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Cl EKAWY P RZYCZYN EK DO DZ l Ej OW WO LN OM U LARSTWA KRAKOWS Kl EGO STANOW|

DoNlESlENlE TAJNEGo wspÓtpRłCoWNlKA SB PS.,,KARoL" Z 14 MARCA 1978 R. o KRAKoWSKlCH

LoZACH nnRsoŃst<lcH SPRZED 1939 R. l osoBACH Z NlMl PoWIĄZANYCH. PRZYJĘTEPRZEZ
NACZELNlKA WYDZIAŁU lV KWMo W KRAKoWIE PŁK. J)ZEFA BlELA DoNlESlENlE To DoKUMENT
lNTERESuJĄcy, cHoć - co NALEzy poorRe śLlc - wlARycopNość cząścl zAwARTycH TAM
oCEN oRAZ WlEDZA,,KARoLA' PoZoSTAW|AJĄ WlELE Do ZYCZENlA.

'f ]7 rakowskie wolnomulafstwo ma

lś*r,[jJ,,ffiTtr[1:
przypaszczalttie przeniesiona tu około
17 60 lloża dtlkjelska. Struktura ta zvńą-

zanabyla ze Ścisłą Oberwą kt óra zaczęla

w następnych latach zyskiwać na zna-
czeniu w Rzeczlpospolitei. Kolejnl.m
ważnym wydarzeniem było utworzenie
p r zez Wielką Lożę Prowincj onalną Ka-
tarą.rra pod Gwiazdą Północną w 1786 r.

loży symb olic znej P r zes ąd Zwy ciężo ny,

Po upadku I Rzeczypospolitej krakow-
skie wolnomularstwo zniknęło aż do
czasów Księstwa Warszawskiego, kiedy
to w 1810 r. pułkownik Ignacy Zieliński
wskrzesił Prze s ąd Zwyciężo rry. Z a sp r a-

wą swego reprezentanta przy Wielkim
Wschodzie Polskim loża cąmiła starania
o statu§ lożyprowincjalnej oraz utwo-
rzenie w Krakowie kapifuĘ pracujących
w stopniach wyższych. Na to drugie
udało się llzyskać zgodę obediencji,
ale niestety wojna odsunęła w czasie
to wydarzenie. Kapituła niższa Góra
Wawel rozpoczęła dzialalność dopiero
w 1819 r.3Opńdziernika 1822 r. prace
krakowskich lóż zostaly zawieszone na

czas nieograniczonyi dopiero w 19ż6r.
p ow stń zalęek nowego wars ńaf:it. Loża
otrzyrnała patent 31 sierpnia 1935 r.

i przyjęła, wzorem dawnej placówki,
imię P rzesąd Zwyciężony. Dekret prezy-
denta Mościckiego z 1938 r. ponownie
na pół wieku przerwal tę działalność.
2 grudnia I99I r. przebudzony został
P r zesąd Zwy ciężo ny, a 3 1 października
I99ż r. zainstalowano lożę wolnomular-
stwa liberalnego Gabriel Narutowicz.

|)rzez wiele lat podstawowym opra-

I cowaniem do dziejówlaakowskiego
wolnomularstwa była wydana jeszcze
w latach 20. XX wieku praca Stani-
sława Małachowskiego-Łempickiego
Dziej e Wolnego Mularstwa w Krakowie
1755-1822. Niestety, jak zresztą sam
tytuł wskazuj q ptaca ta kończy się na
zawieszeniu działalności loży w kwietniu
L8żż r, Poza granicę tę wyszedł wydany
w okresie powojennl.rn arrykul Mariana
Gumowskiego poświęcony loĘ Góra
Wawel. Ponadto pod koniec XXwieku
opublikowanych zostało kilka arĘkułów
z tego zakresu. Wlatach 9O. wwydawa-
nej pod auspicjami Wielkiego Wschodu
Polski serii Ex Oriente Lux ukazał się
tekst Bogumiła M. Woźniakowskiegg
nieco później wydrukowano arĘkuł Do-
roĘJasik poświ ęcorry loĘ Przesąd Zv,ry -

ciężony, a Anna Kargol opublikowała na

łamach,,Ars Regia" interesujące sfu dium
poświęcone dziejom wolnomularstwa
w międzywojenn)rrn Krakowiel. Losy
utożsamianego z wolnomularstwem Ży-
dowskiego Zakonu Synów Przymierza

,,B'nai B'ritK również zostĄporuszone
w kilku publikacjachż. (Jkoronowaniem

wszystkich tych działań jest wydana
przed dwoma laĘ, poświęcona dziejom
wo]nomularstwa krakowskiego praca dr.

