em Erfurt abriu uma loja de 

roupas. Quando um partidário nazista local abordou o prefeito perguntando por que a 

loja não havia sido fechada, o prefeito, que também era membro do partido, disse que 

não havia base legal para isso e, além disso, o ministro da Economia (Schacht) 

incentivar os pequenos negócios era parte essencial da recuperação econômica, 

independentemente de quem fosse o dono da loja. Isso, concluiu o relatório, provava 

que os maçons eram “amigos dos judeus”.398  

Infelizmente, a influência e a posição de Schacht com Hitler nunca foram 

transferidas para nenhuma de suas outras associações, incluindo a Maçonaria. Em 

1935, assim que o partido entregou seu ultimato às lojas, Schacht apelou pessoalmente 

a Hitler, pedindo que as lojas pudessem permanecer abertas, mas sem sucesso. Hitler 

ouviu educadamente o pedido de Schacht, mas depois insistiu que, no interesse do 

nacional-socialismo, as lojas deveriam ser fechadas e tinham liberdade para fazê-lo 

voluntariamente antes que o governo interviesse.399 Schacht nunca tocou no assunto 

com Hitler novamente, embora muitas vezes tivesse brigas com outros líderes nazistas 

sobre o tratamento de ex-maçons, que acusavam Schacht de abrigar maçons dentro do 

Reichsbank e do Ministério da Economia.400 Friedrich Karl Florian, um Gauleiter e 

membro do Reichstag, chamou o Reichsbank de “o posto de gasolina dos cofrinhos 

internacionais” e quase totalmente dominado por judeus, enquanto outro crítico do 

partido sugeriu que o próprio Schacht era um judeu dinamarquês.401 Outros não 

chegaram a acusar Schacht de ser judeu, mas o consideravam um esnobe elitista que 

era muito bom com dinheiro.402  

 

397  Relatório de situação SD-Sudeste, 3 de julho de 1939, USHMM, RG-15.007M, bobina 5, 
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Para Schacht, a lua de mel não durou muito. Ele primeiro começou a duvidar 

seriamente da sabedoria de sua decisão de se alinhar com os nazistas após a Noite das 

Facas Longas. Schacht abominava tal brutalidade e ela provou a ele que a força bruta e 

as táticas violentas não eram reservadas apenas para a SA. A crescente desilusão de 

Schacht com o partido não passou despercebida. Heinrich Himmler começou a ficar de 

olho em Schacht e até recrutou a empregada da família Schacht para espionar Schacht 

e esconder microfones na casa.403 Ao mesmo tempo, a Gestapo e o Ministério do 

Interior começaram a investigar a loja de Schacht, Urania zur Unsterblichkeit por 

supostas ações “reacionárias, staatsfeindliche".404  

Naquele mesmo ano, Schacht conheceu Hans Bernd Gisevius, um oficial da 

Gestapo e também crítico do regime, que informou a Schacht sobre a empregada espiã 

em sua casa.405 Gisevius e Schacht iniciaram uma longa associação na discussão e 

planejamento de possíveis soluções para a ditadura de Adolf Hitler, e tanto Schacht 

quanto Gisevius mais tarde participaram da conspiração de julho de 1944. A certa 

altura, Gisevius sugeriu que Schacht usasse sua posição como ministro das finanças 

para criar inflação e derrubar a economia alemã, impedindo assim também o 

rearmamento e Hitler, mas Schacht recusou.406 É incerto se Schacht recusou porque 

não queria trazer para a Alemanha a mesma ruína econômica da qual ele a salvara na 

década de 1920, ou se seu orgulho e ego simplesmente não o deixaram destruir a 

economia que trabalhou tanto para construir.407 Muito provavelmente foi uma 

combinação de ambos. Schacht era nacionalista e oportunista; para deliberadamente 

derrubar a economia teria sido contrário a trair seu país e sua ambição. Em vez disso, 

Schacht preferia ver o país prosperar sob Hitler, esperando influenciar o curso geral 

dos eventos, do que derrubar tudo para irritá-lo.  

A desilusão de Schacht cresceu ao ponto de críticas abertas. Em 18 de agosto 

de 1935, Schacht ridicularizou publicamente a perseguição nazista durante um 

discurso que fez na Feira do Leste Alemão realizada em Königsberg. Era tradição um 

membro do Ministério da Economia abrir a feira com um discurso e Schacht 

aproveitou para fazer sua primeira crítica pública ao Partido. Foi um movimento 

calculado da parte de Schacht. As primeiras páginas do discurso abordavam as 

horríveis condições econômicas que a Depressão impôs à Alemanha, em grande parte 

graças ao Tratado de Versalhes, ao qual ele se referiu como “o tratado de paz mais 

estúpido de todos os tempos” e “muito pior do que justiça americana do 
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406  Ibidem, 256.  

407  Ulrich von Hassell, Os Diários de von Hassell, 1938-1944: A história das forças contra Hitler 

dentro da Alemanha (Londres: H. Hamilton, 1948), 11.  
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linchamento.408 Schacht também fez questão de homenagear Hitler, elogiando sua 

“coragem sem limites, habilidade de estadista [e] senso infalível de 

responsabilidade.”409  

Então Schacht partiu para o ataque, castigando aqueles que “heroicamente 

mancham as vidraças no meio da noite, que marcam todo alemão que negocia em uma 

loja judaica como traidor, que condenam todo ex-maçom [sic] como um vagabundo. 

”410 A plateia ficou chocada. Dois oficiais da SS, um dos quais trabalhava diretamente 

para Himmler, levantaram-se e saíram no meio dos comentários de Schacht.411 

Embora o discurso tenha sido um tapa na cara, Schacht foi cuidadoso. Ele não 

expressava suas críticas em termos raciais ou sociais, mas em vez disso jogou a 

cartada econômica, argumentando que a Alemanha precisava de uma rápida 

recuperação econômica e tais ataques contra empresas e empresários de sucesso, 

mesmo que fossem judeus ou maçons, eram contraproducentes. Mais tarde, Schacht 

seguiu uma tática semelhante em suas críticas às Leis do Sangue de Nuremberg, 

atacando-as por motivos econômicos e não ideológicos.412  

Schacht rapidamente seguiu sua crítica com uma declaração de que concordava 

com os objetivos desses atacantes, mas não com seus métodos. Ele até se voltou contra 

sua amada fraternidade, afirmando que “não há lugar no Terceiro Reich para 

sociedades secretas, independentemente de quão inofensivas elas sejam” (E este foi o 

mesmo ano em que ele apelou pessoalmente a Hitler em nome das lojas).413 Schacht 

então voltou às questões de dinheiro e rearmamento para completar suas observações. 

Apesar das críticas de Schacht, todo o discurso teve como tema geral confiar no 

governo em todas as coisas (econômicas, políticas e sociais), ao invés de tentar fazer 

justiça com as próprias mãos. Foi uma maneira inteligente e relativamente segura de 

criticar as táticas mais brutais do Partido Nazista enquanto aplaudia e apoiava o 

partido em geral. Schacht nunca criticou a administração ou a política do partido e 

focou naqueles que agiram fora da lei e na iniciativa individual. Quando Schacht 

terminou de falar e se sentou, o Gauleiter Erich Koch inclinou-se para ele e disse: 

Mönchlein, Mönchlein, du gehst einen schweren Gang” (Irmão, irmão, você tem um 

 

408  “Discurso de Konigsberg do Presidente do Reichsbank e Ministro interino do Comércio, Dr. 

Hjalmar Schacht, na Feira do Leste Alemão,” documento EC-433, Red Series, vol. VII, 490. 

Durante seu julgamento em Nuremberg, a promotoria citou o desdém de Schacht por 

Versalhes frequentemente como prova de seu apoio à agressão nazista.  

409  Discurso de Königsberg, Documento EC-433, Red Set, vol. VI, pág. 488.  

410  Ibidem, pág. 489. Durante seu julgamento, Schacht testemunhou que o Ministério da 

Propaganda, não tendo lido o discurso de antemão, o estava transmitindo para todo o país. 

