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PRZYPADKACH MAMY DO CZYNlENlA Z BADACZAMl DOSKONALE ZNANYMl KAZDEMU, KTO
lNTERESUJE SlĘ HlSToRlĄ MASoNERIl l ZACHoDNlEGo EZoTERYZMU.

Już samo to stanowi wystarczają-

! cą rekomendację, by sięgnąć po tę
f pozycję z przekonaniem, że czas

ę6ś*ię.ony.ra lekturę nie będzie czasem
straconym, A jeśli dodamy do tego fakt,
że jest to ósmy tom wydawanej odż007
z powodzeŃem serii podręczników,,Brill
Handbooks on Contemporary Religion",
to mamy rekomendację podwójną. Na
całość liczącego blisko 700 stron dzieła
składają się wyważone wprowadzenie
redaktorów oraz 30 arĘkułów pogru-
powanych w pięciu obszernych blokach
temaĘcznych:

I Perspektywy historyczne,
II Wo]nomularstwo i religia,
III Rytua| orgańzacja i przenikanie,
rV Wolnomularstwg społeczeństwo
i polityka,
VMasoneria i kultura.

Nie sposób omówić tu wszystkich tych artykułów, ale
warto choćĘ krótko zasygnalizować podejmowaną w nich
problematykę,
. Wpierwszej części znajdziemy wprowadzenie do zasad-
niczych tematów w historii wolnomularstwa, szereg intere-
sujących odniesień do takich kwestii, jakjego pochodzenie
czy wczesne losy. Po wprowadzeniu, pióra redaktorów
tomu, zamieszczone tam zostaĘ teksty poświęcone Sta-
rym Obowiązkom, początkom wolnomularskim w Szkocji
i w Anglii, związkom wolnomularstwa z templaryzmem,
lołrestiom oświeceniowym i wreszcie kończący ten blok
tekst poświęcony wolnomularskiej historiogrńi.

. Część druga poświęcona została relacjom pomiędzy
masonerią a rozmaitymi tradycjami religijnyrn! przy
cnlmwatto podkreślić, że aatorzy nie ograniczyli się do
wątków znanych szerzej,lecz sięgają również tam, gdzie

do tej porybrakło kompetentnych opra-
cowań. Powoduje to, że w mojej ocenie
blok ten może uchodzić bod aj zanajcen-
niejszą część tej publikacji. Po tekście
przyblńającyrnhistoryczne relacje po-
między wolnomularstwem a Kościołem
katolickim, omówione zostaĘ stosunki
między wolnomularstwem a prawosła-
wiem i protestanĘzmem, relacje między
masonerią a dwoma innymi religiami
monoteisĘcznlrmi - judaizmem i isla_
mem, kwestia relacji miedzy wolnomu-
larstwem a religiami Wschodu, tekst na
temat wolnomularstwa i zachodniego
ezoteryzmu oraz zamykający ten blok
arĘkuł poświęcony masonerii i nowym
ruchom religĘnym.

Handbook of Freemasonry, red. HenrikBogdan, Jan A. M.
SnoeĘ Wyd. Brill, Leiden [ZOl+], 689 stron,ISBN g7s-
90-04-21822-8.

. Wtrzeciei części poruszone zostaĘ
takie temaĘ organizacyjne jak stosowanie rytuałów, prze-
gląd różnych masońskich rytuałów, systemów iwyższych
stopni, relacje międzyWielkimi Lożami, a także kwestia
doĘcząca kontaktów między wolnomularstwem a innl,rni,
tak liczryrmi w kręgach kultury anglosaskiej stowarzysze-
niami braterskimi.

. Czwarta sekcja dotyczy zagadnień związanychz funk-
cjonowaniem wolnomularstwa, społeczeństwa i polityki
- kwestia kobiet, Murzynów, kolonializmu, nacjonalizmu
iproblemuwojny.

. wreszcie piąta i ostatnia część omawianego tomu po-
święcona została sĘkowi masonerii i kultury w tlłn mu-
zyĄkteratury, sztuki nowoczesnej, architektury i kultury
materialnej.
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