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ΤΝΣΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Άλμπερτ Ράϊκ γεννικθκε ςτθν Βοςτϊνθ των ΘΡΑ ςτισ 29 Δεκεμβρίου 1809. Ιταν
γιόσ του Μπεν και τθσ Σάρασ Άντριουσ Ράϊκ. Επρόκειτο για απόγονο μια μεγάλθσ
οικογενείασ θ γραμμι τθσ οποίασ προερχόταν από τθν Αγγλία και ςυνεχίςκθκε ςτθν
Αμερικι. Ο πρόγονοσ του, Τηον Ράϊκ, (1613-1689) μετανάςτευςε από το Γοφιλςάϊρ
τθσ Αγγλίασ ςτθν Μαςαχουςζτθ το 1635 και φζρεται ωσ ο ιδρυτισ τθσ πόλθσ Γοφντμπριτη, ςτο Νιοφ Τηζρςεϊ. Σε θλικία 13 ετϊν λζγεται ότι ζςφιξε το χζρι του μαρκιςιου Ντε Λαφαγιζτ, του μεγάλου Γάλλου επαναςτάτθ ο οποίοσ πιγε ςτθν Αμερικι
προκειμζνου να υποςτθρίξει τθ νεοςφςτατθ τότε αμερικανικι δθμοκρατία.
Ο πατζρασ του αντιμετϊπιηε οικονομικζσ δυςκολίεσ. Ραρά ταφτα ο 15χρονοσ τότε
Άλμπερτ ζγινε εφκολα δεκτόσ από τθν ακαδθμία Φράμινχαμ επιτυγχάνοντασ πολφ
υψθλι βακμολογία. Από το 16ο ζωσ το 21ο ζτοσ τθσ θλικίασ του δίδαξε Λατινικά,
Ελλθνικά, Άλγεβρα και ανϊτερα μακθματικά, ενϊ ίδρυςε ζνα ςχολείο ςτθν
τεκτονικι ςτζγθ, ςτο Νιοφμπαϊπορτ.
Τον Αφγουςτο του 1825 πζραςε τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτο Ρανεπιςτιμιο του
Χάρβαρντ, κζλοντασ να αποπερατϊςει τισ ςπουδζσ του. Ενϊ μελετοφςε για τισ
απαιτοφμενεσ εξετάςεισ ζκανε διάφορεσ εργαςίεσ και παρζδιδε ιδιαίτερα μακιματα ςκοπεφοντασ να ςυλλζξει το απαραίτθτο ποςόν των διδάκτρων για τθν πρϊτθ
ακαδθμαϊκι περίοδο, το οποίο ζπρεπε να προκαταβάλλει. Ραρότι ςθμείωςε επιτυχία ςε όλεσ τισ εξετάςεισ, το Χάρβαρντ ηιτθςε τθν προκαταβολι διδάκτρων και για
το επόμενο ακαδθμαϊκό ζτοσ. Αυτι ιταν θ πρϊτθ μάλλον μεγάλθ απογοιτευςθ τθσ
ηωισ του, διότι δεν είχε τα επιπλζον χριματα κι επζλεξε να διακόψει τισ ςπουδζσ
του εκεί. Κεωρϊντασ εαυτόν αδικθμζνο αποφάςιςε να γίνει αυτοδίδακτοσ.
Ξεκίνθςε τότε ζνα πρόγραμμα αυτο-εκπαίδευςθσ. Ραράλλθλα ζγινε δάςκαλοσ.
Ξεκίνθςε να διδάςκει ςε ςχολεία τθσ Μαςαχουςζτθσ και αργότερα του Αρκάνςασ,
όπου και ζλαβε το βακμό του διευκυντοφ. Με τθν πάροδο του χρόνου απζκτθςε
τζτοιο επίπεδο μόρφωςθσ ϊςτε κεωρικθκε από τουσ ςυγχρόνουσ του ωσ ζνασ
ςπουδαίοσ λόγιοσ του Λατινικοφ και Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Ζμακε πολλζσ ξζνεσ
γλϊςςεσ μεταξφ των οποίων, Σανςκριτικά, Εβραϊκά, Σαμαρειτικά, Χαλδαϊκά και
Ρερςικά.