Schacht também testemunhou que ele usou a impressora do Reichsbank para gerar 250.000 

cópias e distribuí-las às 400 agências do banco.  

411  Schacht, Confissões do “Velho Mago”, 318.  

412  Otto D. Tolischus, “Os nazistas disseram para acabar com os atos antijudaicos,” New York 

Times, 5 de novembro de 1935.  

413  Discurso de Königsberg, Documento EC-433, Red Set, vol. VI, pág. 489.  
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caminho difícil pela frente).414  

Schacht nunca sofreu nenhuma forma de punição por seu discurso. Goebbels e 

Himmler não ficaram particularmente felizes com seus comentários, especialmente 

quando reportagens sobre o discurso apareceram em jornais estrangeiros, mas Schacht 

escapou de qualquer tipo de reação por suas críticas. Parte disso foi porque a entrega 

de Schacht foi tão perfeitamente diplomática; ele desprezava a perseguição aos 

maçons, mas apoiava o fechamento das lojas. Ele apoiava a marginalização dos 

judeus, mas não fora da lei. Outra razão pela qual Schacht escapou da punição foi 

devido à sua posição. Como Ministro da Economia, ele ocupou um cargo muito 

poderoso para ser demitido simplesmente por causa de alguns comentários negativos 

em um discurso em Königsberg. Sob o regime nazista, os cidadãos alemães comuns, 

desde que não tivessem laços ainda existentes com o comunismo, o judaísmo ou 

qualquer outro inimigo do Reich, podiam de fato criticar o governo e a política 

governamental, não em público, é claro, mas a Gestapo estava ocupada com outros 

problemas e simplesmente não tinha tempo ou mão de obra para perseguir todos os 

cidadãos que supostamente proferissem uma palavra desencorajadora sobre Hitler ou o 

regime. Se os alemães “comuns” podiam criticar o partido sem repreendê-lo, 

certamente os ministros também poderiam se safar.  

Se Hitler ouviu sobre o incidente, ele nunca disse nada a Schacht sobre isso e 

os dois permaneceram em boas relações durante a maior parte da década de 1930. 

Hitler até fez piadas sobre como era útil ter um maçom como ministro da economia 

porque o tempo de Schacht como maçom o treinou nos caminhos do “banco judeu” e 

assim o preparou para vencer o capitalismo judaico internacional em seu próprio jogo. 

Hitler também observou que o desempenho de Schacht provou que "mesmo no campo 

das finanças afiadas, um ariano realmente inteligente é mais do que páreo para seu 

homólogo judeu".415 Embora em outra ocasião, durante um dos muitos jantares de 

discussão de Hitler, ele tenha elogiado as proezas financeiras de Schacht em 

estabelecer as exportações da Alemanha, embora ao mesmo tempo tenha acusado 

Schacht de falta de caráter por ser maçom.416  

O serviço de Schacht no Ministério da Economia continuou pelos próximos 

anos sem incidentes, embora as tensões entre Schacht e outros líderes do governo, 

especialmente Hermann Goering, aumentassem. Como chefe do Plano Quadrienal, 

Goering constantemente brigava com Schacht sobre quem realmente tinha a palavra 

final em questões econômicas. Hitler deu a ambos a tarefa de facilitar o rearmamento e 

colocar a nação em uma economia de guerra, criando uma luta pelo poder que 

dependia fortemente do relacionamento pessoal de cada homem com o Führer, mas 

embora Schacht tivesse uma melhor compreensão dos princípios econômicos, os laços 

 

414  Schacht, Confissões do “Velho Mago”, 318. Aparentemente, essa mesma citação foi dita a 

Martinho Lutero depois que ele pregou sua tese na porta da igreja em Wittenberg. A expressão 

apropriada em português seria "Você mexeu em um ninho de marimbondos".  

415  Hitler, Conversa de mesa, 326.  

416  Ibidem, 497-8.  
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de Goering com Hitler eram mais fortes que os de Schacht. Schacht favoreceu o 

rearmamento, mas apenas ao ponto de paridade com o resto da Europa e para fins de 

defesa nacional. Quando soube que Hitler queria construir um exército para a guerra 

agressiva, Schacht objetivou tanto em termos políticos quanto econômicos, enquanto 

Goering apoiou totalmente a ideia.  

Além disso, Schacht e Goering lutaram pela necessidade da autarquia. Tirando 

suas lições da escassez da Primeira Guerra Mundial, Goering queria tornar a 

Alemanha o mais autossuficiente possível. Schacht, por outro lado, argumentava que 

as mercadorias poderiam ser obtidas por meio do comércio exterior por uma fração do 

custo de desenvolvimento interno das mercadorias ou criação de Ersatz substitutos.417 

Infelizmente, Hitler apoiava a autarquia tão fortemente quanto Goering, querendo 

evitar a todo custo as carências da guerra anterior.418 Em agosto, de 1937, não 

querendo estar subordinado a Goering, Schacht renunciou ao cargo de Ministro da 

Economia e de Plenipotenciário para a Economia de Guerra. Demorou mais de dois 

meses para obter a liberação oficial, e Hitler se recusou a deixá-lo deixar o governo 

simplesmente, tornando-o Ministro Sem Pasta.419  

Embora a rivalidade com Goering tenha custado a Schacht dois de seus cargos, 

ele ainda manteve a presidência do Reichsbank. Em 1938, Schacht foi renomeado por 

mais quatro anos, embora tenha servido apenas um antes de ser demitido. É irônico 

que, assim como os maçons estavam a caminho de obter a confiança nazista (o 

primeiro decreto de anistia foi emitido naquele mesmo ano), Schacht estava de saída. 

A imprensa também começou a se voltar contra o Velho Mago, chamando-o de 

“Jüden- und Logenknecht”, afirmando que em seus primeiros anos de serviço, Schacht 

havia sido capaz de usar “intrigas de loja” para conseguir o que queria em questões 

financeiras, mas que recentemente ele e o “Bando de Schacht” se tornaram muito 

poderosos e precisavam sair.420  

Como nota humorística e testemunho das habilidades de Schacht em finanças 

(ou pelo menos sua capacidade de permanecer são sob as exigências econômicas de 

Hitler), o sucessor de Schacht como Ministro da Economia, Rudolf Brinkmann, sofreu 

um colapso nervoso logo após assumir o cargo. Quando Brinkmann não apareceu para 

trabalhar um dia, ele foi encontrado dirigindo uma orquestra invisível em um bar de 

Berlin. Além disso, ele prometeu pagar a todos os seus funcionários 1.000 marcos por 

mês e, nos dias anteriores ao seu colapso mental, começou a escrever alguns de seus 

pedidos e memorandos em verso.421  

 

417  Simpson, Schacht em Perspectiva, 180-81.  

418  Veja Aly, Beneficiários de Hitler. Aly passa os primeiros capítulos explicando o desejo de 

Hitler de nunca deixar a frente doméstica sentir o aperto da guerra e, portanto, nunca se voltar 

contra a guerra.  

419  Testemunho do Dr. Hjalmar Schacht, 11 de julho de 1945, documento, 3724-PS, Red Set, vol. 

VI, 463.  

420  Artigo em Deutsche Freiheit, jornal alemão em Paris, 2 de setembro de 1938, BArch R58/6103b 

parte 1, 14.  

