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Prezentujemy czytelnikowi obszerny wybór tekstów zamieszczo-
nych we francuskim miesięczniku „Les Documents maçonniques” („Do-
kumenty Masońskie”) wydawanym w Vichy od października 1941 do roku 
1944 przez Bernarda Faÿ (1893-1978), historyka i dyrektora paryskiej Bi-
blioteki Narodowej, rojalistę, po wojnie więźnia IV Republiki aż do uciecz-
ki w 1951 roku. Artykuły autorów czasopisma odsłaniają przed nami tajniki 
masonerii od XVIII wieku do II wojny światowej oraz epizody dziejów wciąż 
pomijane w opracowaniach i monografiach. 

Publikowany tu wybór z „Les Documents maçonniques” zapoznaje 
nas również specyficznym okresem dziejów Francji – czasami II wojny 
światowej. Okres ten potępiano (wraz z wybranymi funkcjonariuszami rządu 
Vichy) po nastaniu IV republiki w 1945 roku. A potępieniu wciąż towarzyszy 
nieznajomość faktów z tego okresu, zwykle prezentowanych z perspekty-
wy rzeczywistych zwycięzców wojny, oraz całkowite wypaczanie motywów 
kierujących Francją marszałka Pétaina. 

Prezentowany przekład zachowuje specyfikę artykułów, polemik i spro-
stowań charakterystyczną dla czasopisma, poczynając od wstępniaka wydaw-
cy w numerze październikowym z 1941 roku. Wobec powszechnego dostępu 
do źródeł internetowych przypisy ograniczono do minimum. Tłumacz może 
tylko życzyć Czytelnikowi tej samej emocji, której sam doświadczył – emocji 
odkrywcy zapuszczającego się na obcy ląd źródeł historycznych, pomiędzy 
ludzi znanych dotąd z karykaturalnych opisów, a w źródłach znowu ożywio-
nych. Dotyczy to zarówno autorów źródeł – wolnomularzy, jak i autorów 
opracowania – działaczy antymasońskich, wychowanych w tamtym poko-
leniu na ogromnym dziele prałata Ernesta Jouin, który w latach 1912-1914 
i 1920- 1922 wydawał dostępny w Internecie „Międzynarodowy Przegląd 
Tajnych Stowarzyszeń” („Revue internationale des sociétés secrètes”, RISS).

 
Marcin Masny





Bernard Faÿ

Od roku 1715 Francja przechodzi kryzys duchowy, którego skutki dziś 
ogląda, wciąż niewiele rozumiejąc. W swym bólu i dezorientacji 

Francuzi czują, że wisi nad nimi jakaś tajemnica i starają się ją przeniknąć, 
gdyż w tym widzą pierwszy warunek wydźwignięcia się. Nie roszcząc sobie 
pretensji do wydobycia na światło wszystkich szczegółów problemu, możemy 
przedstawić szerokiej publiczności jego nić przewodnią, dostarczając masoń-
skich archiwaliów w postaci, w jakiej je zgromadziliśmy lub byliśmy w stanie 
je odtworzyć na rozkaz Marszałka1, Głowy Państwa.

Wykonana przez nas praca dotyczy zarówno polityki wewnętrznej, 
jak i zagranicznej, życia publicznego i prywatnego, sfery ekonomicznej 
i duchowej. Wszędzie odnaleźliśmy działanie tej samej siły i wszędzie stwier-
dzaliśmy, że to zło u swych korzeni i w swej istocie nie jest złem francuskim, 
chociaż karmiło się naszymi przywarami i czerpało soki z naszych złudzeń. 
Ten pasożytniczy potwór, jakim jest masoneria, rósł w siłę, powalając nas. 
Francuzi powinni wiedzieć, jak masoneria oszukiwała ich, dążąc do wyprucia 
z nich samego serca.

Zadanie to ciąży na nas tym bardziej, że oto los dostarczył nam wy-
jątkowej okazji. Chwila klęski jest nie tylko chwilą rachunku sumienia, lecz 
i momentem wewnętrznego odrodzenia. Do tego odrodzenia wzywa nas 
Opatrzność, dając nam Szefa Państwa, który może służyć za przewodnika 
i wzór. W życiu Marszałka, Głowy Państwa, wszystko wypływa z natchnie-
nia najwyższymi tradycyjnymi przymiotami Francuza. Jest on dowodem, 
że w służbie krajowi prawość, czystość intencji i dyscyplina moralna są naj-
lepszymi środkami. 