Θταν ψθλόσ και το γιγαντιαίο ανάςτθμά του προκαλοφςε δζοσ ςτουσ Λνδιάνουσ για

αυτό με ιδιαίτερθ ευκολία απζκτθςε ςχζςεισ μαηί τουσ και με ευκολία ζγινε αποδεκτόσ από τισ περιςςότερεσ φυλζσ τουσ. Μελζτθςε τον πολιτιςμό τουσ και ζμακε
πολλζσ από τισ διαλζκτουσ τουσ. Ππωσ αντιλαμβάνεςτε επρόκειτο για ζναν άνκρωπο εξαιρετικά πολυπράγμονα και με πολφ ιςχυρι κζλθςθ.
Λζγεται ότι το 1831, ο Ράϊκ μετείχε ςε μια αποςτολι για κυνιγι και εμπόριο ςτο
Νζο Μεξικό. Στθν πορεία όμωσ το άλογο του ζςπαςε το πόδι του αναγκάηοντάσ τον
να περπατιςει πεηόσ περίπου 500 μίλια (κάτι λιγότερο από 1000 χλμ.) ωσ τον τελικό
προοριςμό του, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοεσ ςυνκικεσ.
Ωσ ςτρατιωτικόσ ανιλκε μζχρι το βακμό του ταξιάρχου κακϊσ διακρίκθκε ςε πολλζσ
μάχεσ για τθ γενναιότθτα, κυρίωσ όμωσ για τθν ευφυι ςτρατθγικι του. Στο διάςτθμα του εμφυλίου πολζμου ζλαβε μζροσ με τθν πλευρά των νοτίων. Είναι ο μόνοσ
νότιοσ ςτρατθγόσ του οποίου υπάρχει άγαλμα ςτθν Ουάςιγκτον.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ςτθν καταγραφι τθσ ιςτορίασ ο Άλπμερτ Ράϊκ κεωρείται
μια αμφιλεγόμενθ προςωπικότθτα. Του αποδίδονται πολλά αρνθτικά που αγγίηουν
τα όρια του κρφλου. Για παράδειγμα ότι υπιρξε εκ των ιδρυτϊν τθσ ρατςιςτικισ
οργάνωςθσ Κου Κλουξ Κλαν που καταδίωκε τουσ μαφρουσ. Επίςθσ ότι πάντοτε
ερχόταν ςε ριξθ με τουσ ανϊτερουσ του, κυρίωσ κατά τθ κθτεία του ςτο ςτρατό.
Φζρεται μάλιςτα κάποια ςτιγμι να μονομάχθςε με το διοικθτι του, ςτο φροφριο
Φορτ Σμικςόνιαν, ςτο Αρκάνςασ όταν διαφϊνθςαν και του ζκιξε τθν τιμι. Ο κρφλοσ
λζει ότι και οι δυο άδειαςαν τα πιςτόλια τουσ πυροβολϊντασ ο ζνασ τον άλλον αλλά
κανείσ δεν πζτυχε το ςτόχο του. Τότε ςταμάτθςαν και ςυνζχιςαν ςα να μθν είχε
ςυμβεί τίποτα. Κατά τθν διάρκεια του αμερικανικοφ εμφυλίου φζρεται να κατθγορικθκε κάποια ςτιγμι για κακι διαχείριςθ υλικϊν και χρθμάτων. Διατάςςεται
τοτε θ ςφλλθψθ του. Οι κατθγορίεσ αυτζσ κατζπεςαν αργότερα ελλείψει ςθμαντικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων. Ραρ 'όλα αυτά, ο Ράϊκ που αντιμετωπίηει τθν ςφλλθψθ, δραπετεφει ςτουσ λόφουσ του Αρκάνςασ, ςτζλνοντασ τθν παραίτθςι του από
τον ομόςπονδο ςτρατό. Τελικά ςυλλαμβάνεται για ανυποταξία και προδοςία,
κατθγορίεσ που του αποδίδονται με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ ςτο Τζξασ, αλλά κακϊσ
θ παραίτθςθ του γίνεται αποδεκτι αποςφρονται και του δίδεται θ άδεια να επιςτρζψει ςτο Αρκάνςασ.