421  Hassell, diários de von Hassell, 41.  
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A velocidade com que Schacht passou de uma colaboração voluntária para 

planejar a remoção de Hitler do cargo foi bastante rápida. No início da década de 

1930, Schacht elogiava o regime, mas no início da Segunda Guerra Mundial ele se 

referia ao nacional-socialismo como “uma Weltanschauung (cosmovisão) 

verdadeiramente bestial”.422 Quando ele deu o salto final de apoiador cauteloso a 

conspirador clandestino, foi devido ao ritmo do rearmamento e estabilidade 

econômica, as mesmas razões pelas quais ele foi trabalhar para os nazistas em 

primeiro lugar. Schacht trabalhou com os nazistas acreditando que era melhor para ele 

e para a Alemanha. Quando essa crença se erodiu, o mesmo aconteceu com seu apoio 

ao partido. Schacht até se divorciou de sua primeira esposa por causa de sua crescente 

desconfiança no partido. Ela era uma fervorosa apoiadora nazista e às vezes 

compartilhava em público as críticas ao regime e seus líderes que Schacht havia falado 

com ela em segredo. Quando ela se recusou a parar, ele se divorciou dela.423  

O caso Blomberg-Fritsch, juntamente com a demissão de Schacht do cargo, 

levou ao rompimento final com o partido e Hitler. Algumas peças do escândalo eram 

genuínas, mas era bastante óbvio que Hitler estava limpando a casa. Schacht 

testemunhou em Nuremberg que o caso foi a primeira vez que ele suspeitou que Hitler 

queria o rearmamento com o propósito de travar uma guerra agressiva. Schacht 

considerou Fritsch "a melhor personagem de todo o exército" e "não está disposto a 

exagerar nos armamentos, e certamente nunca teria concordado com uma guerra 

agressiva".424 Foi nesse ponto que Schacht deu o passo final de crítico a conspirador. 

Após o caso Fritsch-Blomberg, Schacht abordou vários oficiais, tais como o almirante 

Raeder, os marechais de campo von Rundstedt e von Brauschtisch e o ministro da 

Justiça Guertner, encorajando-os a “tomar contramedidas contra Hitler”.425 Mais tarde, 

em 1938, Schacht se encontrou com o general von Witzleben, um homem que ele 

chamou de “um oponente determinado do regime” e o convenceu a ajudar a tramar a 

derrubada de Hitler para evitar uma guerra inevitável. O general Brockdorf-Ahlefeld 

foi adicionado à lista de conspiradores, assim como o general Halder e o general Beck. 

O plano era prender Hitler e levá-lo a um tribunal em setembro de 1938.426 Os 

conspiradores até fizeram contato com o primeiro-ministro Neville Chamberlain e 

tentaram convencê-lo a boicotar a Conferência de Munique, em vez de apoiar o golpe 

quando ele começou. Chamberlain, porém, não se convenceu e foi a Munique.427 

 

422  Peterson, A favor e contra Hitler, 250; Conjunto Azul, vol. XII, 472. Schacht também 

afirmou que só usou a saudação “Heil Hitler” e se referia a Hitler como “Führer” em 

correspondência oficial escrita, mas nunca na fala cotidiana. Infelizmente, tal alegação é 

quase impossível de provar.  

423  Schacht, Confissões do “Velho Mago”, 106.  

424  “Testemunho de Hjalmar Schacht, 16 de outubro de 1945”, documento 3728-PS, Red Set, 

vol. VI, 485.  

425  Schacht, Confissões do “Velho Mago”, 355.  

426  Ibidem, 355-7. Esta foi outra razão pela qual Schacht se divorciou de sua primeira 

esposa. Ter uma esposa antagônica e tagarela enquanto se planeja um golpe tende a 

terminar em desastre.  

427  Peterson, A favor e contra Hitler, 317. 
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Curiosamente, os conspiradores, se bem-sucedidos, planejavam fazer de Schacht o 

novo chefe de estado.428 Infelizmente para os conspiradores, o plano fracassou quando 

o sucesso da Conferência de Munique fez a popularidade de Hitler disparar. Era 

impossível prender o homem que refez a grande Alemanha sem derramamento de 

sangue. Além disso, Schacht perdeu muita influência pessoal depois de Munique; ele 

havia previsto a guerra, mas ela nunca aconteceu. Schacht continuou a procurar outros 

indivíduos e planos que pudessem derrubar Hitler, mas sua renúncia do gabinete e sua 

demissão do Reichsbank essencialmente despojaram Schacht de qualquer poder ou 

influência que o tornasse valioso para qualquer conspiração. Depois de 1939, os 

metais sonoros de Schacht tornaram-se um címbalo tilintante. Schacht até recebeu 

avisos do embaixador americano Dodd de que vários elementos do regime o queriam 

morto.429  

Não foi nenhuma surpresa para Schacht quando, em 1940, o chefe da polícia de 

Berlin o aconselhou a ter cuidado e agir com cautela; agora ele estava na “Lista 

Negra” da Gestapo. Não só a Gestapo estava de olho em Schacht, mas qualquer pessoa 

que falasse com Schacht sem ser para tirar o chapéu e dizer “como vai?” também era 

suspeita.430 No entanto, Schacht continuou a criticar Hitler e o governo por liderar a 

Alemanha em rota de colisão para a guerra que certamente condenaria a Alemanha. Os 

impressionantes sucessos da Wehrmacht na Polônia e na França, entretanto, 

simplesmente amplificaram o que aconteceu em Munique. Hitler parecia infalível, 

novas tentativas de golpe tiveram que esperar até os últimos anos da guerra, quando a 

guerra havia destruído a credibilidade de Hitler e pessoas influentes estavam 

novamente dispostas a agir contra ele.  

Essa hora chegou em 1944. A oposição de Schacht ao regime culminou com 

sua colaboração na famosa Conspiração de 20 de julho, cujas consequências 

testemunharam a detenção e prisão de Schacht pelo resto da guerra. Não havia 

nenhuma evidência direta ligando Schacht à conspiração, mas a tentativa de 

assassinato deu a Hitler a oportunidade de limpar a casa. Schacht era conhecido por 

ser crítico do regime, se não hostil, e por isso era natural que ele fosse preso na caçada 

que se seguiu. O Tribunal Popular o condenou à prisão em vez de execução com os 

colaboradores diretos. Hjalmar Schacht, o “Velho Mago” que salvou a economia 

alemã duas vezes e subiu aos escalões mais altos do banco e do governo, foi primeiro 

para Ravensbrük, depois para Flossenberg, depois para Dachau e finalmente para o 

Tirol do Sul, onde permaneceu até ser libertado pelas forças americanas.431  

Infelizmente para Schacht, ele foi retirado de uma prisão apenas para ser 

jogado em outra. Uma vez identificado por seus libertadores americanos como 

banqueiro e ministro da economia de Hitler, Schacht foi enviado a Nuremberg para ser 

julgado perante o Tribunal Militar Internacional. Durante o julgamento, a carreira de 

 

428  Ibidem, 314.  

429  Blue Set, vol. XII, 439.  

430  Peterson, A favor e contra Hitler, 330.  

431  Ibidem, 339-41.  
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Schacht, bem como suas atitudes em relação ao nacional-socialismo, emergiram em 

toda a sua complexidade e confusão. Era ele um nacionalista genuíno que se juntou ao 

partido errado? Era ele um nazista que simplesmente nunca usava o broche do partido? 

Era ele apenas um oportunista, disposto a ficar do lado de quem estava ganhando? A 

sua participação nas diferentes conspirações contra Hitler foi motivada por 

patriotismo, ganância ou desejo de recuar enquanto a guerra azedou para a Alemanha? 

Vimos exemplos ao longo de sua vida que sugerem uma resposta “sim” a todas essas 

perguntas, mas quem foi o verdadeiro Hjalmar Schacht? Como um homem poderia 

prosperar tanto em Weimar quanto no Terceiro Reich? Como ele poderia ser um 

liberal e dominar com ultraconservadores como Hitler? Economicamente conservador, 

politicamente liberal, nacionalista, oportunista, socialmente de elite; o que é Hjalmar 

Schacht. Assim era também é a maioria dos maçons alemães. 

