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stereotypowy obraz masona konsĘtu-
owało kilka zasadniczych elementów.
Pierwszy z nich stanowiło - istnie-
jące zdaniem wielu autorów - nie-
b ezpieczeństwo zagr ńaj ące ze stro rty
wolnomularzy Polsce i narodowi pol-
skiemu. Podkreślano tu destrukcyjną
działalność masonerii, dostrzegane
tendencje rewolucyjne i skłonność
,rbraci w fartuszkach" do lewicowych
poglądów. Kolejryrm istotnym proble-
mem był fakt postrzegania organizacji
i jej członków w kategoriach wrogów
Kościoła katolickiegq wiary i reĘii.
Zarówno zlewej, jaki zprawej strony
zarzucano wolnomularzom kosmopo-
lityzm iwiązanie się z międzynarodów-
ką socjalistyczną bądź kapitalisĘczną,
do której dostęp uzyskiwafio poprzez
fortuny lub wpĘwy Zydów. Najobficiej
bodai eksploatowany w an§rmasoń-
skiej publicysĘce II RP był problem
zagr ożenia,,Ę domas ońskie go'1 W tej
sytuacji pojawiĄ się głosy nawoĘące
do rozwiązaŃa masonerii, materialne-
go zlikwidowania jej struktur i karania
najbardziej aktywnych członków.

Wrffff::ffiTiJi§,;
dostrzegano już wcileśniej - czemu
kampania antymasc,ńsk a to:zp o czę -

ła się tak późno? Dt]<ret Prezyden-
ta Rzeczlryospolitej Polskiej z dnia

,

żżlistopada 1938 roku o rozwiąza-
niu zrzeszeń wolnomularskich wszedł
w życie zaledwie kilka miesię cy przed
wybuchem II wojrry światowej, lecz
aby móc zrozamieć okoliczności jego
zaistnienia, należałoby dokonać krót-
kiej retrospekcji na kilka lat wstecz.

f) unktem przełomowym dI a polskie j

l scenypollĘcznej okazał się zgon

Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku.
Przez pewien czas w walce o sche-
dę polityczną po nim rywalizowało
kilku konkurentów: Walery SławeĘ

gen. Edward Rydz-ŚmigĘ i pre zydent
Ignacy Mościcki. Począwszy od drl-
giej połowy 1936 roku, widać było
jlż znacznąprzewagę grupy Rydza-
-Śmigłego, którego zwycięstwo zostało
ukoronowane zbliżeniem do prawicy
nacjonalistycznej i pojawieniem się
na polskiej scenie politycznej Obozu
Zjednoczenia Narodowego w dniu
21 lutego 1937 roku, To właśnie
w Ęrm nurcie, począwszy od czerwca
1937 roĘ nastąpiłow Polsceznaczrre
nasilenie kampanii antymasońskiej.
Było to zresztązgodne z tendencjami
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Z PRZYPADKOWECO STOSOWANlA SYSTEMU DZlESlĘTNECO",LECZ MY NlE CHCEMY PODDAĆ SIĘ

TEJ RAcJoNAL|STYCZNEJ oCENlE lW ZYclU KAZDEco Z NAS lSTNlEJĄ RocZNlcE, KToRE NA RoZNY
SPOSOB WSPOMlNAMY BĄDŹ CELEBRUJEMY. DLA MASONOW NlEWĄTPL|W|E JEDNĄ Z TAKlCH DAT

JEST zz LlSTOPADA 1938 ROKU, KlEDY TO OGŁOSZONO DEKRET PREZYDENTA RP O ROZW|ĄZANlU
W NASZYM KRAJU ZRZESZEŃ WOLNOMULARSKICH.
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panuiącymiwtym okresie wwielu re-
jonach naszego konĘrnentu. Opisując
sytuację wolnomularstwa europej-
skiego w połowie lat trzydziesĘch,
Wielki Kanclerz A.M.I. John Mossaz
wskaą.wał:,,Gwiazdy przyświecające
pracom naszym z lazurowego skle-
pienia Świątyń Wolnomularskich
przesłonięte są ciemnymi chmura-
mi. Wolnomularstwo przeżywa swój
okres kryĘczny. Jest w wielu krajach
wyszydzane i spotwarzane; synowie
jego są prześladowani; pracownicy
odkładają na bok narzędzia swoje;
warsztaĘ wolnomularskie wszelkiej
pracy zaprzestają. Burza huczy po-
nad głowami naszymi; ŚwiąĘ,nia jest
zagr ożona. Prze ciwnicy u zb r ajają się
przeciw Zakonowi w groźny oręż osz-
czerstwa i zlejwiary; starają się Zakon
nasz zdyskredPować,zaś BB;. WW.,.
na żer cisnąć dyktaturze lub rewolucji'i

