
ÀÀ  llaa  ggllooiirree  dduu  GGrraanndd  AArrcchhiitteeccttee  DDee  LL''UUnniivveerrss,,  

VVéénnéérraabbllee  MMaaîîttrree  eett  vvoouuss  ttoouuss  mmeess  ffrrèèrreess,,  eenn  vvooss  ggrraaddeess  eett  qquuaalliittééss……  

PPoouurr  cceettttee  ppllaanncchhee  àà  ttrraacceerr,,  jjee  vvaaiiss  ddiisssseerrtteerr  ssuurr  llee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  ;;  ccaarr  ss’’iill  yy  aa  bbiieenn  uunn  ssyymmbboollee  qquuii  

dd’’eemmbbllééee  sseemmbbllee  oobbssccuurree,,  cc’’eesstt  bbiieenn  cceelluuii--llàà..  EEnn  ttaanntt  qquu’’aapppprreennttii,,  jjee  nn’’aaii  ppaass  llaa  pprréétteennttiioonn  ddee  ppeennsseerr  qquuee  

jjee  ppeeuuxx  ppaarrlleerr  dduu  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  ddee  llaa  ffaaççoonn  llaa  pplluuss  ssiimmpplliissttee  eett  éévviiddeennttee  qquuee  ccee  ssooiitt,,  jjee  nnee  ssaaiiss  nnii  lliirree  nnii  

ééccrriirree,,  jjee  nnee  ppeeuuxx  qquu’’ééppeelleerr,,  oonn  mm’’aa  ddoonnnnéé  llaa  pprreemmiièèrree  lleettttrree  ddaannss  llee  MMéémmeennttoo,,  jjee  vvaaiiss  ttââcchheerr  dd’’eenn  

ddoonnnneerr  llaa  sseeccoonnddee..  

QQuu’’eesstt  ccee  qquuee  ddoonncc  llee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  ??  

SSuurr  WWiikkiippeeddiiaa,,  nnoouuss  ppoouuvvoonnss  lliirree  ::  ««  UUnn  ppaavvéé  eesstt  uunn  bblloocc  eenn  ppiieerrrree  oouu  eenn  bbééttoonn,,  uuttiilliisséé  ppoouurr  llee  rreevvêêtteemmeenntt  ddee  llaa  

cchhaauussssééee..  LLeess  ppaavvééss  ssoonntt  uuttiilliissééss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ppoouurr  llee  rreevvêêtteemmeenntt  ddee  ssoollss  oouu  ddee  cchhaauussssééeess  ppaarr  

ppaavvaaggee..  »»      

NNoouuss  ppoouuvvoonnss  ll’’oobbsseerrvveerr  ssuurr  llaa  rruuee  BBaallllooyyss  dduu  ccôôttéé  ddee  OOuuéénnzzéé  àà  BBrraazzzzaavviillllee..    

««  LLaa  mmoossaaïïqquuee  eesstt  uunn  aarrtt  ddééccoorraattiiff  ooùù  ll''oonn  uuttiilliissee  ddeess  ffrraaggmmeennttss  ddee  ppiieerrrree,,  dd’’éémmaaiill,,  ddee  vveerrrree  oouu  eennccoorree  ddee  ccéérraammiiqquuee,,  

ppoouurr  ffoorrmmeerr  ddeess  mmoottiiffss  oouu  ddeess  ffiigguurreess..  »»  

QQuuee  vviieenntt  ddoonncc  ffaaiirree  llee  ppaavvéé  eett  llaa  mmoossaaïïqquuee  eenn  ffrraanncc--mmaaççoonnnneerriiee  ??  SSaaccrrééee  ccoommbbiinnaaiissoonn  !!  SSuurrttoouutt  

lloorrssqquu’’oonn  vvooiitt  ccoommmmeenntt  eellllee  ssee  pprréésseennttee  ::  uunnee  ssoorrttee  ddee  ddaammiieerr  ggééaanntt  !!  TToouutt  eenn  NNooiirr  eett  BBllaanncc  eennttrreemmêêllééss..  