A absolvição não surpreendeu Schacht, que estava totalmente convencido de 

sua inocência. Mesmo durante o julgamento, ele tinha tanta certeza da absolvição que 

muitas vezes parecia esnobe e arrogante, irritando severamente os outros réus. Schacht 

era brilhante e sabia disso. Ele sempre teve um ego muito grande, e o tribunal de 

Nuremberg era relativamente pequeno.432 Enquanto definhava em sua cela entre os 

dias no tribunal, Schacht escreveu um livro de poesia com um tom que irritaria o 

apóstolo Paulo com autopiedade, no sentido: “Combati o bom combate, mas agora 

estou sentado e carrego meu fardo sozinho."433 Não se sabe se ele voltou a ingressar 

em uma loja maçônica.434  

Para voltar ao início, Hjalmar Schacht fornece um intrigante estudo de caso dos 

maçons no Terceiro Reich. Quando olhamos para Schacht, vemos que ele (como 

milhares de outros maçons) não vacilou, mas tomou suas decisões pesando ambição e 

patriotismo com oportunidade. Ao longo de sua vida, vemos um homem que 

representou um típico maçom prussiano antigo. Ele cresceu em um lar de classe 

média, recebeu uma educação excelente e subiu na hierarquia social ao se destacar na 

carreira que escolheu.  

Embora muito liberal em relação à política, Schacht manteve amor e respeito 

pelo monarca e forte autoridade central. Ele também permaneceu solidamente de 

centro-direita em relação à economia e à propriedade privada e abominava o 

comunismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, Schacht identificou-se como um 

liberal moderado, mas inclinou-se para a direita quando a situação política na 

Alemanha se polarizou. Embora originalmente tenha criticado os nazistas, Schacht 

começou a tratá-los bem anos antes da tomada do poder, vendo o partido como o 

futuro da Alemanha e, portanto, de seu futuro também.  

 

432  Ibidem, 365.  

433  Hjalmar Schacht, Kleine Bekenntnisse (Pequenas Confissões) (Winsen, Alemanha: 

Buchdrucherei Gebrueder Ravens, 1949), incluído como parte da coleção de papéis de Hjalmar 

Schacht, Hoover Institution.  

434  A própria autobiografia de Schacht não diz nada sobre isso, e considerando o respeito com que 

ele falou da Maçonaria no início de sua autobiografia, seria de se supor que ele ficaria 

orgulhoso de mencionar uma reunião com as lojas.  
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Ele também era um adesista e entendia a relação entre associação e status 

social. Em meados da década de 1920, Schacht tinha sido, ou era membro de um clube 

literário universitário, das lojas maçônicas, da Young Liberals Association, do 

National Liberal Party, do DDP, do Berlin Press Union, de um clube de tênis local 

(onde ele conheceu sua primeira esposa), a German-Turkish Society e o Nineteen-

Fourteen Club, que Schacht descreveu como um lugar para “espíritos afins – 

advogados, jornalistas, empresários, banqueiros”.435 No entanto, embora Schacht 

pertencesse a uma dúzia de clubes e associações e os estimasse, ele também nunca 

lutou para manter nenhum deles vivo. Ele trocou o Partido Liberal pelo DDP. Ele 

pediu a Hitler que mantivesse as lojas abertas e, prontamente abandonou o assunto 

quando Hitler recusou, então condenou publicamente as lojas em seu discurso em 

Königsberg. Na verdade, quase nenhum dos seis biógrafos de Schacht menciona sua 

participação na Maçonaria. Mesmo as próprias memórias de Schacht dizem pouco 

sobre a fraternidade, além de dizer quando ele ingressou e recontar algumas anedotas 

ligadas à sua participação na loja. Como suas outras associações sociais, a Maçonaria 

era algo facilmente descartado e seus benefícios encontrados em outro lugar. Schacht 

era um adesista, mas prudente, ingressando em organizações quando elas ofereciam 

algum tipo de benefício e abandonando-as quando não mais ofereciam. Schacht não 

era esquisito, ele era prático.  

Claro, existem algumas áreas em que Schacht não foi tão comum em relação 

aos seus irmãos maçons. Devido à sua extraordinária inteligência e habilidade em 

assuntos financeiros, Schacht foi um dos homens mais poderosos da Alemanha, tanto 

sob o comando de Weimar quanto do governo nazista. Seu nome era conhecido em 

todo o mundo como o “Velho Mago” da economia alemã. Ao mesmo tempo, Schacht 

nunca ingressou no Partido Nazista, apesar de quão alto ele subiu em suas fileiras. 

Esses dois fatores juntos lançam uma luz interessante sobre a maneira como o partido 

lidou com a questão dos ex-maçons servindo no governo. Muitos maçons, como 

Schüler e Westphal, tentaram arduamente permanecer (ou entrar) no partido e no 

serviço público. Enquanto ex-maçons menos impressionantes elogiavam o partido na 

esperança de provar lealdade e ganhar adesão, Schacht foi capaz de criticar 

publicamente o partido e ainda manter seu cargo. Ao tomar decisões sobre o destino 

da antiga maçonaria, repetidas vezes o partido cedeu à habilidade e capacidade de ex-

maçons de realizar seus trabalhos, alertando que removê-los criaria mais problemas do 

que resolveria. Em outras palavras, quanto mais útil um ex-maçom fosse para o 

partido, maior a chance de sucesso. No caso de Schacht, suas habilidades eram tão 

necessárias que ele nunca se juntou ao partido, mas ocupou cargos de gabinete. Apesar 

de serem instituições ideológicas, tanto a Maçonaria quanto o NSDAP tinham lados 

práticos, vendo o valor em favorecer a primeira em detrimento da segunda.  

Com grande benefício, no entanto, vem um grande risco. Schacht pode ter 

conseguido ganhar destaque sem ingressar no partido, mas isso também significava 

que ele tinha mais responsabilidade pelo que Hitler fez com o novo exército que 

 

435  Schacht, Confissões do “Velho Mago”, 136.  
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Schacht forneceu o dinheiro para construir. Quando Schacht se voltou contra Hitler, 

foi por causa das mesmas questões para as quais ele colaborara em primeiro lugar. 

Schacht, como Jekyll, havia criado um monstro e seu orgulho e patriotismo exigiam 

que ele tentasse detê-lo. A resistência, então, é outra área em que Schacht se destaca 

entre os ex-maçons; no entanto, na época da conspiração de julho, Schacht não era 

maçom há quase uma década e apontá-lo como um exemplo de resistência maçônica é 

mais do que um exagero. O último dos maçons que resistiu por uma ideologia 

genuína, um desacordo sincero com os fundamentos do nacional-socialismo, morreu 

com Leo Müffelmann. Schacht, como a maioria dos maçons alemães, ingressou nas 

lojas por ambição, elitismo, quase qualquer coisa além de crença ideológica; assim 

quando as lojas deixaram de ser um benefício e se tornaram um risco, elas fizeram 

uma tentativa de cooperação e, em seguida, abandonaram quando a tentativa falhou. 

Como a maioria dos maçons nunca alcançou o mesmo nível de benefício que Schacht, 

eles também nunca resistiram como ele. Como Jekyll, Schacht teve que sacrificar sua 

própria ambição e carreira na tentativa de impedir que um louco se soltasse em uma 

fúria assassina. Infelizmente, Schacht falhou onde Jekyll teve sucesso.  
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Capítulo VII - Epílogo e Conclusão 

Um relatório do SD publicado em 1937 afirmava: “falando sobre os membros 

das lojas em geral, pode-se dizer… que eles usaram toda oportunidade para defender a 

Maçonaria e que eles não conheciam a “não-alemanhidade” das lojas, mas 

ingressariam novamente nas lojas em um piscar de olhos.436 Quando a guerra acabou, 

foi exatamente isso que eles fizeram.  