Łukasza Tomasza Sroki3. Przygotowując
ją autor sięgnął do wielu tekstów źródło-
wych, jednakże zawarte tam informacje
warto byłoby uzupełnić o spojrzenie
na wolnomularstwo krakowskie osób
ZZewnątrz.

Ciekawy przyczynek może stanowić
tu opracowane 14 marca 1978 r. do-

niesienie tainego współpracownika
SB ps. ,,Karol" o krakowskich lożach
masońskich przed 1939 r. i osobach
nadal z nimi powiązanycha. Przyjęte
przez Naczelnika Wydziału IV K\ĄIMO
w Krakowie płk.Józefa Biela doniesienie
to dokument interesujący, choć - co
należy podkreślić - wiarygodność części

zawarĘch tam ocen pozostawia wiele
do życzenla.

\ Ta wstępie donjesjenia ,,Karol"
l\ p.aU"S lŃ, że przed,wojną ,,na
terenie Krakowa byĘloże masońskie
składające się z ówczesnych notablów",
wskazljącprzy Ę.rn m.in. na prezyden-
ta Krakowa Mieczysława Kaplickiego
wicewojewodę Piotra Małaszyńskiegg
komisaryczne$o prezydenta miasta Wi-
tolda Ostrowslriegg profesorówJerzego

Stefana Langróda, Rafala Taubansc}rlaga

i Władysława Natansona, Romana Dy-
boskiego, Odona Feliksa Kazimierza
Bujwida, Wacława Krzyżanowskiegq
Stanisława Kota czy prawników Kazi-
mierza Szwarcenberg-Czernego i Ma-
cieja Czyszczana. Wyraźnie widać, że
w/iczono razertĘcl;', którzy ponad
wszelką wątpliwość byli wolnomularza-
mi z Ęrmi, kóryrrn przylależność doloĘ
p r n7pisyw ała jedlrnie,,wieś ć gminna".

Autor wskazywał, że poza, jakto okre-
ślal, ,,aryjską lożą" istniała w Krakowie
,rż7dowska - bardzo rozbudowana -Ioża
masońska'l Wskazyw ał p r zy Ę m na lń-
ceprezydenta miasta Krakowa Ignacego
Landaua oraz bankiera Leona Holzera.
Z tekstu dokumenfu wi dać b ardzo wy-
rńnie, że w wypowiedzi ,,Karola" brak
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bylo wyraźnego rozróżnienia między
lożami wolnomularskimi a strukturami
B'nei B'rith, pruy czym w sposób nie-
uzasadniony uznawal on, że,,vltęzy mł
sońskie aryjskiej i żydowskiej lożybyĘ
jednak poważne". Wniosek ten miał wy-
pĘwać z fakt l, iż,,czlonek aryjskiej loży
masońskiej M. Czyszczan ottzyrnał -
w bliżej niewyjaśnionych okolicznoś-
ciach od }Iolzera pieczęć masońskiej
loży żydowskiej na przechowanie".

Podany tu ar5ument wzbudza szereg
wątpliwości, bo po pierwsze brak jest

dowodów na p rzynależność do lóż obu
wspomnianych osóĘ a po drugie przy-
woływany w dokumencie ogólnikowy
opis rzeczonego przedmiotu nie wskazu-
je jednoznacznie, by chodziło o pieczęć
wolnomularską. Przy tej okazji widać
nieporadność językową informatora,
który zauważał: ,,nie ulega wątpliwości,
że jest to pieczęć jakiegoś <<dygnitarza>>

masońskiego, nie wiadomo rylko któ-
rego stopnia .<Wielkiego Mj.strza>r" .

Rozważanie rro jaki stopień Wielkiego
Mistrza" może chodzić to dziwolągję-
zykowy m, gdy ż zasadńej szym byłoby
pytanie:,ro jaki stopień wtajemniczenia
-wolnomularskiego" chodziło.