Zachęceni takim przykładem, publikując „Les Documents maçon-
niques”, będziemy mieli na celu nade wszystko przywrócenie krajowi jego 
moralnych i umysłowych nawyków prawości.

1 Marszałka Philippe’a Pétaina.
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Periodyk niniejszy nie jest organem politycznym ani też literackim. 
Jest zbiorem dokumentów, a my zawczasu usprawiedliwiamy się, że nie 
przedkładamy rozprawy ani diatryby, a jedynie zestaw akt i dowodów.

Praca nasza przyniesie więcej pożytku, jeśli czytelnicy dołączą swe 
uwagi, pytania i informacje, które będą mile widziane. W miarę wolnego 
miejsca będziemy zamieszczać ich korespondencję, a zawsze weźmiemy ją 
najpoważniej pod uwagę. W tej godzinie, kiedy pierwszą powinnością Fran-
cuzów względem świata i Europy jest odzyskanie moralnej jedności, ofiaru-
jemy im zatem możność zgromadzenia się wokół prawdy i sprawiedliwości.



Jean Marquès-Rivière

Przed rozwiązaniem tajnych stowarzyszeń i pod panowaniem francuskie-
go wolnomularstwa istniało we Francji kilka obediencji.

Liczebnie i politycznie najważniejszą francuską obediencją był Wielki 
Wschód Francji, z siedzibą przy ulicy Cadet 18 w Paryżu. W 1939 roku 
gromadził około 28 tysięcy czynnych masonów.

Po sprowadzeniu angielskiej masonerii na kontynent, a zwłaszcza po 
utworzeniu we Francji angielskich lóż, panowała rywalizacja między masoń-
skimi nurtami demokratycznymi czy ludowymi, które już od XVIII wieku 
z lóż pragnęły uczynić ośrodki aktywności w służbie ideału rewolucyjnego, 
a nurtami arystokratycznymi skupionymi pod zbiorczym mianem szkoty-
zmu. Te z kolei zamierzały sformować masońską arystokrację ze złożoną 
hierarchią, niezwykłymi tytułami, zbytkownymi ozdobnikami, i rycerską 
tradycją – misteryjną i dostojną. Pierwszy nurt dążył przede wszystkim do 
akcji politycznej. Drugi nurt zakochany był bardziej w ezoterycznej filo-
zofii niż w bezpośrednim działaniu politycznym. Był to bój między Wiel-
kim Wschodem Francji i rozmaitymi autonomicznymi lożami szkockimi 
XVIII wieku, a potem zajadła walka Wielkiego Wschodu z Radą Najwyższą 
Rytu Szkockiego w wiekach XIX i XX. 

Wielki Wschód Francji był centrum tego nurtu demokratycznego i lu-
dowego. Jego ustrój odzwierciedlał ducha jego polityki i dlatego zobaczymy, 
jak zorganizowano go według najczystszego systemu demokratycznego.

Wielkim Wschodem kierowało faktycznie Zgromadzenie Ogólne 
Delegatów, gromadzące się dorocznie pod koniec września jako coś, co 
nazywało się Konwentem. 

Konwent wybierał przewodniczącego, dwóch nadzorców, mówcę, se-
kretarza i wielkiego eksperta. Przez tydzień, bo tyle trwała sesja, sprawował 
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legislacyjną i wykonawczą władzę nad Wielkim Wschodem. Delegaci 
przedstawiali wnioski lóż, omawiali kwestie doktrynalne, filozoficzne 
i polityczne w porządku obrad, a decyzje Konwentu miały status prawa dla 
francuskiej masonerii Wielkiego Wschodu.

Zgromadzenie zwoływane było na określony czas, więc potrzebny był 
stały organ zarządczy.

Taką rolę przypisano Radzie Zakonu, złożonej z trzydziestu trzech 
masonów wybieranych na trzy lata i odnawianej partiami, po jednej trzeciej, 
co roku przez Konwent. Wewnątrz Rady Zakonu ustanowiono biuro, któ-
re w szerszym sensie administrowało Wielkim Wschodem. Reprezentowało 
obediencję wobec władz publicznych i innych organizacji masońskich.

Obok tej władzy wykonawczej istniał organ do spraw rytuałów zajęty 
na bieżąco masońskimi obrzędami – Wielkie Kolegium Rytów.