Εκεί ακολουκεί μια λαμπρι ςταδιοδρομία ωσ δθμοςιογράφοσ αλλά και ωσ νομικόσ.

Ωσ δθμοςιογράφοσ λαμβάνει τθ κζςθ του διευκυντοφ τθσ τοπικισ εφθμερίδασ "
λιτλ ροκ άντβοκεϊτ". Λίγο καιρό αργότερα τθν αγοράηει και γίνεται εκδότθσ και
ιδιοκτιτθσ τθσ. Ωσ νομικόσ, το 1833 διορίηεται πρόςκετοσ γραμματζασ τθσ Ρολιτείασ
του Αρκάνςασ και το 1834 λαμβάνει άδεια να δικθγορεί ςε όλα τα δικαςτιρια των
ΘΡΑ. Το ίδιο ζτοσ παντρεφεται τθν Άννα Χάμιλτον.
Το 1836 θ φιμθ του επεκτείνεται κακϊσ επεξεργάςτθκε με μεγάλθ επιτυχία το
νομικό καταςτατικό τθσ Ρολιτείασ του Αρκάνςασ. Για μια δεκαετία, από το 1840 ωσ
το 1850 αναλαμβάνει νομικόσ ςφμβουλοσ τθσ κτθματικισ τράπεηεσ του Λιτλ οκ,
πρωτεφουςασ του Αρκάνςασ. Ο ίδιοσ ο Αβρααμ Λίνκολν, τότε πρόεδροσ των ΘΡΑ,
ικελε να τον διορίςει ανϊτατο δικαςτι των ΘΡΑ αλλά ο Ραϊκ αρνικθκε λόγω τθσ
εναςχόλθςθσ του με τον τεκτονιςμό.
Ο Άλμπερτ Ράϊκ μυικθκε ςτο βακμό του διδαςκάλου τον Λοφλιο του 1850 ςτθ ςεπτι
ςτοά Μανόλια του Λιτλ οκ ςε θλικία 41 ετϊν. Στισ 20 Μαρτίου 1853 ςτο Τςάρλεςτον τθσ Νότιασ Καρολίνασ από τον Άλμπερτ Μακζϊ λαμβάνει από τον 4ο εωσ τον
32ο βακμό. Το 1857 λαμβάνει τον 33ο βακμό και δυο χρόνια αργότερα, το 1859
εκλζγεται Φπατοσ Μεγάλοσ Ταξιάρχθσ. Υπιρξε ο 8οσ από τουσ 16 μεγάλουσ Ταξιάρχεσ που κιτευςαν από το 1801 ζωσ το 1957. Σφντομα με τθν αρωγι του Μακζϊ
ανζλαβε τθν ανακεϊρθςθ όλων των βακμϊν των τυπικϊν του Σκωτικοφ τφπου
προςδίδοντασ τουσ δραματικότερθ και πνευματικότερθ υφι. Τραγικι ειρωνία, τθν
ίδια ακριβϊσ χρονιά, το πανεπιςτιμιο του Χάρβαρντ, αναγνωρίηοντασ τθν κοινωνικι
προςφορά του, κζλθςε να τον τιμιςει απονζμοντάσ του τον τίτλο του "Δαςκάλου
τϊν τεχνϊν ". Ο Ράϊκ, ζχοντασ τθν πικρία τθσ νιότθσ του, ευχαρίςτθςε αλλά αρνικθκε τθν τιμι αναφζροντασ πωσ όταν ιταν απζνταροσ και χρειαηόταν τθν μόρφωςθ,
οι πόρτεσ του ιδρφματοσ παρζμειναν κλειςτζσ γι αυτόν...