LLee  TTaabblleeaauu  ddee  LLooggee  eesstt  ppoosséé  aauu  cceennttrree  mmêêmmee  dduu  PPaavvéé  MMoossaaïïqquuee,,  ttrraannssffoorrmmaanntt  aaiinnssii  uunn  llooccaall  pprrooffaannee  

eenn  llooccaall  ssaaccrréé,,  ccaarr  lloorrssqquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  ssééaannccee  dd’’iinnssttrruuccttiioonn  ddaannss  cceettttee  mmêêmmee  ssaallllee,,  eellllee  eesstt  

oorrddiinnaaiirree  mmaaiiss  lloorrssqquu’’iill  yy  aa  uunnee  tteennuuee,,  llee  vvéénnéérraabbllee  mmaaîîttrree  ddeemmaannddee  aauu  FFrrèèrree  EExxppeerrtt  ddee  ttrraacceerr  llee  

TTaabblleeaauu  ddee  LLooggee,,  ttoouuss  lleess  FFrrèèrreess  àà  cceett  iinnssttaanntt,,  ééttaanntt  ddeebboouutt  eett  àà  ll’’OOrrddrree,,  cchhaaccuunn  ssuurr  ssaa  ccoolloonnnnee,,  lleess  

ppiieeddss  eenn  ééqquueerrrree,,  llee  SSiilleennccee  rrééggnnaanntt,,  ddoonnnnee  àà  ll’’eennddrrooiitt,,  uunn  aaiirr  ssoolleennnneell..  

DDaannss  llee  MMéémmeennttoo  dduu  11°°  DDeeggrréé  ssyymmbboolliiqquuee  aauu  rriittee  ééccoossssaaiiss  aanncciieenn  eett  aacccceeppttéé,,  iill  eesstt  ddiitt  dduu  ppaavvéé  

mmoossaaïïqquuee  qquu’’iill  ««  ffiigguurree  llee  VVeessttiibbuullee  dduu  TTeemmppllee  ddee  SSaalloommoonn  ((UULLAAMM)),,  sseess  ccaarrrreeaauuxx  nnooiirrss  eett  bbllaannccss  eenn  

ddaammiieerr  ssoonntt  uunn  ssyymmbboollee  ddee  llaa  dduuaalliittéé  ddee  llaa  MMaanniiffeessttaattiioonn  UUnniivveerrsseellllee  qquuii  eesstt  llee  ffoonnddeemmeenntt  àà  ppaarrttiirr  

dduuqquueell  ll’’iinniittiiéé,,  eenn  vvooiiee  vveerrss  ll’’UUnniittéé,,  ccoonnssttrruuiirraa  llee  TTeemmppllee  ddoonntt  iill  eesstt  àà  llaa  ffooiiss,,  llee  mmaattéérriiaauu  eett  

ll’’oouuvvrriieerr  »»..  

LLee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  eesstt  ddoonncc  LLEE  cchheemmiinn  ddee  ll’’iinniittiiaattiioonn,,  llee  cchheemmiinn  vveerrss  llee  SSooii,,  llee  cchheemmiinn  vveerrss  ll’’iinnttéérriieeuurr,,  

vveerrss  llee  ccœœuurr,,  vveerrss  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ssooii,,  llaa  ccoonnsscciieennccee  aaxxééee  ssuurr  llaa  ssyymmbboolliiqquuee  dduu  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  ééttaanntt  

llee  mmaaiilllleett  qquuii  aaggiitt  ssuurr  llee  cciisseeaauu  ppoouurr  llee  ddééggrroossssiissssaaggee  ddee  llaa  ppiieerrrree  bbrruuttee  qquu’’eesstt  ll’’aapppprreennttii  ffrraanncc--mmaaççoonn..  

LLee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  ssyymmbboolliissee  llaa  dduuaalliittéé  ;;  dduuaalliittéé  eennttrree  tthhééoorriiee  eett  aapppprreennttiissssaaggee  pprraattiiqquuee..  LLee  FFrraanncc--

MMaaççoonn  nn’’eesstt  ppaass  sseeuulleemmeenntt  uunn  tthhééoorriicciieenn  ((lleess  lliivvrreess  aauurraaiieenntt  ssuuffffii)),,  mmaaiiss  iill  eesstt  ééggaalleemmeenntt  uunn  pprraattiicciieenn,,  

eenn  ccee  sseennss,,  qquuee  llaa  pprréésseennccee  eenn  LLooggee  eesstt  aauussssii  iimmppoorrttaannttee  eett  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  llaa  mmaaîîttrriissee  ddee  llaa  ggeessttuueellllee  eett  

dduu  rriittuueell..  