To Wielkie Kolegium Rytów przyznawało stopnie wyższe od trzeciego 
(18, 30, 31, 32, 33). Miało charakter pomocniczy względem Rady Zakonu, 
która musiała zasięgać jego opinii w sprawach rytuału, tradycji masońskiej, 
inicjacji i wszelkich zmian. To Wielkie Kolegium Rytów było uprzednio 
Radą Najwyższą Rytu Szkockiego, która na krótko weszła w skład Wielkiego 
Wschodu i odzyskała niezależność w XIX wieku.

Wielkie Kolegium Rytów składało się z braci posiadających 33 stopień. 
Nie mogło być ich mniej niż dziewięciu i więcej niż trzydziestu trzech.

Oficerowie Wielkiego kolegium Rytów, zbierając się, tworzyli rodzaj 
loży. Nosili tytuły:

Wielki Komandor;
Pierwszy Komandor-porucznik;
Drugi Komandor-porucznik;
Wielki Mówca;
Wielki Kanclerz;
Wielki Skarbnik;
Wielki Szpitalnik;
Wielki Strażnik Pieczęci;
Wielki Mistrz Ceremonii;
Wielki Kapitan Straży.

Właśnie Wielkie Kolegium Rytów wręczało listy kapitularne Kapitułom 
18 stopnia (Różokrzyż Wielkiego Wschodu) i patenty konstytucyjne Rad 
Filozoficznych 30 stopnia (Rycerze Kadosz). Te akty nominacyjne musiały 
nosić podpis przewodniczącego Rady Zakonu. 
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Wielki Wschód wśród swych organów kierowniczych miał też Izbę 
Kasacyjną, która była najwyższym sądem masońskim i wydawała ostateczne 
orzeczenia w sprawach występków popełnianych przez braci.

W pierwszej instancji sąd ten tworzyły ławy braterskie pod przewodnictwem 
szefa loży (Czcigodnego), do którego wpływała skarga. Asystowało mu trzech 
oficerów lożowych i trzech delegatów sądowych. W drugiej instancji wypowiadał 
się Trybunał Apelacyjny złożony z różnych delegatów sądowych, częściowo wy-
znaczanych przez Radę Zakonu. U szczytu była Izba Kasacyjna złożona z dwu-
dziestu członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Konwentu. Izba 
– jak w sądownictwie cywilnym – nie mogła osądzać od strony merytorycznej, 
chyba że wskazane fakty wedle jej opinii nie były zagrożone masońską sankcją.

Izba Kasacyjna Wielkiego Wschodu przekazywała swoje orzeczenie 
Radzie Zakonu, a ta wyznaczała Izbę Apelacyjną, której sprawa była po-
nownie przedkładana.

Obok tych organów znajdujemy Komisję Pomocy Masońskiej, która 
zarządzała masońskimi szkołami, radami patronackimi i bibliotekami.

Streśćmy. System administracji Wielkiego Wschodu wynikał z prawa 
o stowarzyszeniach z 1901 roku. Członkowie Rady Zakonu mieli wielkie 
znaczenie i to oni – w porozumieniu z członkami Wielkiego Kolegium Ry-
tów – sterowali losami masonerii Wielkiego Wschodu. 

31 maja 1801 roku w amerykańskim Charleston (stan Karolina Po-
łudniowa) siedmiu deputowanych-inspektorów rytu doskonalenia w 25 
stopniach zebrało się i porozumiało w sprawie dodania ośmiu stopni. Posta-
nowili również utworzyć pierwszą Radę Najwyższą 33 i ostatniego stopnia 
Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.

Był to kamień węgielny ogromnej budowli skrycie ogarniającej dziś 
całą ziemię. Powiada rytuał 33 stopnia:

Jeśli nie ma Rady Najwyższej w jurysdykcji, gdzie wojują masoni, 
trzeba będzie ją powołać w warunkach, które zdołają zapewnić ma-
sońskie zwycięstwo. Będzie również trzeba dokonać tego ustanowienia 
pod auspicjami jakiejś już istniejącej Rady Najwyższej.

Dla Francji Radę Najwyższą Suwerennych Wielkich Inspektorów 
i Stopnia 33 ukonstytuowali we wrześniu 1804 roku dysydenci z Wielkiego 
Wschodu Francji.
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Po miesiącu, w październiku, szkocka Wielka Loża Generalna, pracu-
jąca z najniższymi stopniami, powstała pod bezpośrednim zwierzchnictwem 
tej właśnie Rady Najwyższej. Wielki Wschód złym okiem spogląda na tę kon-
kurencję. Manewruje, lawiruje, płaci i tyle uzyskuje, że Wielka Loża wraca 
do ortodoksyjnego gniazda, czyli do Wielkiego Wschodu rzecz jasna.

