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MASONERlA KoBlEcA KoJARzy SlĘ wlĘKszoścl osoe JEDyNlE z WoLNoMuLARSTwEM
LIBERALNYM. co WlĘCEJ, NlEJEDEN WoLNoMULARZ REGULARNY PoWTłRzR ozlś NlCZYM

MANTRĘ, ZE W PRAWDZ|WYM WoLNoMULARSTW|E NlE MA MlEJSCA DLA KoBlET.
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przy 27 P embridge Gardens w dzielni-
cy Notting Hill Gate stoi niepozomy
trzpiętrowy budynek z niewielkim
gankiem w srylu doryckim. Od 1924 r.

mieści się w nim glówna siedziba dzia-
łającej prężnie angielskiej braterskiej
organizacji zrzeszaj ącej kobiety-wol-
nomularĘ Order ofWomen Free-
masons. Z kolei, jalóy tego było mało,
przy 4)2EtnchleyRoad ma swoją sie-
dzibę drugawLondprie kobieca obe-
diencja wolnomularska - Honourable
FraternĘ of Ancient Freemasonry.

Dziś w Polsce kojarzymypowstałą
w 1959 r. La Grande Loge Fóminine de
France*, a dużo mniejwiemyo znacznie
starsąlrn angielskim wolnomularstwie
kobiecrrrm, kóremu kilka lat temu stuk_
nęłaprz,e,cież już setka, Początków Ęch
obediencji należy szukać w Le Droit
Humain (o laeślanym p r zez wyspiarzy
mianem Co-masonry). W t908 r. grup-
ka mężczyzn ikobiet, chcąc odciąć się
od teozoficznych konotacji i powrócić
do tradycyjnego rozumienia wolnomu-
larstwa, odłączyła się od tego ruchu,
tworąc własną obediencję Honourable
FraterniĘ ofAncient Masonry, któĘ
pierwszym wielkim mistrzem został

Rev William Frederick Cobb, ówczes-
ny rektor zlokalżowanego przy Bishops-
gate w CĘ of London niewielkiego
kościoła św. Eńelburga.

Mieszany skład tej struktury spotkał
się nieżyczliwym przyjęciem przez
konserwaĘwną United Grand Lodge
of England, która, stosując sankcje
ptzeciw braciom, którzy chcieliby
zw iy,ać się z tego Ęryu,rnieregol*y*
ciałem wolnomularskim", skutecznie
ograniczala napĘw mężczyzn do tej
struktury. Po rezygnacji - z powodu
złego stanu zdrowia - Cobbaw 1912 r.
jego następcą została Marion Lindsay ffi
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Brytyjskie masonki w trakcie ceremonii

Halsen jako pierwsza kobieta pełniąca

w tej strukturze funkcję Wielkiego
Mistrza. Po niej młotek Wielkiego
Mistrza dzierżyłyko|ejne panie i tak
na przestrzeni wieku najwyż szy vząd
sprawowany był przez następuj ące
osoby:
. william Frederick cobb

(rms-urz),
. Marion Lindsay Halsey
(tllz-tlzz),

. Adelaide DaisyLitten
(wza-ola),

. LucyBertram O'flea
(urs-u+s),

. Mary Gordon Muirhead Hope
(I9+8-1964),

. MildredRhodaLow
Qoe+-wze),

. Frances flal| (L97 6-1989),

. Brenda Irene Fleming-Taylor
(rsss-zoro) i obecnie,
. Zuzanka Daniella Penn (od 2010)

W 1913 r. doszło doznaczącego
rozłamu Honourable Fraternity of

Ancient Masonry na skutek działal-
ności grupki, która usiłowała niele-
galnie wprowadzić czwarĘ stopień
wtajemniczenia Holy Royal Arch.
Osoby te zostĄ wydalone i powołaĘ
wówczas do istnienia konkurencf ną

strukturę żeńskiego wolnomularstwa
Honourable FraternĘ of Ancient
Freemasonry. Pierwszym Wielkim
Mistrzem tej strukturybyła Elizabeth
Boswell-ReiĄ która pełniła funkcję
do 1933 r., kiedy to zastąpila ją córka
Lily Seton Challen. Obecnie urząd
ten sprawuie Sheila Norden. Przy oka-

zjiwarto zatt-wńyć, że w stosunkowo
nieodległpn czasie po Ęm rozłamie,

bo iuż w I9ż9 r.,do prac Honourable
FraterniĘ ofAncient Masonry zostń
wprowadzony zarówno Holy Royal
Arch, jak i kolejne - w 194ó r. sto-
pień MaĄ awlatach czterdziesĘch
i pięćdziesiątych również struktury
wyższych stopni rycerskich.