Ο τεκτονιςμόσ υποδζχκθκε τον Άλμπερτ Ράϊκ ωσ μια αυκεντία και αναγνϊριςε
επιςιμωσ το ιδεολογικό του ςφςτθμα, το οποίο επζφερε τθν ανακεϊρθςθ του
Σκωτικοφ τφπου. Για τον Ράϊκ ο τεκτονιςμόσ είναι ςυνυφαςμζνοσ με τθν ευρεία
μόρφωςθ. Πντασ λάτρθσ του Ρλάτωνοσ ακολουκεί τθν Ρλατωνικι φιλοςοφία, ςε
ό,τι αφορά τθν ατραπό που οφείλει να βαδίςει ο άνκρωποσ ϊςτε να αποκτιςει τθν
ακαναςία ι το υπζρτατο αγακό. Γράφει: "Ο ευγενζςτεροσ ςκοπόσ τθσ ηωισ και το
λαμπρότερο κακικον του ανκρϊπου είναι μια ακατάπαυςτθ και ςκεναρι προςπάκεια που αφορά τθν επίγνωςθ και απόκτθςθ κυριαρχίασ επάνω ςε κάκε πνευματικό ςτοιχείο που βρίςκεται εντόσ του, υπερβαίνοντασ τα υλικά και αιςκθςιακά
ςτοιχεία". Αυτόσ είναι και ο βαςικόσ τόνοσ όλων των ζργων του.
Πραμα του Ραϊκ ιταν να εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ ζνα ιδεϊδεσ που να πλθςιάηει τθν
"Ρολιτεία" του Ρλάτωνα και τθν "Νζα Ατλαντίδα" του Φραγκίςκου Μπζικον, κάτι
που γίνεται εμφανζσ ςτο ζργο του, επειδθ πίςτευε ςτθν ριηικι αναμόρφωςθ του
ανκρϊπινου γζνουσ. Μελζτθςε τισ διδαςκαλίεσ των Ρερςϊν και των Λνδουςτϊν
μεταφράηοντασ τθν ίγκ Βζδα και τθν Ηεντ Αβζςτα. ´Αφθςε κλθρονομιά 15 χειρόγραφουσ τόμουσ με μεταφράςεισ και ςχόλια αυτϊν των ιερϊν βιβλίων.
Οι γνϊςεισ του όςον αφορά τον εςωτεριςμό ιταν τόςο μεγάλεσ ϊςτε τον αποκαλοφςαν Αλβζρτο Μζγα, ενϊ για τθν ποιθτικι του δεινότθτα ονομάςτθκε Πμθροσ τθσ
Αμερικισ. Άλλα προςωνφμια που του αποδίδονται είναι διδάςκαλοσ τζκνων, αυκεντικόσ διδάςκαλοσ των μυςτθρίων, ηωροάςτρθσ τθσ νζασ Αςίασ, δθλαδι τθσ Αμερικισ και άλλα. Ρζραν όμωσ του ενκουςιαςμοφ και τθσ αγάπθσ των ςφγχρονων του,
ο κυριότεροσ τιμθτικόσ τίτλοσ που απολάμβανε ιταν " Ρλάτων τοφ Τεκτονιςμοφ ".
Θ φιλομάκεια του ιταν τόςθ ϊςτε αποφάςιςε να μάκει Σανςκριτικά αφοφ υπερζβθ

τθν θλικία των 70 ετϊν. Τα γραπτά του είναι κατά μεγάλο μζροσ αδθμοςίευτα και
φυλάςςονται από το Φπατο Συμβουλιο των ΘΡΑ. Κεωροφνται δε, θ ςθμαντικότερθ
ερευνθτικι ςυλλογι που ζχει γίνει ποτζ για τον τεκτονιςμό.
Κατά τον Ραϊκ ο τεκτονιςμόσ δεν αναμιγνφεται με τισ ανκρϊπινεσ πίςτεισ και δοξαςίεσ επειδι ευρίςκεται υπεράνω αυτϊν. Ραροτρφνει τα μζλθ του να εγκαταλείψουν
τισ μάταιεσ φιλοδοξίεσ που αφοροφν του εγκϊςμιουσ τίτλουσ και τα καλεί να ςυνενωκοφν ςε μια αρμονικι λατρεία που να αποδίδεται ςτο Συμπαντικό δθμιουργό.