LLee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  ssyymmbboolliissee  llaa  vviiee  hhaarrmmoonniieeuussee  oouu  ll’’hhaarrmmoonniiee  vviittaallee,,  llaaqquueellllee  hhaarrmmoonniiee  ddooiitt  ssee  vviivvrree  

dd’’aabboorrdd  ddee  ll’’iinnttéérriieeuurr,,  ppoouurr  eennssuuiittee  êêttrree  vviissiibbllee  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr..  NNuull  bbeessooiinn  ddee  vvoouullooiirr  ll’’hhaarrmmoonniiee  aauuttoouurr  

ddee  nnoouuss  ssii  eennttrree  nnoottrree  sseeiinn  mmêêmmee,,  iill  yy  aa  llee  ddééssoorrddrree..  IIll  ffaauutt  mmeettttrree  ll’’oorrddrree  eenn  ssooii--mmêêmmee,,  dd’’ooùù  llee  ssiiggnnee  

ppéénnaall  qquuii  vveeuutt  ddiirree  ««  OOrrddoo  AAbb  CChhaaoo  »»  ««  MMeettttrree  ddee  ll’’OOrrddrree  ddaannss  llee  DDééssoorrddrree  eenn  ssooii  »»..  

LLee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  ssyymmbboolliissee  llaa  ttoolléérraannccee,,  llee  ffaaiitt  ddee  vviivvrree  eenn  aacccceeppttaanntt  lleess  ddiifffféérreenncceess  ddee  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  ::  

llee  ppaavvéé  eesstt  ssiimmuullttaannéémmeenntt  BBllaanncc  eett  NNooiirr,,  eett  vviiccee--vveerrssaa..  

OOnn  ddiitt  ssoouuvveenntt,,  eett  àà  jjuussttee  ttiittrree,,  qquuee  rriieenn  nn’’eesstt  ttoouutt  bbllaanncc,,  rriieenn  nn’’eesstt  ttoouutt  nnooiirr..  LLeess  aappppaarreenncceess  ssoonntt  

ttrroommppeeuusseess  eett  nnoottrree  éédduuccaattiioonn  pprrooffaannee,,  ddoouubbllééee  ddeess  ddooggmmeess  rreelliiggiieeuuxx  oonntt  ffiinnii  ppaarr  nnoouuss  hhaabbiittuueerr  àà  êêttrree  

bboorrnnéé  eett  oobbssttiinnéé  ssuurr  uunn  sseeuull  ppôôllee,,  ssoouuvveenntt  jjuussqquu’’àà  ll’’eexxttrrêêmmee..  LL’’eexxhhaauussttiivviittéé  ddeess  eexxeemmpplleess  ddaannss  ccee  

ddoommaaiinnee  nn’’eesstt  pplluuss  àà  ddéémmoonnttrreerr..  LLeess  ccoonnssééqquueenncceess  eenn  ssoonntt  ll’’iinnttoolléérraannccee,,  lleess  iinnccoommpprrééhheennssiioonnss,,  lleess  

ccoonnfflliittss,,  eettcc..  



LLee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  jjuusstteemmeenntt  nnoouuss  aapppprreenndd  qquuee  rriieenn  nn’’eesstt  ttoouutt  bbllaanncc,,  rriieenn  nn’’eesstt  ttoouutt  nnooiirr,,  nnoouuss  ccrrooyyoonnss  

eenn  uunn  pprriinncciippee  ssuuppéérriieeuurr  àà  llaa  bbaassee  ddee  ttoouuttee  cchhoossee  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  àà  ccoonnffoonnddrree  aavveecc  uunn  ddiieeuu  rréévvéélléé  

qquueellccoonnqquuee  eett  qquuee  nnoouuss  aappppeelloonnss  llee  GGrraanndd  AArrcchhiitteeccttee  ddee  ll’’UUnniivveerrss,,  àà  ccee  ttiittrree,,  jj’’aaii  lluu  qquueellqquuee  ppaarrtt  uunn  

FFrraanncc--MMaaççoonn  qquuii  aa  ééccrriitt  qquuee  ""LLee  DDiieeuu  ddeess  MMaaççoonnss  nn''eesstt  rriieenn  ddee  ccee  qquuii  ccoorrrreessppoonndd  àà  uunn  ccoonncceepptt  

ttrraannsscceennddaannttaall  ::  ttoouuttee  mmééttaapphhyyssiiqquuee  eesstt  ééccaarrttééee..  CC''eesstt  llaa  ppeerrssoonnnniiffiiccaattiioonn  ddee  ll''ééqquuiilliibbrree  uunniivveerrsseell  ::  