Był zatem Wielki Wschód, jedyna francuska masoneria uznana za wol-
nomularstwo, a wewnątrz niej Rada Najwyższa zajmująca się wyższymi stop-
niami (dekrety Rady Najwyższej z 27 listopada 1806 roku, art. 7). Udzielał 
ich bezpośrednio Wielki Wschód od 1 do 18 stopnia, a od 19 do 33 stopnia 
odpowiedzialna była za to Rada Najwyższa.

Unia, a dokładniej mówiąc ugoda między dwiema władzami, nigdy 
nie była doskonała. Zawsze występowały jakieś manewry, jakieś skłonności 
Rady Najwyższej do kreowania dysydenckich lóż, którymi zarządzała sa-
modzielnie. Stworzyła ich kilka i kierowała nimi bezpośrednio. Liczba tych 
lóż była jednak bardzo ograniczona. Dwa ośrodki wciąż się spierały. Wielki 
Wschód ze swym Dyrektorium Rytów nie mógł, rzecz jasna, faworyzować 
lóż szkockiej Rady Najwyższej. Rada Najwyższa odmawiała członkom Wiel-
kiego Wschodu zaszczytów, które należały się jedynie braciom z jej własnej 
zagródki.

Lecz ta kłopotliwa sytuacja, ta wojenka podjazdowa masońskich 
sztyletników nagle zamarła wobec faktu, który wywołał ostateczny i gwał-
towny rozłam. Była to sprawa Wielkiego Architekta Wszechświata. Od roku 
1875 dawała o sobie znać w lożach bardzo jednoznaczna tendencja materiali-
styczna. Konwent roku 1876 nie był jeszcze decydujący. Dopiero rok później 
dwiema trzecimi głosów Konwent Wielkiego Wschodu ogłosił usunięcie 
imienia Wielkiego Architekta Wszechświata ze swych dokumentów i rytu-
ałów. Sprawozdawcą tego wniosku był młody protestancki pastor z Nîmes, 
brat Frédéric Desmons – religijna funkcja tego młodego brata uwydatnia 
osobliwość zabiegu.

W obliczu takiego zamachu na anglosaskiego ducha, wobec tak rewo-
lucyjnego gestu, masoneria angielska zerwała więzi przyjaźni utrzymywane 
dotąd z Wielkim Wschodem Francji. Protestancka masoneria angielska nie 
mogła dopuścić do takiej samowoli. Rada Najwyższa skorzystała z tej sytuacji, 
aby zerwać ze swej strony wszystkie relacje z Wielkim Wschodem i zrobiła 
użytek ze wszystkiego, co wynikło z zerwania, by nienagannie trzymać się 
Rytu Szkockiego.

Było potem jeszcze wiele rozłamów i swarów. Wreszcie w 1895 roku we 
Francji utworzono Wielką Lożę Francji złożoną z dwóch organizacji. Pierw-
szą była Wielka Symboliczna Loża Szkocka rozdzielająca trzy pierwsze 
stopnie, a drugą – Wielka Rada Szkocka inicjująca w stopnie od 4 do 33.
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Administracyjne relacje między dwiema częściami francuskiego 
szkotyzmu sprowadzone były do minimum. Po jednej stronie była Wielka 
Loża Francji, autonomiczna siła masońska, niezależna, suwerenna, bez 
żadnych zastrzeżeń administrowana przez Zgromadzenie Ogólne, działające 
mniej więcej tak, jak Konwent Wielkiego Wschodu Francji. W miejscu Rady 
Zakonu Wielkiego Wschodu Wielka Loża miała Radę Federalną, organ wy-
konawczy pochodzący z delegacji Konwentu.

Obok Wielkiej Loży działała Rada Najwyższa Rytu Szkockiego Daw-
nego i Uznanego, która pozostawała w stosunkach przyjacielskich z Wielką 
Lożą. Od strony rytualnej i czysto masońskiej zależność Wielkiej Loży Francji 
od Rady Najwyższej dla Francji była zupełna. Rada Najwyższa spośród mi-
strzów (3 stopień) Wielkiej Loży wybierała tych, których uznała za godnych 
dalszej kariery.

Szkocka Rada Najwyższa rządziła się autonomicznie i utrzymywa-
ła relacje z radami najwyższymi innych krajów świata. Tworzyła z nimi 
Międzynarodową Konfederację Rad Najwyższych.