A Maçonaria realmente retornou à Alemanha após a guerra exatamente no 

mesmo lugar em que havia chegado às terras de língua alemã no século XVIII. Apenas 

algumas semanas após a rendição da Alemanha, membros da Loja Absalão, a primeira 

das lojas alemãs, reuniram-se informalmente em Hamburgo e planejaram uma 

reconstituição oficial da loja, uma semana depois. Em junho de 1949, os maçons da 

Alemanha Ocidental se reuniram em Frankfurt am Main e fundaram a Großloge der 

Alten Freien und Angenommen Maurer (Grande Loja de Antigos Maçons Livres e 

Aceitos). Ironicamente, a Loja Simbólica da Alemanha no Exílio, a loja que havia sido 

condenada ao ostracismo por todos os outros maçons alemães, ajudou a restabelecer 

esta nova grande loja alemã e trazer a Maçonaria de volta à Alemanha. A Loja 

Simbólica foi ajudada pela recém-formada Grande Loja do Estado de Israel e pela 

Grande Loja Unida da Inglaterra.437 A Grande Loja drei Weltkugeln e a Grosse 

Landesloge também reviveram e, em 1958, essas três lojas alemãs, juntamente com a 

Grande Loja dos Maçons Britânicos na Alemanha e a Grande Loja Americano-

Canadense (ambas estabelecidas pelos exércitos de ocupação) se uniram e formaram a 

Vereinigte Großlogen von Deutschland (Grandes Lojas Unidas da Alemanha), que 

continua sendo o corpo governante das lojas maçônicas na Alemanha até hoje.  

Uma explicação detalhada de porque ou como os homens que haviam 

abandonado a fraternidade poderiam retornar tão facilmente a ela está fora do escopo 

deste estudo, mas o fato de que as lojas maçônicas começaram a reaparecer semanas 

após o fim da guerra é digno de nota. Isso mostra o persistente desejo de sociabilidade 

da classe média alemã. Com a morte do nacional-socialismo, todas as sociedades, 

associações, clubes e organizações sob o guarda-chuva nazista desapareceram. Se os 

ex-maçons queriam continuar algum tipo de organização exclusiva, a opção mais 

simples era restabelecer as lojas em vez de tentar criar algo novo. Pode ter havido 

alguma nostalgia ou desejo genuíno de restabelecer a Maçonaria, mas depois de 

observar a rapidez e a facilidade com que as lojas desmoronaram, é mais provável que 

os homens desejassem associação, de onde quer que viesse, e a Maçonaria era a mais 

fácil de restabelecer.  

 

436  Relatórios mensais do SD, crônicas da loja, Relatório do Ano RFSS-SD para 1937, Seção II 111, 

“Influência da Maçonaria na economia”, BArch R58/6113 parte 1, 13.  

437  Em Colapso da Maçonaria, Howe atribui a maior parte da recuperação ao trabalho da Grande 

Loja Unida da Inglaterra; Ralf Melzer, “No Olho do Furacão: Maçonaria Alemã na República de 

Weimar e no Terceiro Reich,” Movimentos Totalitários e Religiões Políticas, Vol. 4 (Outono de 

2003), 132, Melzer dá o maior crédito à SGVD.  
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Havia, no entanto, outra motivação para restabelecer rapidamente a Maçonaria. 

A maioria dos maçons alemães procurou ativamente colaborar com o regime nazista 

de uma forma ou de outra. Assim que a Alemanha nazista caiu diante dos Aliados, o 

processo de ocupação e desnazificação começou. Qualquer um que tivesse algum 

vínculo com o regime lutava para encontrar uma maneira de se distanciar do nacional-

socialismo. Para os ex-maçons, restabelecer a fraternidade era conveniente. Não havia 

dúvida de que os nazistas perseguiram a maçonaria e, portanto, poder restabelecer 

conexões com a fraternidade dava aos ex-membros algo para apontar e dizer: “Veja, 

eu não era nazista, na verdade, pertencia a um grupo que os nazistas perseguiram”. 

Antes que eles pudessem fazer isso, no entanto, a colaboração e a cooperação 

voluntária da década anterior tiveram que ser explicadas de uma forma que a 

reconhecesse, mas a desculpasse.  

Para tanto, as lojas recriaram sua história sob o Terceiro Reich de maneira 

semelhante à dos franceses em relação a Vichy. Tanto Vichy quanto a maioria dos 

maçons alemães cometeram o mesmo erro e apostaram no cavalo errado. As lojas 

Antiga Prússia nacionalistas e anti-semitas fizeram um grande esforço para se 

distanciar das lojas Humanitárias, e tanto as lojas Antiga Prússia quanto Humanitárias 

fizeram um grande esforço para se distanciar da Grande Loja Simbólica da 

Alemanha.438 No entanto, com a derrota de Hitler, a situação se inverteu e as antigas 

lojas prussianas e humanitárias ficaram do lado errado, enquanto o pequeno SGvD, 

que anteriormente havia sido evitado por lojas em ambos os lados do Atlântico, podia 

se orgulhar de suas atividades sob o regime. Homens como Karl Hoede, que 

inicialmente foi rejeitado pelo partido por causa de sua filiação na loja e que lutou por 

anos para entrar, finalmente recebendo uma isenção de Hitler, retornaram às lojas após 

a guerra em plena fraternidade. No caso de Hoede, ele voltou e serviu na 

administração da loja até sua morte em 1973.439 Ninguém desafiou  

O retorno de Hoede porque a maioria dos outros maçons alemães tinham 

histórias misturadas de forma semelhante. Assim, quando os maçons alemães 

começaram a falar sobre a vida no Terceiro Reich, eles imaginaram suas ações como 

indesejáveis, mas necessárias, uma tentativa de ceder voluntariamente um pouco para 

evitar a imposição de maiores concessões. Assim como os franceses reinventaram a 

França de Vichy como um mal necessário ou o menor de dois males, os maçons 

 

438  Os nazistas reconheceram seus esforços. Em Die Wahrheit ueber die Freimauerei, um 

panfleto nazista impresso em 1932, o partido distinguia a SGvD da Maçonaria Antiga 

Prussiana e Humanitária; todos os maçons foram condenados, mas algumas lojas eram mais 

condenáveis do que outras, GSTA PK, 5.1.11, Nr. 22.  

439  Não consegui descobrir exatamente por que Hoede foi rejeitado tantas vezes antes de 1939. 

Pode ter sido o aumento da necessidade de médicos quando a guerra estourou, ou pode ter sido 

simplesmente que seus pedidos anteriores acabaram nas mãos de oficiais do partido de linha 

dura, em vez de homens mais tolerantes como Buch ou Stuertz, veja Bernheim, “Tarnung und 

Gewalt” para um relato mais detalhado da história de Hoede com a Maçonaria e o Partido.  



119 

 

alemães tentaram justificar seu comportamento de maneira semelhante.440 No interesse 

de suavizar as relações entre os maçons alemães, a Große Landesloge emitiu uma 

declaração em 1955, afirmando que lamentava formalmente as ações que tomou 

durante a década de 1930, incluindo o corte de laços com outras lojas; no entanto, a 

declaração pedia compreensão às outras lojas, uma vez que essas medidas, embora 

flagrantemente contrárias aos princípios básicos da Maçonaria, foram tomadas para 

camuflar a Maçonaria e escapar do destino de outras lojas.441 Nasceu o mito da 

“colaboração para proteger”. A declaração naturalmente causou agitação entre as 

outras Grandes Lojas, que não foram tão rápidas em esquecer, mas ao mesmo tempo 

foram elas mesmas culpadas de colaborar em um grau ou outro.  

Uma vez que Neuberger, um “profano” (o termo maçônico para um não 

maçom), escreveu sua dissertação descrevendo os maçons primariamente como 

vítimas, os maçons puderam começar a revisitar os anos de Hitler e tentar novamente 

reconstruir a história que a Große Landesloge sugerira em 1955. Assim começou o 

fluxo de artigos e peças curtas sobre a vitimização, perseguição e pequenos, mas 

nobres movimentos de resistência dos irmãos maçons. A Grande Loja Simbólica, que 

havia sido absolutamente desprezada pelas lojas da Antiga Prússia e Humanitárias, de 

repente se tornou o garoto-propaganda da experiência da Maçonaria no Terceiro 

Reich, pois os maçons promoveram a imagem da minoria heroica lutando contra a 

pressão nazista esmagadora. Assim que Bernheim e Melzer denunciaram esta versão 

da história maçônica, apontando os erros e inconsistências dos maçons como heroicos 

oprimidos, começou o debate sobre os maçons como vítimas versus colaboradores.  