Ρροςκαλεί τθν ανκρωπότθτα να περάςει από τθ κεωρία ςτθν πράξθ. Απο τθ μάταιθ
υποκετικι κεϊρθςθ ςτθν εφαρμογι εκείνων των μεγάλων θκικϊν και φιλοςοφικϊν
αλθκειϊν οι οποίεσ απεργάηονται τθν τελειότθτα τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ.
Εκτόσ όμωσ απ όλα αυτά, ο Ραϊκ εντόσ του Τεκτονικοφ ςυμβολιςμοφ ςυναιςκάνεται
κάτι βακφτερο τθσ θκικισ και των άλλων αρετϊν. Δεν είναι του παρόντοσ να αναφερκοφμε ςτθν εμβάκυνςθ που ζχει κάνει ςτα εργα ενόσ άλλου μεγάλου μφςτθ,
του Ελιφάσ Λεβί. Κεωρϊντασ ότι οι αρχαίεσ μυςτθριακζσ ςχολζσ υπιρξαν τα πρότυπα του τεκτονιςμοφ, επιςθμαίνει: "Είναι ςίγουρο πωσ εντόσ των αρχαίων
μυςτθρίων υπιρξε ζνα ςθμείο το οποίο κεωρικθκε από μεγάλεσ διάνοιεσ όπωσ ο
Θρόδοτοσ και ο Ρλοφταρχοσ ι ο Κικζρων ωσ ςθμείο ανεκτίμθτθσ αξίασ. Οι ιερείσ τθσ
αρχαίασ Αιγφπτου θταν ικανοί να τελζςουν οριςμζνα από τα καφματα που
πραγματοποιοφςε ο Μωυςισ. Θ επιςτιμθ των ιεροφαντϊν προκαλοφςε αποτελζςματα τζτοιουσ είδουσ, που ςτον αμφθτο ζμοιαηαν μυςτθριϊδθ και υπερφυςικά".
Ο Ραϊκ παροτρφνει του αδελφοφσ που επικυμοφν να εμβακφνουν ςτον τεκτονιςμό
να ανακαλφψουν για μια επιπλζον φορά, αυτζσ, τισ ενδεδυμζνεσ με το μανδφα των
μυςτθρίων, μεγάλεσ αλικειεσ, αςκϊντασ μια κατανόθςθ μζςω τθσ οποίασ ο
άνκρωποσ μπορεί να καταςτεί μφςτθσ, όχι μόνο τυπικϊσ αλλά με τθν εξάςκθςθ των
υπερβατικϊν του δυνάμεων.
Διαπερνϊντασ με τουσ προφθτικόσ του οφκαλμοφσ το πζπλο του μζλλοντοσ ονειρεφτθκε απο κοινοφ με τον Ρλάτωνα και τον Μπζικον ζναν κόςμο που κυβερνάται
απο Σοφία και επιςτρζφει ςτθν εποχι του Χρυςοφ Ανκρϊπινου γζνουσ τθσ Κεογονίασ του Θςιόδου. "Είκε θ απόλυτθ επιςτιμθ και θ φψιςτθ λογικι να γίνουν οι
επίςθμεσ χορθγίεσ των αρχθγϊν του κόςμου. Είκε θ ιερατικι τζχνθ και θ Βαςιλικι
τζχνθ να παραδϊςουν εκ νζου το διπλό ςκιπτρο των αρχαίων μυιςεων και τότε ο
κόςμοσ κα εξζλκει για αλλθ μια φορά μζςα από το χάοσ".
