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OKŁADKĘ lNFORMUJĄCEGO O WYSTAW|E W MUZEUM NARODoWyM 60. NUMERU

,,WOLNoMULARZA PoLSKlEco" (JESlEŃ zol4) wtrŃcZyŁZACZEReNlĘTy z DZ1EŁA J1ZEFA
STRASZEWICZA' IMAGlNACYJNY PORTRET WALER|ANA ŁUKASlŃSKlEGo W KAJ DANAcH. l DoBRZE

SlĘ STAŁO, BO TA OKŁADKA STANOW| DOBRY PUNKT WYJŚCIA, BY CHOĆBY KRÓTKO WSPOMNlEĆ O
TYM PoLSKlM BoHATERZE lJEGo DZIELE.
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zy. - Aktóż o nim ściślejsząpowziął
wiadomość? Onbył zszarego tłumu.
Nie był wodzern, byl rylko sługą swego

narodu. W tej służbie on zginął dla
spółczesnych i potomnych. Odtąd
pokrylo go milczenie"2.

Okres ponapoleoński to czas po-
wstawania licznych taj nych zw iązków
w całej Europie. W krajaĄ w których
rozmaite tendencje poliĘczne splatĄ
się z aspiracjami narodowowyzwoleń-
czymi, ideologia tajnych stowarzyszeń
trafiała na szczególnie podatny grunt.
Jedryrm z pows tĘ ch wów czas tajnych
związków o charakterze ponadlokal-
nym było właśnie \Ą/olnomularstwo
Narodowe3. Mimo że powszechnie
mamy świadomość znaczenia tej struk-
furyiwzmianki o niej znajdowaliśmy
nawet w podręcznikach szkolnych,
to jednak nasza wiedza na temat jej
fuŃcjonowania jest dość ograniczona.
W zasadzie bazujemy dziś przede

wszystkim na dwóch teksta ch źródło-
wych. Pierwszpn z Ńch jest Pamiętnik
Wąleriana Łukasińskiegoa opisują-
cy m,in. założenia Wolnomularstwa
Narodowegg a drugim wspomniana
na wstępie dwutomowa praca Aske-
nazego Łukasiński. Od lat obracamy
się w obrębie tych dwóch publikacji
i nąwet pojawiające się od czasu do
czasa przyczyfuki nie mogĘ w sposób
znaczący w płynąć na p o szer zenie na-
szej znajomości problemu.
W sukurs oczekiwaniom tycĘ któ-

rzy chcieliby Ąębić temat, przyszło
w ostatnich dniach Wydawnictwo
Neriton, publikując w serii Polskie
ruchy społeczno-polityczne i Ącie lite-
rackie 18]5-]8SS, Studia i MateriaĘ
przygotowany w ramach wspólnego
projektu InsĘtutu Historii Polskiej tr
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Akademii NauĘ InsĘtutu Badań Li-
terackich Polskiej Akademii Nauk i In-

sĘńutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej
Akademii Nauk tolr' wolnomuląr stw o

Narodowe. Waleriąn Łukasińskis. Ta
monumentalna, licząca 750 stron pub-
likacja zawiera komplet materiałów
z śledztwa i procesu Łukasińskiego
oraz innych osób podejrzanych o dzia-
łalność w strukturze wolnomularstwa
Narodowego. Jak pisze w przedmowie
Wiktoria Śliwowska, w zamierzeniu
autorów tom miał stanowić rrswoi-
sty hołd dla Człowieka, iakich bywa
niewielu nawet wśród najsprawied-
liwszych"ó.

Prezentowana książka składa się
z dwóch części, mniejszej, na któ-
rą składa się sześć studiów, oraz
obszernego rnryboru dokumentów
i materiałów archiwalnych. W czę-
ści pierwsze j znalazly się artykuly
poświęcone m.in. polityce polskiej
cesat za Aleksandra I, działalności

wielkiego księcia Konstantego Pa-
wł.owicza, tekst poświęcony Szy-
monowi Askenazemu i jego pracy
Łukasiński czy teżwteszcie artykuł na

temat,,p o dwój nego życił llter atary
w Królestwie Kongresowym. Teksty
z pewnością warte zauwa żenia, l,ecz

to nie one są w tym tomie najważ-
niejsze. Wwiększym stopniu uwagę
nasząprzykaje następnych blisko 600

stron dokumentów; w znacznej mie-
rze publikowanych tu po razpierwszy.
W części tej znajdziemy więc m.in.
deklaracj e złożone przez członków
Wolnomularstwa Narodow ego, za-