DDiieeuu  eesstt  aarrcchhiitteeccttee..  IIll  ttiieenntt  llee  nniivveeaauu,,  ll''ééqquueerrrree,,  llee  mmaarrtteeaauu,,  ttoouuss  lleess  iinnssttrruummeennttss  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ddee  

mmeessuurree..  DDaannss  ll''oorrddrree  mmoorraall,,  iill  eesstt  llaa  JJuussttiiccee..""  JJee  ddooiiss  aavvoouueerr  qquu’’iill  nn  yy  aa  ppaass  mmeeiilllleeuurree  mmiissee  eenn  

éévviiddeennccee  dduu  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  ppoouurr  ddééffiinniirr  llee  pprriinncciippee  qquuii  ssoouuss--tteenndd  llaa  FFrraanncc--MMaaççoonnnneerriiee..  SSaannss  rreecchheerrcchhee  

dd’’ééqquuiilliibbrree  ((llaa  JJuussttiiccee)),,  llee  rriissqquuee  dd’’iinnjjuussttiiccee  eesstt  pprroocchhee..  

JJuusstteemmeenntt,,  llaa  JJuussttiiccee  eesstt  ssyymmbboolliissééee  ppaarr  uunnee  ffeemmmmee  aayyaanntt  lleess  yyeeuuxx  bbaannddééss  eett  tteennaanntt  uunn  ggllaaiivvee  ddee  llaa  

mmaaiinn  ddrrooiittee  eett  uunnee  bbaallaannccee  ééqquuiilliibbrrééee  ddee  llaa  mmaaiinn  ggaauucchhee..  EEnn  ttaanntt  qquu’’aapppprreennttii  FFrraanncc--MMaaççoonn,,  jjee  ffaaiiss  llee  

rraapppprroocchheemmeenntt  aavveecc  llee  bbaannddeeaauu  qquuee  jj’’aaii  ppoorrttéé  àà  llaa  ppoorrttee  dduu  TTeemmppllee  lloorrssqquuee  jj’’aaii  ddeemmaannddéé  llaa  LLuummiièèrree,,  àà  

llaa  mmaaiinn  ddrrooiittee  ((ééppééee))  qquuee  jjee  mmeettss  ssoouuss  mmaa  ggoorrggee  lloorrssqquuee  jjee  ssuuiiss  àà  ll’’OOrrddrree  eett  aauu  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  ((bbaallaannccee  

ééqquuiilliibbrrééee))  ssuurr  llee  ttaappiiss  ddee  llaa  llooggee  aauu  ggrraaddee  dd’’aapppprreennttii..  

LLee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  mm’’eennsseeiiggnnee  llaa  dduuaalliittéé  qquuii  ddooiitt  mm’’iinncciitteerr  àà  llaa  rrééfflleexxiioonn  lloorrssqquuee  jjee  ddooiiss  pprreennddrree  ddeess  

ppoossiittiioonnss  eett  aattttiittuuddeess  oouu  ddeess  ddéécciissiioonnss,,  jjee  ddooiiss  ttoouujjoouurrss  cchheerrcchheerr  ll’’ééqquuiilliibbrree  eett  llaa  ccoonncciilliiaattiioonn..  

LL’’hhoommmmee  iinniittiiéé  qquuee  jjee  ssuuiiss,,  aa  ccoommpprriiss  ddaannss  ccee  ssyymmbboollee  dduu  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  qquu’’iill  mmee  rreeffllèèttee  mmooii--mmêêmmee  ::  

iill  eesstt  mmoonn  ««  MMooii  »»..  CCaarr  eenn  mmooii  ssuubbssiissttee  llee  bbllaanncc  eett  llee  nnooiirr,,  llee  ppoossiittiiff  eett  llee  nnééggaattiiff,,  ccee  qquuii  mm’’ééllèèvvee  eett  ccee  qquuii  

mmee  rraabbaaiissssee,,  lleess  hhaauuttss  iiddééaauuxx  eett  lleess  bbaass  iinnssttiinnccttss..  LLeess  ddeeuuxx  ppôôlleess  ddooiivveenntt  aalllleerr  eennsseemmbbllee  ppoouurr  ttrroouuvveerr  

ll’’hhaarrmmoonniiee  ccaarr  llaa  pprriimmaauuttéé  ddee  ll’’uunn  ssuurr  ll’’aauuttrree  aappppoorrttee  uunn  ddééssééqquuiilliibbrree..  JJee  mmee  ddooiiss  ddoonncc  dd’’aavvooiirr  uunnee  

mmeennttaalliittéé  aaxxééee  ssuurr  llaa  dduuaalliittéé  ddeess  cchhoosseess  lloorrssqquuee  jj’’aabboorrddee  mmeess  sseemmbbllaabblleess,,  qquuee  ccee  ssooiitt  ddaannss  mmeess  

ooppiinniioonnss,,  mmeess  ppeennssééeess  eett  mmeess  aacctteess..    