Organizacja Rady Najwyższej nie była zatem demokratyczna w tym 
sensie, że nie miała Zgromadzenia Ogólnego, a wybór zwierzchników ma-
sonerii szkockiej dokonywał się przez kooptację. Dostrzegamy tu arysto-
kratyczną tendencję dawnych niezależnych szkockich kapituł z XVIII wie-
ku. Wśród wyższych stopni szkockich panował elitarny duch wąskiego 
grona wybranych z niejaką pogardą spoglądających na niższych stopniem 
braci – materialistów, ignorantów i prostaków.

Obok Wielkiego Wschodu i Wielkiej Loży istniała we Francji trzecia 
siła, co prawda mniej znacząca, lecz godna uwagi: Droit Humain. 

Inspiratorem i promotorem tej nowej obediencji był brat Georges 
Martin, paryski radny w 1874 roku i senator z departamentu Sekwa-
ny w 1885 roku. Był niezwykle aktywnym wolnomularzem. We wszystkich 
lożach prowadził szeroką kampanię za dopuszczeniem kobiet do masonerii. 
Masoneria odmówiła, traktując propozycję jako absolutnie rewolucyjną 
i antymasońską.

Brat Georges Martin nie poddał się. Jego loża Wolnomyśliciele z Le 
Pecq powiadomiła Wielką Lożę Francji o zamiarze wtajemniczania kobiet. 
Zagrożono jej uśpieniem. Loża wolała złożyć dymisję ze struktur Wielkiej 
Symbolicznej Loży Szkockiej i ukonstytuowała się jako loża autonomiczna.
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Działo się to w styczniu 1882 roku. 14 stycznia, po kilku dniach, loża 
Wolnomyśliciele z Le Pecq zwołana na uroczyste zebranie inicjowała do 
stopnia czeladnika pierwszą kobietę przyjętą według rytów masońskich, 
siostrę Marię Deraismes. Urodzona 15 sierpnia 1828 roku przez długi 
czas prowadziła we Francji wykłady na tematy społeczne i polityczne. 
W 1871 roku wraz z Victorem Poupet zorganizowała pierwszy kongres 
antyklerykalny Wielkiego Wschodu.

Zaraz po jej inicjacji loża w Le Pecq uśpiła się z nieznanych powodów, 
a brat Georges Martin wziął się za statut loży mieszanej przyjmujących 
bez różnicy mężczyzn i kobiety. Loża nazwała się Droit Humain (Prawo 
ludzkie). 

Ustrój jej był od początku bardzo demokratyczny. Nie sięgano poza 
trzeci stopień. W 1901 roku brat Martin oświadczył, że od braci 23 stopnia 
otrzymał przekazanie wszystkich wyższych stopni masońskich oraz że dosta-
teczna liczba braci z Droit Humain też je otrzymała. Masońscy adwersarze 
ze swej strony zadeklarowali, że całą tę historię brat Martin wymyślił i że 
jemu, razem z Marią Deraismes, wpadły w ręce kompletne rytuały od 1 do 
33 stopnia. Inicjować mieli się sami.

Droit Humain przez długi czas był oficjalnym masońskim reprezentan-
tem środowisk teozoficznych. Widziano w tym gronie liderów teozofii: Annie 
Besant, Krishnamurtiego – nowego teozoficznego mesjasza, Wedgwooda 
i Leadbeatera, którzy byli zarazem biskupami teozoficznego Kościoła Libe-
ralnokatolickiego. W 1913 roku pewnej części lóż Droit Humain sprzykrzyła 
się władza Rady Najwyższej, więc porzuciły tę obediencję i założyły Wielką 
Lożę Mieszaną.

Organizacja Droit Humain została skopiowana z ustroju Wielkiej Loży. 
Z jednej strony była Federacja Błękitnych Lóż (stopnie 1-3), a z drugiej 
strony Rada Najwyższa. Stosunki między tymi dwoma pionami były bliższe 
niż w Wielkiej Loży. Istniała Najwyższa Rada Powszechna Mieszana kierująca 
narodowymi federacjami Droit Humain.

Zauważmy, że Francuska Federacja Droit Humain uznała tę władzę 
i suwerenność Najwyższej Rady Powszechnej Mieszanej.

Wśród trzydziestu trzech członków 33 stopnia tworzących tę Radę 
Najwyższą statut wymagał, żeby dziewięciu było Francuzami, dla przypo-
mnienia, iż obediencja narodziła się we Francji.