Pomimo licznych mankamentów, tekst
ten poszerza nasze horyzonĘ, pokaĄąc
sposób ówczesnego postrzegania wolno-
mularstwa. WskaĄe on nie Ęlko na fak-

Ęcznych wolnomularzy i członków B'nai
B'ritĘ ale w kilku prąrpadkach nakreśla
również dość szeroko krąg towarzyski

Ęch osób.,,Karol" podkreślał, że: ,,więź
masonów między sobą przechodzi na ich
rodziny, na wszelkiego rodzaju koneksje
łączące ich członków, przechodząc na
dzieci, wnuków itp., przy czyrlpolega
to na świadczeniu nie tylko sobie, ale
tym bliskim i dalszym wszelkich ulg,
poparĄ poleceń do innych członków
lóż masońskiĄ poparć na stanowiskach
i forsowaniu określonych masonów, albo
rekrutujących się osób z kół masońskicĘ
paramasońskich, lub kryptomasońskicĘ
do wszelkich władz']
Przykładem takiego podejścia może

być wskazanie, że komisaryczly prezy-
dent miasta krakowa witold ostrowski
i spdyk miasta Krakowa StefanJerzy
Langrod mieli znać się zloży masoń-
skiej, a ponadto syndykiem miasta był

r óvłnież zap rĄńniony z L agrodem syn
tego pierwszego - adwokat Kazimierz
Ostrowski. W tym kontekście ,,Karol"
podkreślał, że,,kontakty przyj acielskie

- niewątpliwie o podłożu dawneiwspól-
nej pr zynależności do loży masońskiej
Langroda, Witolda Ostrowskiego - ojca
i krakowskiego adwokata dr. K. Ostro-
wskiego - slma nadal trwają. Ostrowski
K. przekazuje je na swojego zięcia ad-

wokataJaźwieckiego |...] oraz na swoją
córĘ adw.Jolantę Ostrowską-Jźwiecką

[...]. Ostrowscy okresowo jeżdżą la
Zachód, gdzie mają kontakt z Langro-
dami w Paryżl, a nadto Langrodowie
przekazwją okazjami dla Ostrowskie-
go pieniądze (dewizy) i podarunki".
Kontakty Langroda z przedstawicielami
krakowskiego świata nauki i jego pomoc
w zakresie uzyskiwania zagralicznych
sĘpendiów na naukę i sfudia stĄ się
tematem jeszcze kilku kolejnych uwag.
DoĘczyły one m.in. specialistóww za-

kresie powszechnej historii prawa: prof.
Ireny Malinowskiej -Kwiatkow-
skiej i dr. Lesława Pauli. Ta
grup a zawo dow a wzbrldzaŁa
szczególne zai nteresowanie
autora, bo, jak podkeślał:
,,istnieje duże powiązanie
przedwojennych maso-
nówzpalestryzobec-
nymi kontynuatorami,
jeśli nie założeń rna-
sońskiĄ to siania za-
mętu ideologicznego
międzymloĄłni, pod
patronatem masonóil,,
zwłaszcza elementy nie
czysto polskie, a w;a..]v o dzą-

ce się z kół ży dowski ch'l

,Kar o1" wskazywał równo-
cześnie, że o d związków z maso -

nami nie była wolna żadna grupa
społeczna czy zawodowa. Pisząc
o tyrn, że adwokat Antoni Mazanek
zajmowal się sprawami prawnymi
wspomnianego rrmasoqa" Maciej a

Czyszczana, podkreślał, iż adwokat
Mazanek był bratem kanclerza kurii
ks. prał. dr. Stefana Mazanka, ks.
prof. Stanisława Mazanka i ks. prof.