Αυτά όλα αποτυπϊνονται αναλυτικά ςτο διάςθμο βιβλίο του Morals and Dogma,
δθλαδι δόγμα και θκικι, που αποτελεί και το κορυφαίο τεκτονικό ζργο του. Για να
το κατανοιςουμε βζβαια κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ οριςμζνεσ παραμζτρουσ τισ εποχισ του. Κάτ' αρχάσ κα πρζπει να το αντιμετωπίςουμε υπο το
ιςτορικό του γίγνεςκαι ζχοντασ μια ςφαιρικι κεϊρθςθ των κοινωνικοπολιτικϊν
εξελίξεων εκείνθσ τθσ εποχισ. Κατά τθν διάρκεια των 82 ετϊν τθσ ηωισ του, ο Ραϊκ
υπιρξε τουλάχιςτον μάρτυσ του απόθχου τθσ επαναςτάςεωσ των ΘΡΑ θ οποία
άρχιςε επιςιμωσ ςτισ 2 Λουλίου 1776, αλλά δεν πρζπει να λθςμονοφμε ότι από τότε
μζχρι και το τζλοσ του εμφυλίου πολζμου, το 1865, οι ΘΡΑ βρίςκονταν ς ζναν ςυνεχι αναβραςμό. Εξάλλου, οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι, θ ελλθνικι επανάςταςθ με το
τεράςτιο φιλελλθνικό κίνθμα τθσ, το κίνθμα του ρομαντιςμοφ ςτθν Ευρϊπθ, ο ουμανιςμόσ, το κίνθμα του παγκόςμιου ανκρωπιςμοφ που κορυφϊνεται με τον Γκαίτε,
ο ρεαλιςμόσ, θ ζκδοςθ του κομμουνιςτικοφ μανιφζςτου το 1848, θ ίδρυςθ τθσ πρϊτθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Εργατϊν το 1864. Πλα αυτα μαηί με τισ πάμπολλεσ κοινωνικζσ
και πολιτικζσ ανακατατάξεισ ςτθν Ευρϊπθ, δεν υπιρξαν γεγονότα κάποιου απρος-

διορίςτου παρελκόντοσ αλλά θ κακθμερινότθτα που προςλάμβανε ο Ράϊκ.
Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ ότι το κίνθμα του Ουμανιςμοφ,
το ςθμαντικότερο και πάντα επίκαιρο κατά τθν γνϊμθ μου, εκείνθ τθν εποχι δεν
άφθνε κανζναν λόγιο και πνευματικό άνκρωπο αςυγκίνθτο. Ζτςι, και ο Ραϊκ ωσ
γνιςιοσ λόγιοσ τθσ εποχισ δίνει μεγάλθ αξία ςτθν ατομικότθτα του ανκρϊπου και
ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα ςχετικά με τθν μόρφωςθ και τθν αυτοδιάκεςθ του. Ο
τεκτονιςμόσ ζχει ωσ φψιςτο ςκοπό τθν αναμόρφωςθ του ανκρϊπου και αυτό κα
πρζπει να εκκινιςει δυο κεμελιϊδεισ αξίεσ: Τθν δωρεάν παιδεία τθν μόρφωςθ για
όλουσ ανεξαιρζτωσ δθλαδι και τθν δθμοκρατία. Οι εγκάκετοσ τυραννίεσ πρζπει να
ανατρζπονται. Πταν το άτομο δεν ζχει αυτοςεβαςμό και καταπατείται ςυνεχϊσ θ
αξιοπρζπεια του χάνει τα ανκρϊπινα ςτοιχεία του και υποβιβάηεται ςτο επίπεδο
των ηϊων. Σε πολλά ςθμεία του ζργου του Ραϊκ, ιδιαίτερα εκεί που αναφζρεται
ςτθν ελευκερία και τθν τυχόν εκμετάλλευςθ τθσ εργαςίασ του, νομίηει κανείσ πωσ
διαβάηει τθν φιλοςοφία του Καρόλου Μάρξ. Βζβαια τα πράγματα δεν είναι ακριβϊσ
ζτςι...