Mais importante do que identificar os maçons como um ou outro é examinar o 

significado do paradoxo. Se os maçons pudessem ser identificados como vítimas e 

colaboradores, teria havido uma interação entre as lojas e o regime. Isso significa que 

a perseguição nazista não foi uniforme e poderia ser negociada com base em quatro 

fatores: os nazistas identificaram o grupo como um grupo não racial (ou seja, um 

indivíduo pertencia ao grupo em virtude de seu nascimento)? O grupo estava disposto 

a colaborar? O grupo tinha algo a oferecer ao regime em troca de colaboração? 

Finalmente, o regime estava disposto a aceitar a colaboração do grupo? Quanto mais 

perguntas a que um grupo-alvo pudesse responder “sim” significava que mais aquele 

grupo específico poderia ter negociado a perseguição. No caso dos maçons, todas as 

perguntas, exceto a última, podem ser respondidas afirmativamente, o que significa 

 

440  Para uma discussão de como esse processo funcionou na França, ver Robert Paxton, Vichy 

França: Velha Guarda e Nova Ordem, 1940-1944 (Nova York: Columbia University Press, 

1982). Paxton demonstrou que, começando com o julgamento de Marechal Pétain no pós-

guerra, os franceses reconstruíram a França de Vichy como um mal necessário, feito em 

defesa contra ameaças ainda maiores, quando na realidade os franceses começaram a se 

alinhar com a política nazista por conta própria, muito antes da rendição. Outros países 

resistiram à pressão de Hitler para deportar judeus e perseguir os maçons (Itália e Bulgária, 

por exemplo), então certamente a França podia ter resistido. Em vez disso, ela optou por dar o 

primeiro passo voluntariamente, assim como fizeram as lojas.  

441  Bernheim, “Tarnung und Gewalt”.  
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que os maçons tinham uma quantidade substancial de espaço de manobra quando se 

tratava de como eles e o regime interagiam, assim a dança do compromisso começou 

e, olhando a Maçonaria podemos ver como essa dança se desenrolou em relação a um 

grupo particularmente significativo. Conforme visto no Capítulo II, os maçons foram 

os que mais inflexivelmente apoiaram o nacional-socialismo após a crise de 1929, e 

representavam as profissões necessárias para a sobrevivência do regime. O único 

obstáculo para uma combinação ideal era a visão de mundo da associação à qual esses 

homens pertenciam.  

Os nazistas identificaram os maçons como um grupo não racial? Sim, e este é o 

mais importante dos quatro fatores. Alvos raciais como judeus, ciganos, homossexuais 

e deficientes mentais estavam em grande desvantagem porque sua identidade estava 

nas mãos dos nazistas, ou como disse Karl Lueger, o prefeito de Viena, “eu determino 

quem é judeu”. Grupos não raciais, como os maçons, tiveram a oportunidade de mudar 

seus pontos proverbiais por desassociação. Não se pode mudar seu sangue ou herança, 

mas pode-se mudar a própria ideologia, visão de mundo ou associações.442 No caso de 

grupos não raciais, a identidade estava nas mãos do indivíduo e não do regime. Como 

grupo não racial, os maçons poderiam se desassociar das lojas e se livrar de mais 

perseguições como maçons. O fato de ser membro de uma loja maçônica não ser algo 

registrado oficialmente (como era a denominação religiosa), tornava a dissociação 

muito mais fácil. Ingressar no partido e obter os benefícios da filiação representava um 

problema diferente, mas quanto a se livrar da mira nazista, os ex-maçons tinham 

apenas que abandonar a loja.  

Em seguida, se um grupo tivesse a opção de cortar laços e escapar da 

perseguição, os membros do grupo estavam dispostos a exercer essa opção? As 

Testemunhas de Jeová eram um grupo não racial visado pelos nazistas, mas não 

tinham intenção de se dissolver, conformar-se ou colaborar de outra forma. 

Testemunhas individuais podem ter colaborado, mas a instituição como um todo 

permaneceu na oposição. Os maçons, por outro lado, estavam mais do que dispostos a 

corar seus laços com a Maçonaria e trabalhar com o regime, e por que não? Era a 

próxima grande oportunidade. Como os próprios nazistas apontaram várias vezes, a 

maioria dos maçons ingressou nas lojas por ambição e oportunismo. Depois de 1933, o 

avanço na carreira e a oportunidade passaram a vir por meio do Partido Nazista, o 

NSDAP. As lojas estavam dispostas a colaborar e tomaram medidas para fazê-lo, 

mesmo antes da tomada do poder pelos nazistas. O ninho de vespas que a carta de 

Bröse despertou mostrou que alguns maçons apoiaram fortemente os Nazistas, e 

mesmo aqueles que não preferiam certamente o nacional-socialismo ao comunismo. 

Após a tomada do poder, todas as três lojas Antiga Prússia e duas lojas Humanitárias, 

 

442  Yehuda Bauer usa lógica semelhante para argumentar que apenas grupos étnicos e raciais 

podem ser vítimas de genocídio ou holocausto. Grupos políticos e religiosos não podem 

porque podem “mudar de lugar”, por assim dizer. Assim, de acordo com a definição de 

Bauer, os maçons, juntamente com os comunistas e até mesmo as Testemunhas de Jeová, não 

foram vítimas do holocausto. Vítimas de perseguição, sim, mas vítimas do Holocausto, não. 

Bauer, Repensando o Holocausto, 11-12.  
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representando mais de 80% da Maçonaria alemã, expulsaram todos os judeus, 

cortaram laços com a Maçonaria, mudaram de nome e, em seguida, buscaram 

abertamente a aceitação oficial sob o Terceiro Reich.  

Terceiro, se um grupo estava disposto a colaborar, ele tinha algo a oferecer ao 

regime? Aqui os maçons não só poderiam responder “sim”, mas responder com um 

entusiasmado e retumbante “sim”. Foi isso que fez os maçons se destacarem entre 

outros alvos não raciais. As lojas maçônicas consistiam em setenta a oitenta mil 

homens ricos, estabelecidos e influentes. Os maçons eram médicos, advogados, 

políticos, empresários, professores, administradores e banqueiros; as mesmas 

profissões que foram cruciais para o sucesso do nacional-socialismo como governo, 

máquina de guerra e ideologia. Nenhum outro grupo, organização ou associação 

poderia se orgulhar de uma adesão tão impressionante, já que a adesão às lojas estava 

tão intimamente ligada à capacidade de se tornar parte da elite social. Outros grupos 

não raciais eram mais socialmente diversos. Eles certamente tinham membros 

influentes, mas também tinham membros “comuns”. O Partido Comunista, por 

exemplo, consistia principalmente da classe trabalhadora e tinha pouco mais a oferecer 

ao regime do que mão de obra não qualificada. Assim, aos olhos do Partido Nazista, 

não só era possível aceitar ex-maçons, como era desejável.  

A disposição da maioria dos maçons alemães de abandonar tão rapidamente a 

fraternidade e trabalhar com o partido diz algo sobre sua participação nas lojas. 

Hjalmar Schacht, por exemplo, era maçom há quase trinta anos quando os nazistas 

chegaram ao poder, mas quando Hitler rejeitou seu pedido para permitir que as lojas 

permanecessem abertas, Schacht basicamente deu de ombros e durante seu Discurso 

em Königsberg (que ocorreu naquele mesmo ano), afirmou que não havia espaço na 

Alemanha nazista para a Maçonaria. Outros maçons, muitos atuando antes da tomada 

do poder, descartaram uma associação que durou anos e, às vezes, décadas. Para a 

maioria dos maçons, a adesão à fraternidade era apenas parte de uma longa lista de 

associações sociais e profissionais que ofereciam benefícios, mas não eram parte 

definidora de seu caráter. Para as Testemunhas de Jeová, ou mesmo maçons como Leo 

Müffelmann, a ideologia e a organização estavam entrelaçadas e constituíam uma 

parte definidora de seu caráter, portanto, eles escolheram os campos de concentração 

em vez da colaboração.  