chowane protokoły z przesłuchań
i konfrontacje członków Wolno,
mularstwa Narodowego w Komisji
Śledcze; pod przewodnictwem ober-
audytora Leoncjusza Jowca, proto-
koĘ przesłuchań i własnoręczne ze-
znania podejrzanych o członkostwo
w Wolnomularstwie Narodowym
w powołane1 przez J ózefa Zającz-
ka Komisji Śledczej Cywilnej czy
wreszcie protokoĘ zeznań obwinio-
nych o udział w Wolnomularstwie
Narodowym złożone przed Sądem
Wo j ennym Najwyższym powołanym
w miejsce rnielxządzonego jeszcze"
Sądu Sejmowego.

Jak trafnie zaaważyŁa redaktor-
ka tomu, ,,choć decyzję podjął sam
Aleksander I [ ... ] do wszystkich tych
organówpowołano wyłącznie Polaków:
od pisarzy Ęestrująrych protokoĘ, po
prezesów i członków Komisji Śledczych
oraz generałów i pułkowników zasiada-
j ących w Woj skowym Sądzie Najwyz-
szyrł. Pt zy crym,,nim przystąpiono do
spisania protokołu lub własnoręcznego
zeznania, p o dsądny był atakowany ze

wszystkich stron: ostrzegany groźbami,

że Komisji i tak wszystko wiadomq

osaczanywybranymi cytatami z in-
nych zeznań, nęcony obietnicami"7.
Oboktych dokumentów, może niezbyt
znanych, ale jednak stosunkowo ła-

two dostępnyĄ bo przechowywanych
w warszawskim Archiwum Głównym
Akt DawnyĄ znajdzierny również
wybór interesujących materińów źród-
łowych z archiwów ro syj ski ch. 7}oĘly
się nań m.in. liczne dokumenĘ rwią-
zane z ,,przestępcą stanu" Walerianem
Łukasńskim i jego pobytem w carskich
więzieniach, w trrlm przede wszystkim
w twierdzy Szlisselburg. Ale obok nich
znalazĘ siętam również takie pereĘ
jak chociaĄ zasługujący na przedsta-
wienie szerszej grupie czytelników (tu

mój nieśmiały ukłon w stronę redakcji

,,WP'),rRaport senatora Nikołaja Ni-
kołaiewicza Nowosilcowa do cesarza
Aleksandra I w sprawie zamknięcia
lóż w Królestwie Polskim, o sytua-
cji w Wielkim Wschodzie, uwagi do
projektu kons§.tucji, 17 /ż9 wrześńa
I8żt"8.
Książka Woln omuląr stw o N ąr o do -

we, Walerian Łukasiński z pewnoś-
cią zasługuie na wnikliwe studia
Ęch wszystkich, których interesują
dzieje polskiego wolnomularstwa
i XlX-wiecznych polskich tajnych
stowarzyszeń. Opublikowane w tomie
dokumenty i materiaĘ archiwalne
pozwalają wzbogacić znany nam
z wcześniejszych publikacji obraz
Wolnomularstwa Narodowego o wie-
1e nowych i interesujących szczegó-
łów. Z pewnością nie iest to książka

,rdo poduszki" i może się zdarzyć,
że chwilami niejednego czytelnika
te protokoĘ nieco znużą, ale warto
lczynić ten rrysiłek, bo książka i jej
bohaterowie z pewnością na to za-
sługują. &
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Tango Fraternal,
czyli Braterskie tango.............. s. 3

X\{Iil l(onwentWielkiego
Wschodu Polski .,.................... s. 3

Andrzej Nowicki, Czy istnieje
filozofia masonerii?..............., s. 4

Gaja w ponowoczesności...... s. 9

prometeusz i Hermes
w świecie t |oży....,.............,... s. 1 2

Dobro, Piękno, Prawda,......s. 17

Czywarto byc dzisiaj
wolnomularzem?..................s. 20

Delta świetlista,
poznanie i wiedza...... .,.........s. żż

Ryt i rytuał
w wolnomularstwie...............s.23

o masońskich śladach
w Lipianach .....s.ż4

Jerzemu Bielejecowi
pokłon pożegnalny,.............. s. ż7

CezaryLeżeński -
mason bez maski ....,..,..........s. ż7

proces'waleriana
Łukasińskiego .....,............... s. 35

Polscy kamieniarze
w średniowieczu ....,...,..,.......s. 43
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