\Ąf;,i;;,""Tffr;ffiff-:i;
7 6 czerw ca 19 37 rokl, kiedy to poseł

Julian Dudziński z sanacyjnego klu-
bu,fitro Pracy" zgłosił do prezesa
Rady Ministrów interpelację poselską

,W sprawie należenia funkcjonariuszy
pństwowych do nielegalnych organi-
zacji maj ący ch centrale p oza granicami
państwa i udzielania gmachów pań-
stwowych na zebrania takich organi-
zacji".W odpowiedzi na nią w prasie
pojawiĘ się głosy, że ,,racje p|ana]
posła Dudzińskiego są powźn", [...]
nie ma zatem żadnego innego środka
zaradczego, trzeba tylko tozp ocząć
wytrwałą kampanię o możliwie pełne
ujawnienie organizacji masońskich".
Pojawilo się niebezpieczeństwo,
o któn.m Maria Dąbrowska zanoto-
wała w swoich Dziennikach pod datą
żI czerw ca:,,Endecy w ciąz z potworną
głupotą i zlośliwością szcĄą na maso-
nówi mnie przyplątŃ do tej sprawy
zktóąnie mam nic wspólnego. |...]
C o zaludzie, a zwłaszcza ter, flasz za-
fajdany gatunek endecki, to trudno
sobie wyobrazić i ludzkie poięcie na
zrozumienie tego nie starcza!".

Ą tak na wolnomularstwo tozpo-
l Lczynalfi najczęściej byli masoni

sprawujący aktualnie wyższe stano-
wiska pństwowe, Jeszcze 

-w czenĄrcu
1937 roku stojącywówczas na czele
OZN dawny wolnomularz płk Adam
Koc zaapelował o zjednoczenie na-
rodu, dla którego naleĘ zliszczyć to
wszystkg co powoduje jego rozbicie,
a zwłaszcza komunizm i masonerię.
Warto zalwńyć, że jednym z głównych
autorów antymasońskiego kursu tego
obozu był również eks-wolnomularz
- BogusławMiedzński. Wlutym na-
stępnego roku odbyła się poświęcona
problemowi wolnomularstwa debata
w parlamencie, podczas której byĘ
wolnomularz premier Felicjan Sławoj
SkładkowsĘ nawiąĄąc do problemu
dzińań anfFmasońskicĘ podkreślał
m.in.: ,,Jako Polak i jako szef rządu
uważam wp}ywy masońskie w Polsce
za szkodliwe. I masonom nie ufam".
Ciekawyi z pewnością wart zauwazenia
jest sposóĘ w jaki inicjujący podczas
te| debaĘ dzińania anĘrmasońskie
posłowie /utra Pracy" uniemożliwili
dyskusję swoim oponentom. Nawstę-
pie głos zabrałJuliusz DudzińsĘ który
wystąpił z ostrą tyradą antymasońską,
sugerując bezczynność rządu świad-
czącą o tym, iż rrna rachunek obozu
legionowo-peowiackiego rządzi za-
konspirowana mafia'l Postulował on
wszczęcie działań zmietzaj ących do
likwidacji działalności strukturwolno-
mularskich w Polsce. PóźŃej, zgodnie
z regulaminem sejmowym, mógłpo
nim zabrać głos jeden poseł chcący
wystąpić przeciw zgłoszonemu wnio-
skowi. W tej sytuacji do wystąpienia
zapisał się poseł Wacław BudzyńsĘ
z tego samego klubu, który sŃtetdził,
że choć w ogóIrylm zarysie nie sposób
nie przyznać Dudzińskiemu racji, to
jednak nie zgadza się z nim, a sprzeciw
swój motywuje Ęrm, że wystąpienie po-
przednika było zbyt łagodne. Ponieważ
zostń Ąoszony wniosek i wyrażono
opinię,,przeciwną", prowadząry obra-
dy wicemarszałek Tadeusz Schaetzel
vr tym momencie uznał - zgodnie
z regulaminem obrad - dyskusję za
zamkniętą. Tym saml.rn, dzięki takiemu
podstępowi, uniemożliwiony został
ewentualny realry sprzeciw dla pro-
pozycji posła Dudzińskiego.

WB:ri:flT:::li'.;il,;
zgłosił pod obrady sejmu już konkret-
ny projekt ustawy o zwalczaniu maso-
nerii. I wreszcie do najgłośniejszych
wystąpień antymasońskich należał
artykuł noszącego niegdyś fartuszek
masoński eks-premiera prof. Leona
Kozłowskiego. W opublikowanym
10 lipca 1938 roku na łamach,,Poli-
tyki" arĘkule,,Parę uwag o masonerii
w Polsce" staral się nagłośnić kwestię
wptywów masonerii, zatntcając rów-
nocześnie obozowi rządzącemu, że po
śmierci Piłsudskiego zaniechał walki
z lożami. Mimo iż tekst ten podpisany
byl jedynie inicjałami ,,L.K:, nazwi-
sko autora szybko przedostało się do
publicznej wiadomości, wyrabiając
mu opinię człowieka, który pragnie
znaleźć się nałamach gazet b ezwzglę-
du na cenę.