J ózefa Mazanka. \M nawiązaniu do
kazusu tej rodziny za:uważał, że

,,również i kler [...] był w orbicie po-

wiązań znajomościowych z masonami':
Ponadto, na poparcie tezy o Ęch związ-
kach, powolując się na ks. Franciszka
Macharskiego, wskazywał, że,,rodzina
znanego aktoraJuliusza Osterwy nadal
pozostaje w kontakcie z kurią krakow-
ską, ale również wiadomym jest, żeJ,
Osterwa był członkiem loży masoń-
skiej i w jego mieszkaniu abp Sapieha
spotykał się z przedstawicielami lóż
polskich i zagranicznych masońskicli'.

|'/ doniesienia t.w.,,Karola" można do-
LJwiedzieć się nie tylko o rueczywi-
stej przynależności do wolnomularstwa
konkretnych osóĘ ale również o Ęrm,
kogo ówczesnych rrwieść gminna" uwa-
żała za masona. Aczkolwiek zasadniczo
dokument doĘczyl sytuacji w Krako-
wie, to jednak autor informacji poruszył
w nim również wątek ogólnopolski. Na-
wiązując do sltuacji w stolicy, podkre-

ślał,że: rrNa terenie Warszawy mówi
się w kołach naukowców

isądowych-
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adwokackich, że obecnie Wielkim Ma-
sonem w PRL jest dyrektor Muzeum
Narodowego wWarszawie prof. dr [Sta-

nisław] Lorentz, a masonem bardzo
wysokiego stopnia jest prof. dr fAlek-
sander] Gieysztor - historyk. [...] P"-
wiązani z masonami na terenie Warszawy

mająbyć przezswojego ojca - który był
masonem i adwokatem przed wojną -
obecny adwokat [Tadeusz Józef] de

Virion oraz Sędzia Sądu Najwyzszego na

emeryturze Mieczysław Szerer'l I choĆ

użyta tam tytulatura rWielkie Mason
w PRL' nie ma odpowiednika w rzeczywi-

stości, to jednak osoba nie zaznajomiona

z leksyką wolnomularsĘ mogła odnieść

przeświadczenie, że w wypowiedzi tej

jest mowa o lajwyższych dostojnikach
wolnomularstwa w polsce. &

l S. Małachowski -Łemptckj, D ziej e Wolnego

Mularstwą w I(rakowie 17 S ś- 1 822, Kraków

I9ż9 ; M. Gumowski, G órą Waw elu na

dolinie Krakowa, Dzieje IoĄ masońskiej w

I{rakowie,,,Studia Historyczne", I97 I, z-

2; B. M. Woźniakowski, Rys historyczlry

krakow ski ego w olnomularstw a, Warszawa

1999; D. Jasik, t oża ,,Przesąd Zwyciężotty"

w lGąkowie, Znaczenie rytu wolnomuląrskie-

go I. stopnia,,,Rocznik Riblioteki Naukowei

PAU i PAN w Krakowie", R. 45 (2000),

A, Kargol, Środowisko wolnomularskie w

międzyw oj entrym I{rakowi e,,,Ars Regia", nr
15-Ió (2001_2002).

] B. Czajecka, Archiwum Zwiqzku Żydowskich

Stow arzyszeń llumanitarny ch,,ts' nei B' rith"

w I{rakowie. Zarys dziejów Zwiqzku, historia

zespołu i inwentarz, IGaków I994i R.

Czajecka, ProJesor dr Mojżesz Schorr (1874

1942) jako działacz społecztty w świetle akt

B'nei B' rith' u,,,IGakowski Rocznik Arclri-
walny", t. 1, 1995.; N. Wójtowicz, Żydowski

Niezależny Zakon,,Synów Przymierza"
(B'nei B'rłh) podczas kampanii antymasoń-

skiej 1938 rokł, ,,Almanach Historyczny",
t.9,żOO7i A. Kargol, Likwidacja lóż B"neit
R'rith w Niemczeclr i Polsce (1933-1938),

,,Ars Regia", nr 19 (20r0).
] Ł, T. Sroka, Sprawiedliwi chcqbyć doskonali.

Z dziejów wolnomularstwą w Krąkowie od

X]IIII wieku do współczesności, IGaków
2010; fragment tekstu ukazał się jako: idem,

Dwa obrazy z dziejów krakowskiego wolno-

mularstwa,,,Ars Regia", nr 19 (2010).
a Informacje o 1ożach masońskich w okresie

przed 1939 rokiem na terenie Krakowa

oraz o osobach po 1939 roku powiązanych

rradal z tymi lożanri. AIPN Oż04/ IL55 t.ż,

k.l t7- 12-5.
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