Finalmente, se o grupo estava disposto a colaborar, o regime estava disposto a 

aceitá-los? Dada a necessidade nazista de profissionais e o desejo maçônico de se 

estabelecer sob o novo regime, alguém poderia pensar que os dois teriam feito uma 

combinação perfeita. Em vez disso, Goering recusou-se terminantemente a aceitar as 

lojas ou as Ordens Cristãs. A razão dada foi que as novas ordens serviriam como um 

meio de continuar secretamente a Maçonaria, permitindo que a ideologia da 

Maçonaria continuasse; no entanto, a maioria dos membros nunca comprou a 

ideologia e, em vez disso, estava interessada apenas nos outros benefícios de ser 

membro da loja. Deve ter havido, então, outra razão pela qual uma miríade de outros 

clubes e organizações sociais foi autorizada a colaborar, mas não as lojas maçônicas. 

Um retorno e uma comparação com os Korps universitários ajudam a esclarecer por 



122 

 

que a Maçonaria, uma instituição que tinha membros valiosos e estava tão disposta a 

se alinhar com o nacional-socialismo foi incapaz de fazê-lo.  

Consideremos os dois; em meados do século XIX, como a maioria das lojas 

maçônicas, os Korps eram muito nacionalistas e também antissemitas, especialmente 

as Deutsche Burschenschaften. Os maçons eram a atual elite profissional e educada; os 

membros do Korps eram a futura elite profissional e educada. Ser membro do Korps 

era um sinal de status social e econômico, um sinal de que alguém era superior até 

mesmo a outros estudantes universitários. As lojas serviram a um propósito 

semelhante após a faculdade. Os Korps, como as lojas, também tinham um código de 

honra estrito e diretrizes morais, e esperava que seus membros vivessem de acordo 

com esses padrões. Os Korps até usavam trajes elaborados durante suas cerimônias 

formais, como os maçons. Até a década de 1920, os Korps eram uma loja maçônica 

em embrião, mas quando os Korps buscaram coordenação com o nacional-socialismo, 

eles conseguiram. Aqueles poucos Korps que não se alinharam foram fechados à força 

no mesmo ano que as lojas. Então, qual era a diferença?  

Primeiro, os Korps eram 100% alemães. Eles foram formados na Alemanha e 

não tinham vínculos com fraternidades estrangeiras, enquanto a Maçonaria era uma 

importação inglesa. Além disso, o maior dos Korps, o Deutsche Burschenschaften, 

formado contra Napoleão, tornando-se um grupo não apenas 100% alemão, mas 

nascido da luta nacionalista. Os Korps, então, eram imunes a acusações de serem 

internacionais. Em segundo lugar, os Korps foram clubes que desenvolveram uma 

ideologia. A Maçonaria, por outro lado, era uma ideologia que se desenvolveu em um 

clube. À medida que os filósofos e intelectuais do Iluminismo buscavam locais para se 

encontrar e discutir, eles gravitavam em direção às lojas, transformando uma guilda de 

artesãos em uma fraternidade intelectual e profissional de elite. Para os nazistas, 

aceitar as aberturas das associações estudantis alemãs que adotaram um código de 

honra não era dificuldade nenhuma. Aceitar uma sociedade estrangeira que pretendia 

abraçar o humanitarismo e rejeitar as diferenças de política e religião era totalmente 

outra questão.  

A diferença final e mais significativa entre os Korps e as lojas era que os Korps 

tinham algo a oferecer ao regime enquanto instituição. É verdade que o Partido 

Nazista tinha um corpo auxiliar estudantil, o NSDStB, mas o NSDStB lutava 

constantemente por legitimidade e aceitação entre os outros Korps antes de 1933. 

Quando Hitler chegou ao poder e promulgou sua política de Gleichschaltung, os 

Korps, coletivamente, ofereceram uma organização pronta formada por um grupo que 

ele ainda não controlava. Com um pouco de manobra política, o NSDStB 

simplesmente absorveu os Korps. Quem não quisesse pertencer ao NSDStB podia 

desistir. Os maçons, por outro lado, não tinham um número oposto no partido que 

pudesse simplesmente absorvê-lo. Enquanto instituição, a loja oferecia uma visão de 

mundo e exclusividade social, ambas fornecidas pelo próprio NSDAP. Depois de 

absorver os Korps o NSDStB simplesmente adicionou aos Korps a visão de mundo 

nacional-socialista às leis e códigos já existentes nos Korps. Uma vez que as lojas 

tinham uma visão de mundo completamente oposta (pelo menos em teoria), o 
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nacional-socialismo não podia mexer ou ajustar a ideologia maçônica; teve que 

substituí-la totalmente. A essa altura não haveria mais Maçonaria, nem mesmo 

Maçonaria Nacional Socialista. Em vez disso, os nazistas teriam uma organização 

inteiramente nova, a Associação Nacional dos Profissionais Socialistas, ou algo assim. 

Mas porque se preocupar com todo esse problema quando o partido já tinha o NS 

Ärtzbund para os médicos, o Bund NS Deutscher Juristen para os advogados, o NS 

Lehrerbund para professores, e assim por diante. Se os homens se tornassem maçons 

para fazer contatos e construir suas carreiras, ingressar no NSDAP e na associação 

profissional nazista apropriada serviria ao mesmo propósito. Como instituição, a 

permanência da Maçonaria não tinha nada a oferecer ao regime a não ser a 

possibilidade de um humanitarismo clandestino, disfarçado de organização 

coordenada, o proverbial lobo em pele de cordeiro. Depois da mudança para as Ordens 

Cristãs, o problema de não ter nada para oferecer permaneceu; por que o regime 

precisaria adotar as Ordens Cristãs quando já tinha Concordata com os Católicos, 

relações amistosas com os Protestantes e compromissos com as novas religiões? 

Simplesmente não havia como as lojas manipularem, elas mesmas, para conseguir que 

o regime se dispusesse a absorvê-las como um grupo; entretanto, o fim da batalha 

institucional marcou o início das batalhas individuais pela coordenação. Aqui o regime 

era muito mais complacente.  

Ao mesmo tempo em que o regime não podia cooptar as lojas, ele também não 

podia deixar que continuassem existindo como instituições independentes, como havia 

acontecido com as igrejas. Fazendo isso pode ter conquistado o apoio de mais ex-

maçons e evitado alguns dos problemas que o regime encontrou ao eliminar o 

“aceitável” do “inaceitável”, mas os maçons eram influentes demais para serem 

deixados sozinhos para servir como um rival ou fundação com potencial de 

dissidência no futuro. A situação ideal era um compromisso; fechar a instituição, mas 

cooptar os homens, que foi exatamente o que aconteceu.  

Ao longo da década de 1930, a dança entre maçons e nazistas chegou a uma 

conclusão bem-sucedida; a anistia possibilitou que todos, exceto os maçons mais 

antigos, desfrutassem do que o nacional-socialismo tinha a oferecer e evitassem 

quaisquer consequências negativas de terem pertencido anteriormente às lojas. O 

regime salvou dezenas de milhares de elites educadas e profissionais ao mesmo tempo 

em quem mantinha a instituição da Maçonaria e sua ideologia como um bode 

expiatório conveniente. O bicho-papão maçônico permaneceu um elemento básico da 

propaganda nazista. Na verdade, à medida que a guerra avançava e depois se voltava 

contra a Alemanha, a Maçonaria tornou-se uma ferramenta de propaganda ainda maior 

para os nazistas, como uma forma de explicar por que a sorte da guerra estava 

mudando. A propaganda antimaçônica durante a década de 1920 apontava para a 

Primeira Guerra Mundial e a Liga das Nações como prova de uma conspiração 

maçônica judaica contra a Alemanha. Nos últimos anos da guerra, com a Grã-

Bretanha, a França e os Estados Unidos novamente unidos contra a Alemanha, a 

propaganda do nacional-socialismo era de que Weimar precisou de pouca 

reformulação; as nações lideradas pela Maçonaria voltaram para terminar o que 
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começaram em 1914. O fato de que tanto o presidente Franklin Roosevelt quanto o 

primeiro-ministro Winston Churchill eram maçons ativos apenas deu mais 

credibilidade às acusações. Quando a Itália caiu, a propaganda nazista rapidamente 

apontou que Mussolini nunca havia sido tão rigoroso em seu ataque às lojas quanto 

Hitler, deixando espaço para que eles contra-atacassem. A SS fez acusações 

semelhantes sobre as reviravoltas militares na África, Hungria e Europa Ocidental.443 

A facilidade com que a maioria dos maçons descartou a fraternidade e a insistência do 

partido em mantê-la viva sugerem que os nazistas precisavam da Maçonaria mais do 

que os maçons precisavam da Maçonaria.  