Ę masowane ataki na wolnomu-
Llarstwo na forum parlamentu
i w prasie trwaĘ w dalszym ciągu,
a ich efektem był wspomniany de-
kret Prezydenta RP. Ogłoszenie tego
dokumentu należy ocenić jako posu-
nięcie raczej taktyczne iw znacznej
mierze spóźnione, gdyż Wielka Loża
Narodowa Polski, wiedząc wcześniej
o jego sporządzaniu, jllżż6 paździer-
nika podjęła uchwałę o samouśpieniu
oraz o równoczesnym uśpieniu pod-
legĘch jej placówek. Wielki Mistrz
Marian Ponikiewski oficjalnie po-
informował o tymrząd. Archiwum
WLNP i poszczegóInych warsztatów
zostatyukryte, księgozbiór obediencji
przekazano do Działu Starych Druków
Biblioteki Narodowej w Warszawie,
a majątek gotówkowy oraz posiada-
ną parcelę na Pradze przekazano Ro-
botniczemu Towarzystwu Przyjaciół
Dzieci. Po wejściu w życie dekretu
samorozwiązania dokonała również
Federacja Polska Międzynarodowego
Zakonu Masońskiego Obrządku Mie-
szanego i polskie struktury obrządku
Memphis-Misraim.

Ą nalizując okoliczności, w jakich
l, \doszło do tego uśpienia, nale-
ży zwtócić uwagę na fakt, iż rozwój @
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tendencji i systemów totalitarnych
wcałej Europie sprawi| żewtymcza-
sie poczucie zagtożenia dotarlo i do
polskich,,braci'l I,V połowie 1937 roku
Tadeusz Gliwic pisał z niepokojem., że

,rw obecnym s tanie rzeczy wolnomu-
larstwo polskie stoi w obliczu zorga-
nizowanych i gotowych do natarcia
sil", gdyż ,,żńemy w epoce dążącej do
wyraźnego określenia wzajemnych
pozycji ideowych, do zgrupowania
sił, do ujęcia dążeń wlapidarne hasła,
do zd;mamizowania wszelkich energii
przed oczekiwan ą r ozgrywk{'. T oteż
w zaistniałej sytuacji wolnomularze
podkreślali, że ,,w Ęch warunkach,
kiedy polityka wewnętrzna rząda wy-
magać będzie zlikwidowania wolno-
mularstwa, dla pozyskania sojuszników
w akcji poliĘcznej - likwidacja taka
nie Ęlko nie trafi na żaden opór mo-
rulny, idący z poczucia naszej własnej
siĘ ale nie obudzi żadnego protestu
w społeczeństwie. Znikniemy wówczas
z życia, nie wydawszy nawet głosu,
który by pozwolił temu społeczeństwu
oceniĄ cąrm wlaściwie jesteśmy'l

f) ekret zZ2listopada l938 roku
L-l wskazryał m.in., że: ,,zarządze-
nie o rozwiąz anitt zrzeszenia, wyda-
ne na podstawie art.1 ust. ż, nńeży
całkowicie do swobodnego uznania
Ministra Spraw Wewnętrznych". Ta-
kie sformułowanie dało ministrowi
Felicjanowi Sławoj Składkowskiemu
bardzo szerokie pole do interpreta,
cii postanowień dekretu. W skie-
rolranym do wojewodów okólniku
zżÓlistopada 1938 roku nakazał on
w związku z tym uznac za wolnomu-
larskie wszystkie organizacje, których
charakter lub struktura mogĘby w ja-

kikblwiek sposób na to wskazywać.

Jeszcze wtym samlrm miesiącu rząd
przystąpił do likwidacji istniejących
na terenach dawnego zaboru pruskie-
go rriemieckich 1óż wolnomularskich
,,Bund Deutscher Freimaurerlogen in
Polen" w Poznańskiem, na Pomorzu
otaz w katowicach. Równocześnie
następowało wkraczanie policji do
lokali placówek parawolnomular-
skich. Wwyniku Ęch akcjizamknię-
to m.in. loże Independent Order

of Odd Fellows, ,,Schlarafię" oraz
Niezależny Zakon Templariuszy Do-
brych. Podobnylos spotkał również
placówki żydowskiego B'nai B'rith
oraz j ego warszawskiego o dłamu p o d
nazwą Achdut. Zajęte w siedzibach