Za kadencji Lindsay Halsey,
w I9żO r.władze Honourable Fra-

terniĘ of Ancient Masonry przesłńy
do United Grand Lodge of England
peĘję z prośbą o uznanie tej obedien-
cji, iednakże została ona odrzuconar.

Jednąz kluczowych spraw, o które
rozbijała się możliwość porozumienia,
był mieszany charakter tej struktury.
Mimo to w następnych latach w jej

władzach pracowało ieszcze kilku męż-

czyzn i momentem przełomowym
okazał się dopiero 1935 r., kiedy zmarł
pełrriący funkcję Wielkiego Sekreta-
rza Peter Slingsby. Po jego śmierci
we władzach obediencji pozostawał
jeszcze ostatni rnężczyzna, zastępca
Wielkiego Mistrza Peter Birchall,
który został wówczas poproszony
o rezygnację. Po tej zmianie w nie-
dfugim czasie Honourable FraterniĘ
of Ancient Masonry przeksztalclla
się w strukturę czysto kobiecą, a od
1958 r. lżywa jednoznacznej fla7,wy

order of women Freemasons.

Z biegiem czasl zaczęły się też
poprawniej układać relacje między

.1§hĘ.<} T ą ża "1 ,ą ł ź {} Ł, §,ż,g 7J zż 1 K p" * Ł a @ § ą ?, E 3

: .sa/ł:ą ,:.

"ńFr'!*'
"*:|,,'ł',



źuzą}ó§&"aFiŁ&T,z}5 :::
v

ż,.. 25

Albert Hall

United Grand Lodge of England
a obiema kobiecymi obediencjami.
W oświadczeniu z 10 marca 1999 r.
UGLoE potwierdziła prawidłowość
i szczerość masonerii kobiecej, choć
z uwagt na płeć członkowie tych
struktur oficjalnie nadal nie mogą
lczestniczyć we wspólnych posiedze-
niach rytualnych2. Mimo to w ostat-
nich latach można zaobserwować
współpracę polegającą choćby na
próbach współdzielenia pomieszczen
lożowych.

tych. Obecnie Order ofWomen Fre-
emasons liczyponad 10 000 członkń,
a p oza licznymi lożami w całei Wiel-
kiej Brytanii obediencja ta posiada
również warsztaty w takich krajach
jak Australia, Kanada, Republika
Pofu dniowej ff"yĘ Zimbabwe i od
2O05 r. Hiszpania.

Zkolei Honourable Fraternity of
Ancient Freemasons poza wyspami ma
warsztaĘ dzia!,ające na Gibraltarze,
w Hiszpanii iwRumunii. *

WM Marion Lindsay Halsey

Dziś order ofwomen Freemasons
i Honourable FraterniĘ of Ancient
Freemasons zaltczane są do najwięk
szych organi zacji zrzeszających ko-
biety wolnomularski. Szczególnie ak-
tywny rozrost jego struktur nastąpił
w latach pięćdziesiąĘch i sze śćdziesią-

l Dokurnentyzwiązaneztąsprawązob.:'!hePetititlnoJ]920,[w:lA.PilchemDayton,TheOpenDoor.TheOrderolWomenFreemastln.19082008,Londorr
żOlż, s.żż6 ż3I.

2 Dokumentniniejszyzob,:StatementissuedbyLIGLE 10thMąrch1999,bttp://w.lrfalorg/hfafol1icial/(dostęp:15lutego20tó).
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fanuary Suchoćlolski, Wjazd gen. |ana Henryka Dąbrowskiego do Rzymu
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