Κα ζπρεπε ίςωσ να τονίςουμε ότι οι λόγιοι ουμανιςτζσ τθσ εποχισ, είχαν υπόψθ
τουσ ζξι εργα κατ εξοχιν πολιτειακά και ανκρωπιςτικά που αφοροφςαν "ουτοπικζσ
πολιτείεσ", δθλαδι ιδανικζσ αλλα ουτοπικζσ μορφζσ διακυβζρνθςθσ. Τθν "Ρολιτεία"
του Ρλάτωνοσ, τθν "Ρολιτεία του Κεοφ", του Αγίου Αυγουςτίνου, τθν "Ρολιτεία του
Θλίου", του Τομάηο Καμπανζλα, τθν "Ουτοπία" του Τόμασ Μορ, τθν "Νζα Ατλαντίδα" του Φραγκίςκου Μπζικον, και τθν πλζον μυςταγωγικι "Χριςτιανόπολισ" του
Λωάννου Βαλεντίνου Αντρζ, επικεφαλισ των Γερμανϊν ροδοςταφρων του 16ου
αιϊνα. Οι μελετθτζσ των προαναφερόμενων ζργων αποκομίηουν λιγο πολφ, το ίδιο
ιδεολογικό υπόβακρο που μεταδίδει ο Ραϊκ για το κοινωνικοπολιτικό γίγνεςκαι
ενόσ κράτουσ το οποίο αποηθτεί τθν πρόοδο ςε όλα τα επίπεδα.
Ο τεκτονιςμόσ όχι μόνο ωσ μυςταγωγικό ςϊμα αλλά και ωσ κεματοφφλακασ όλων
εκείνων των ιδεωδϊν των ουτοπικϊν πολιτειϊν, οφείλει να εφαρμόςει και να κατευκφνει τον κόςμο που τα αγνοεί, ανυψϊνοντασ τουσ πολίτεσ ςτο ανάλογο θκικό
και διανοθτικό επίπεδο.
Κατά τον Ράϊκ, για να μπορζςει θ ανκρωπότθτα να φκάςει το ιδεϊδεσ τθσ μυιςεωσ
κα πρζπει να ζχει επιλφςει τα πολιτειακά και εργαςιακά τθσ προβλιματα. Θ ελευκερία του ανκρϊπου μαηί με τθν εργαςία που του εξαςφαλίηει τα προσ το ηειν είναι
οι απαραίτθτοι όροι για τθν εκκίνθςθ του. Θ τυραννία απεχκάνεται τθν ελευκερία,
ενϊ θ ανεργία ι θ ςτυγνι εργατικι εκμετάλλευςθ οδθγοφν ςτθν πενιά. Οι δυο
αυτζσ ςυνκικεσ εμποδίηουν τον άνκρωπο να αςχολθκεί απερίςπαςτα με το μυςτικό
δρόμο και ςυνεπϊσ δεν είναι δυνατόν να πραγματωκεί το τεκτονικό ιδεϊδεσ.
Σε κάκε βακμό ο τζκτων οφείλει να αναπτφςςει και μια διαφορετικι αρετι ενϊ
παροτρφνεται να διακόψει τθν ανελικτικι πορεία του ςτουσ βακμοφσ εάν δεν τον
ικανοποιεί θ πρόοδοσ του ι αιςκάνεται ατελισ.
Εφόςον δεχκοφμε ότι θ τεκτονικι διδαςκαλία γίνεται μζςω των ςυμβόλων τοτε,
ςφμφωνα με τον Ραϊκ, ο τεκτονιςμόσ αποκρφπτει και δεν αποκαλφπτει. Θ αποκάλυψθ τθσ αλικειασ γίνεται μόνο ςε αυτοφσ που ζχουν φκάςει ςε ανάλογο με αυτιν
επίπεδο, ενϊ οι ανάξιοι αυτισ κατευκφνονται ςκόπιμα ςε λανκαςμζνο δρόμο. Θ
άςκθςθ τθσ αρετισ και των νοθτικϊν ικανοτιτων οδθγοφν ςταδιακά ςτθν αφφπνιςθ
του υπερβατικοφ ανκρϊπου, κάτι που αποτελοφςε και το ςκοπό των αρχαίων
μυςτθρίων.
Και δυο κουβζντεσ για τθν επιρροι του Ράϊκ ςτον ελλθνικό Ελευκεροτεκτονιςμό.