Ęch organizacji dokumenty, tj. sta-
tuty, rytuaĘ oraz spisy członków,
zostaĘ niezwłocznie udostępnione
dziennikarzo.m, co umożliwiło im
publikację licznych artykułów na
ten temat. Wcielanie w życie posta-
nowień Dekretu pozostawiało wiele
do życzenia,lecz trudno się temu
dziwić w sytuacji, gdy na czele od-
powiedzialnej za jego realizację Po-
licli Państwowej stał od 1935 roku
wolnomularz -,,btat" generał Józef
Kordian Zamorski. Zasadniczo repre-
sje dotknęĘ jedynie lóż niemieckich
i organizacji inicjacyjnych usytuowa-
nych na obrzeżach wolnomularstwa,
t}rynczasem spodziewano się rewelacji
i z pewnym niedosytem pisano, że

,,opinia polska blaĘ bardzo rozcza-
rowana, gdyby nie dowiedziała się ni-
czego konkłetnego o lożach polskich'i
Aby nieco złagodzić atak:i prasowe,
w nocyż/3 grudnia 1938 roku rząd
zdecydował się na przeprowadzenie
rewizji w mieszkaniach kilku osóĘ
których związki z wolnomularstwem
byĘ powszechnie znane. Dzienniki
podaĘ, że doĘczylo to: ,rp[ana Sta-
nisława] Stempowskiego - bfyłego]
senatora i bfyłego] prezesa Banku
Handlowego proffesora Hipolita]
Gliwica, proffesora] Politechn fiki
Warszawskiej Mieczysława] Wolfke-
go, otaz u b[yłego] konsula frmila]
Kipy, któryprzed niedawnym czasem
ustąpil ze stanowiska zajmowanego
w MSZ'I Maria Dąbrowska w swo-
ich D zi ennikącł wsp ominała równo-
cześnie o rewizjach w mieszkaniach
Zy gmlnta Dwo rzańczyka, Karola
Sztejnboka, Stanisława Gaszyńskiego
oraz Henryka Tennenbauma. Następ-
nie ukazał się niezwykle lakoniczny
ofi cjalny komunikat Polskiej Agencji
Telegraficznej, wspominają cy o pru,e-

prowadzeniu rewizji i likwi dacji dzie-
więciu polskich |óż,bez wskazania
j ednak konkretnych miejscowości,
w których miały się one znajdować.

Ą naliza realizacji postanowień de-
l, \kretu zZżlistopada l938 roku
nasuwa ciekawe spostrzeżenia. Choć
w trakcie kampanii parlamentarnej
i prasowej atakowane byĘ domnie-
mane i rzeczywiste wpływy polskiej
obediencji, w praktyce jednak w za-
sadzie uderzono głównie w struktury
mniejszości narodowych, w tym w le-
galnie istniejące loże wolnomularskie
mniej szości niemieckiej, połączone
w rrBund Deutscher Freimaurerlogen
in Polen", niemiecko-żydowslde loże
Independent Order of Odd Fellows
i żydowskie loże Independent Order
of B'nai B'rith. To właśnie te warszta-

Ę - zasobne i w odróżnieniu od war-
sztatów \ĄILNP dysponuj ące własny-
mi budynkami - dotknięte zostały
sankcjami materialnymi dekretu,
którego artykuł 5 zapowiadał likwi-
dację majątku lóżiprzekazania go na
cele dobroczynności publicznej. Jak
wspomniano wcześniej, lprzedzeni
o przygotowaniu Dekretu polscy
masoni miesiąc wcześniej ,uśpili"
organizację i zlikwidowali archiwa,
uniemożliwi aj4c przejęcie ich przez
policję. Wmomencie wejściaw życie
Dekretu strukturyWLNP nie istnia-

Ę nie było archiwówtej obediencji,
które mogĘby podlegać konfiskacie,
ani żadnego maiątku, który mógłby
zostać zajęty. W tej sytuacji prasa
publikowała nazwiska i informowała
głównie o strukturach organizacji
mniejszości - polscy wolnomularze
w znacznej mierze zachowali ano-
nimowość.

\ Tasuwa się ciekawe spostrzeżenie,
I\ rcO." -;ak się *yd"j" - warto
podkreśiić, że r ozwiązania ztzeszeń
wolnomularskich w 1938 roku i zli-
hłridowanie wskutek prezydenckiego
dekretu polskiej obediencji ułatwiło
polskim,,braciom" funkcj onowanie
w p óźńejszej, okupacyjnej ueczywi-
stości. Wysoki stopień utajnienia pol-
skiego bractwa i późniejszy całkowrty
brŃ dokumentacji w sposób zĄaczący
utrudnia}y niemieckiemu aparatowi
represji idenĘńkację członków tej
organizacii.

Norbert'Wóitowicz
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