O padrão de tolerância continuou enquanto a Alemanha se expandia. Na 

Áustria, por exemplo, os maçons recebiam o mesmo grau de tolerância de que 

desfrutavam os maçons alemães. Da mesma forma na Tchecoslováquia e nas lojas 

alemãs na Polônia. Na França, os alemães tiveram muito pouco a fazer contra as lojas 

porque o governo de Vichy fez isso sozinho. O exemplo mais surpreendente de 

tolerância, no entanto, veio da Bulgária, onde nada aconteceu aos maçons búlgaros, 

tanto como indivíduos quanto como instituição. Gocho Chakalov viveu na Bulgária 

durante a guerra, seu pai se tornou maçom enquanto estudava nos Estados Unidos e 

continuou a pertencer à fraternidade ao retornar à Bulgária. Como um maçom 

conhecido e respeitado, além de ter fortes políticas liberais, o pai de Chakalov 

representava um exemplo claro dos “perigos da Maçonaria” sobre os quais a 

propaganda nazista continuamente alertava. Mas quando as tropas alemãs marcharam 

para a Bulgária após a aliança da Bulgária com a Alemanha, as lojas búlgaras 

permaneceram completamente intocadas, Chakalov lembrou,  

“Não houve interferência no movimento maçônico e nas lojas maçônicas, 

durante a era nazista. Os alemães não foram tão longe, não podiam ir tão longe, na 

Bulgária. As lojas funcionaram normalmente. Elas foram fechadas pelos comunistas. 

Não houve absolutamente nenhuma interferência, ninguém sofreu por ser maçom, a 

não ser pelos comunistas”.444  

Quando a guerra terminou, os maçons alemães recuperaram a fraternidade 

ainda mais rápido do que a abandonaram em 1933. Eles então reescreveram a história 

das lojas sob o Terceiro Reich, pintando-se sob uma luz mais favorável como 

oprimidos lutando pela sobrevivência diante do rolo compressor nazista. A verdade é 

que os maçons tinham um arbítrio substancial. O Terceiro Reich restringiu esse 

arbítrio até certo ponto, mas nunca o eliminou completamente, como havia feito com 

grupos visados por motivos raciais. Infelizmente, com aquele arbítrio, a maioria dos 

maçons alemães agiu sob as mesmas motivações de sua decisão de entrar nas lojas: 

interesse próprio e oportunismo. Desde a decisão de ingressar nas lojas, depois 

 

443  Maio e junho de 1944, Relatórios de Informações, USHMM, RG-11.001M.01, Carretel 11, Pasta 

790.  

444  Chakalov, Gocho. Código da entrevista 43811. Arquivo de história visual. Instituto da 

Fundação USC Shoah. Acessado online no USHMM em 4 de agosto de 2009.  
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abandonar as lojas pelo Partido Nazista e voltar às lojas após o fim da guerra, a 

ambição, o oportunismo e o interesse próprio desempenharam um papel primordial. 

Eles colaboraram com o Terceiro Reich porque quiseram e porque puderam.  
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APÊNDICE 

 

  

Figura A1: “Entre 'irmãos'.” Fonte: Roberto Herzstein, A guerra que Hitler venceu: A 

campanha de propaganda mais infame da história (Nova York: Putnam, 1978), 50.  
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 Fundada Sede 

1920s  

 Membros 

(Lojas)* 

1931  

Membros 

(Lojas)* 

1933 

 Membros 

(Lojas)* 

Antigas Prussianas       

Três Globos  1744 Berlin 
22.700 

(177)  

21.300 

(179)  

21.000 

(183)  

Grande Loja 

Nacional  
1770 Berlin 

22.300 

(173)  

21.005 

(177)  

20.300 

(180)  

Royal York  1765 Berlin 
11.400 

(104)  

11.422 

(108)  
9.372 (108)  

      

Total    
56.400 

(454)  

53.727 

(454)  

50.672 

(471)  

      

Humanitárias       

Sun  1811 Bayreuth 4.000 (44)  4.000 (45)  3.335 (41)  

Unity  1846 Darmstadt 900 (10)  896 (10)  890 (10)  

Grande Loja da 

Saxônia  
1811 Dresden 7.200 (45)  7.344 (45)  6.017 (47)  

União Eclética  1823 Frankfurt 3.500 (24)  3.200 (26)  2.574 (25)  

Grande Loja de 

Hamburgo  
1811 Hamburgo 5.000 (54)  5.000 (54)  5.000 (54)  

Cadeia de Irmãos ↑ 1924 Leipzig 1.910 (10)  1.935 (10)  1.800 (10)  

      

Irregulares       

Grande Loja 

Simbólica  
1930 Hamburgo NA  NA  800 (28)  

União Maçônica do 

Sol Nascente  
1906 Hamburgo - - 1250 (50)  

      

Total (Humanitárias 

e Irregulares)  
- - 

22.510 

(187)  

22.375 

(190)  

21.666 

(265)  

      

Total de todas as 

filiais  
- - 

78.910 

(641)  

76.102 

(644)  

72.338 

(736)  

 

Figura A2: Estatísticas da Grande Loja Alemã. Fontes: Coleção Schumacher, T580, 267 I; 

Schramm, “Maçonaria na Alemanha”; Solf, “O renascimento da Maçonaria na Alemanha do 

pós-guerra”; Bernheim, "Maçonaria e sua atitude em relação ao regime nazista"; grupo de 

registro GStA PK 5.1.11; Gould, História da Maçonaria.  

*O número representa apenas Blue Lodges (St. John's).  

↑ A Cadeia Alemã de Irmãos formou-se a partir de uma associação mais frouxa de cinco lojas 

independentes, cuja primeira associação começou em 1883 quando os cinco formaram o 

Tratado de Aliança e Vínculo de União. O nome foi mudado para “Cadeia de Irmãos” em 

1924. 
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Figura A3: Hauptamt Sicherheitspolizei. Organização a partir de 1º de janeiro de 

1938, antes da criação do RSHA. Fonte: Relatório de organização da Sede da Polícia 

de Segurança, USHMM RG11.001, carretel 92, pasta 221. 
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Figura A4: Organização do RSHA depois de 1940. A Gestapo manteve sua própria 

seção maçônica mesmo após a incorporação ao RSHA. Fontes: Höhne, Cabeça da 

Morte, 144-145; USHMM RG-15.007M, bobina 5, pastas 36 e 44; Registros do 

julgamento de Eichmann, disponíveis em The Nizkor Project, www.nizkor.org, 

acessado em 21 de junho de 2011. 
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Figura A5: O Erklärung como apareceu em 1939. BArch R43II 1308a. 
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Figura A6: O projeto de 1782 para a grande loja Royal York zur Freundschaft loja 

em Berlin. Fonte:  Abbott, Ficções da Maçonaria, 125. 
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Figura A7: Fotografias exteriores do edifício da loja Alexius zur Beständigkeit Fonte: 

BArch R58/6103a, parte 1. 
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Figura A8: Esta lista de inventário para o terceiro de quatro caminhões que 

transportam o conteúdo da Alexius zur Beständigkeit, mostrando a quantidade de 

propriedade que uma única loja podia conter. A mesa de sinuca estava no caminhão I. 

Fonte: BArch R58/6103a, parte 1.  
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