Συνεργάηεται με τον ιδρυτι του ελλθνικοφ ελεφκεροτεκτονιςμοφ πρίγκιπα οδοκανάκθ ςε κζματα ροδοςταυριςμοφ, ο οποίοσ μετζφραςε όλουσ τουσ βακμοφσ του
Αρχαίου και Αποδεδεγμζνου Σκωτικοφ τφπου ςτα ελλθνικά. Απογοθτευμζνοσ με τα
τυπικά και τισ διδαςκαλίεσ των Άγγλων τεκτόνων εργάηονται πάνω ςε αυκεντικά
κείμενα που διζκετε θ οικογζνεια οδοκανάκθ. Το 1880 ο οδοκανάκθσ ονομάηει
τον Ράϊκ επίτιμο μάγιςτρο τθσ ροδοςταυρικισ εταιρείασ τθσ Ελλάδασ και μζγα αντιπρόςωπο ςτθν αντίςτοιχθ εταιρεία των ΘΡΑ. Κεωρϊντασ ότι τα Αγγλικά τυπικά
είναι άνευ αξίασ παροτρφνει τον Ράϊκ να φτιάξει τα δικά του προσ χριςθ από τθν
ροδοςταυρικι εταιρεία προτείνοντασ του μαλιςτα, να ςυνεργαςτεί με τον Τηον Γυάρκερ με τον οποίο ςυνδζεται φιλικά και κεωρεί τον καλφτερο γνωςτι τοφ αντικειμζνου. Ο Γυάρκερ ειναι γνωςτόσ για τθν προςπάκεια ςυντιρθςθσ των παλαιϊν
τεκτονικϊν τφπων τουσ οποίουσ κεωροφςε ςαφϊσ πλθρζςτερουσ και πιο μυςταγωγικουσ από τον επίςθμο Αγγλικό τεκτονιςμό.
Ο Άλμπερτ Ράϊκ μετζςτθ εισ τθν αιϊνια Ανατολι ςτισ 2 Απριλίου 1891 και
ενταφιάςτθκε ςτο κοιμθτιριο Πακ Χιλ. Θ ταφι του ιταν ενάντια ςτισ επικυμίεσ του.
Ο ίδιοσ ειχε αφιςει οδθγίεσ το ςϊμα του να αποτεφρωκεί. Το 1944, τα λείψανά του
μεταφζρκθκαν ςτθ Βουλι του Ναοφ, τα κεντρικά γραφεία τισ Νότιασ Δικαιοδοςίασ
τοφ Σκωτικοφ Τφπου. Ζνα μνθμείο για τον Ράϊκ υπάρχει ςτθν πλατεία Δικαιοςφνθσ
τθσ Ουάςιγκτον. Στισ ΘΡΑ εξακολουκεί να κεωρείται μζχρι ςιμερα ωσ ο επιφανζςτεροσ και μεγαλφτερθ επιρροι τζκτων τισ αμερικανικισ ιςτορίασ.
Για τθν ςυγγραφι αυτιν ανζτρεξα ςτα βιβλία του Άλμπερτ Ράϊκ Θκικι και Δόγμα,
τθν εγκυκλοπαίδεια εςωτεριςμοφ του Ρζτρου Γράβιγγερ, τθν Νζα εγκυκλοπαίδεια
του ελεφκεροτεκτονιςμοφ του Άρκρουρ Γουάϊτ, τισ βιογραφίεσ του Ράϊκ των Χάρισ
Μπζικερ και ´Αλςοπ Φρεντ, κακϊσ και το βιβλίο των εκδόςεων Κυβζλθ " Τι ειναι ο
τεκτονιςμόσ και οι ςκοποί του ι το νόθμα του τεκτονιςμοφ " που ςτθν ουςία αποτελεί μετάφραςθ ομιλίασ του, θ οποία εκφωνικθκε ςτθν 46θ ετιςια γενικι ςυνζλευςθ τθσ Μεγ. ςτοάσ τθσ Λουιηιάνα, ςτθν Νζα Ορλεάνθ, ςτισ 8 Φεβρουαρίου 1858.
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