LLee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  mmee  ddiitt  qquu’’iill  nn  yy  aa  ppaass  LLAA  vvéérriittéé,,  mmaaiiss  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  vvéérriittééss,,  llaa  

ddiivveerrssiittéé  ddeess  ooppiinniioonnss  eesstt  uunnee  rriicchheessssee  eett  nnoonn  uunnee  ffrruussttrraattiioonn  lloorrssqquuee  dd’’aauuttrreess  ppeennsseenntt  aauuttrreemmeenntt  qquuee  

mmooii..    

JJee  ssuuiiss  ddoonncc  ffiieerr  dd’’aappppaarrtteenniirr  àà  uunnee  ffrraatteerrnniittéé  dd’’hhoommmmeess  qquuii  oonntt  ééttéé  lleess  iinniittiiaatteeuurrss  ddeess  pprriinncciippeess  

ffoonnddaammeennttaauuxx  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhoommmmee  ((ttoouuss  nnaaiisssseenntt  ééggaauuxx)),,  ddee  llaa  llaaïïcciittéé  ((ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  llaa  pplluurraalliittéé  

ddeess  pprraattiiqquueess  rreelliiggiieeuusseess  oouu  nnoonn)),,  eettcc..  ccaarr  llàà  aauussssii,,  jjee  ccoommpprreennddss  mmiieeuuxx  qquuee  ll’’ééttuuddee  ddee  llaa  ssyymmbboolliiqquuee  dduu  

ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  aa  aammeennéé  cceeuuxx  qquuii  mm’’oonntt  pprrééccééddéé  eenn  FFrraanncc--MMaaççoonnnneerriiee  àà  ccoonnssiiddéérreerr  qquu’’iill  nn  yy  aa  ppaass  ddee  

nnaaiissssaannccee  ssuuppéérriieeuurree,,  nnii  ddee  vvéérriittéé  ssuuppéérriieeuurree  àà  uunnee  aauuttrree,,  eettcc..  jjee  mmee  ddooiiss  ddoonncc  ddee  ssuuiivvrree  cceett  eexxeemmppllee..  

LLaa  mmeennttaalliittéé  aaxxééee  ssuurr  llee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  eesstt  ddoonncc  llee  mmeeiilllleeuurr  mmooyyeenn  ppoouurr  mmaaîîttrriisseerr  mmeess  ppaassssiioonnss  eett  mmeess  

éémmoottiioonnss,,  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  llaa  dduuaalliittéé  qquuii  eexxiissttee  ppaarrttoouutt  eett  qquuii  pprréésseennttee  uunn  ccaarraaccttèèrree  rraasssseemmbblleeuurr  

dd’’hhoommmmeess  pplluuttôôtt  qquuee  llaa  ffiixxaattiioonn  ssuurr  uunn  sseeuull  ppôôllee  qquuii  lluuii  pprréésseennttee  uunn  ccaarraaccttèèrree  ddiivviisseeuurr  dd’’hhoommmmeess,,  cceettttee  

mmeennttaalliittéé  eesstt  uunnee  ssoorrttee  ddee  mmaaiilllleett  qquuii  aaggiirraaiitt  ssaannss  cceessssee  ssuurr  llee  cciisseeaauu  ddoonntt  jjee  ddiissppoossee  ppoouurr  ddééggrroossssiirr  mmoonn  

ééggoo  ««  nnaattuurreelllleemmeenntt  »»  ssuurrddiimmeennssiioonnnnéé  eett  uunniippoollaaiirree..  LLee  ppaavvéé  mmoossaaïïqquuee  pprreenndd  ddoonncc  ttoouutt  ssoonn  sseennss  ddaannss  

llee  TTaabblleeaauu  ddee  llaa  LLooggee  aauu  ggrraaddee  dd’’AApppprreennttii..  

JJ’’aaii  ddiitt..  

SS  ::..  TT  ::..  

OOrriieenntt  ddee  BBrraazzzzaavviillllee  