Rada Najwyższa nadzorowała federacje krajowe, zajmując się wyższymi 
stopniami, kontrolując działalność lóż w różnych krajach, zarządzając całą 
obediencją ponad granicami.

Narodowa Federacja Droit Humain była kierowana i zarządzana przez 
krajowy Konwent wzorowany na innych obediencjach i skupiający delega-
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tów lóż. Konwent wybierał Radę Narodową, która we francuskiej federacji 
odgrywała tę samą rolę, co Rada Zakonu w Wielkim Wschodzie i Rada 
Federalna w Wielkiej Loży.

Istniał również Areopag Narodowy służący jako pośrednik mię-
dzy Radą Narodową i Międzynarodową Radą Najwyższą Droit Humain. 
Jego rola w obediencji przypominała rolę Wielkiego Kolegium Rytów.

Tak oto dokonaliśmy pobieżnego przeglądu masońskich obediencji, 
które pracowały we Francji. Ażeby dopełnić obrazu należałoby uwzględnić 
Wielką Niezależną Lożę Narodową z siedzibą przy ulicy Rochechouart, 
pracującą pod bezpośrednią zwierzchnością masonerii angielskiej. Ryt 
Memfis-Misraim został stworzony przez Żydów i praktykowało go kilka lóż 
francuskich. Wymieńmy wreszcie Ryt Martynistów, sięgający XVIII wieku 
i odtworzony przez doktora Gérarda Encausse, lepiej znanego pod pseudoni-
mem Papus, oraz kilka podobnych ruchów paramasońskich o bardzo wątłym 
członkostwie, ocierających się o okultyzm.

Towarzystwo Teozoficzne, które w ścisłym sensie nie jest masońską 
obediencją, funkcjonowało we współzależności ze stowarzyszeniami ma-
sońskimi i miało ścisłe więzi z Droit Humain.

Ponadto masoneria wywierała wszechwładny wpływ na wiele stowa-
rzyszeń, o których będzie mowa później.

Kadry tych obediencji w skali Francji i kolonii nie przekraczały około 
65 tysięcy wolnomularzy. 





Robert 
Vallery-Radot

Wolnomularstwo nigdy nie lubiło zniżać się do działalności politycznej. 
Niezmiernie ciekawy raport czcigodnego brata Poux przyjęty przez 

Czcigodną Lożę Wiara wolnomularska w Castres (na uroczystym zebraniu 
8 czerwca 1918 roku) – a był to jeden z najważniejszych momentów wojny 
– następująco wykłada ortodoksyjną doktrynę: 

Rada Zakonu w poszanowaniu wolności wszystkich zgadza się co do 
pozostawienia parlamentarzystom-wolnomularzom pełnej niezależności 
i zupełnego niemieszania się w działalność polityczną tych wybrańców, 
którzy zresztą są zależni tylko od swoich wyborców[…]. My sami za bardzo 
szanujemy swobody każdego, aby ustanawiać projekt organizacji, który by 
lekceważył niezależność jakiegokolwiek wolnomularza. Wiemy, że wol-
nomularstwo nie jest instytucją polityczną, a zatem nie należy do niego 
kontrolowanie polityków. Wraz z Radą Zakonu obwieszczamy zatem, że 
samym tylko wyborcom chcemy pozostawić prawo rozliczania wybra-
nych”. O ile jednak wolnomularstwo nie jest instytucją polityczną, jest 
„instytucją zasadniczo filantropijną i filozoficzną”. 

Artykuły 2 i 3 konstytucji wyjaśniają nam zresztą, na czym polega duch 
filantropii wskazany w artykule 1 jako pierwsza z powinności masońskich.

1) Wolnomularstwo ma obowiązek rozciągać na całą ludzkość brater-
skie więzi łączące wolnomularzy po całej ziemi (artykuł 2).

2) Wolnomularz ma obowiązek we wszelkich okolicznościach wspo-
magać, oświecać, chronić swego brata, nawet wystawiając na niebezpieczeń-
stwo własne życie, oraz bronić brata przed niesprawiedliwością (artykuł 3).
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Brat Poux w tym obowiązku solidarności widzi istotę ducha masoń-
skiego.

Lecz jak mają realizować go parlamentarzyści-masoni? Brat Poux 
odpowiada:

Bez ryzyka najmniejszej kontestacji można stwierdzić, że każdy 
parlamentarzysta winien jest swym wyborcom nie tylko głosowanie 
za prawami potrzebnymi krajowi, lecz również naprawianie błędów 
i niesprawiedliwości, które mogłyby dosięgnąć współobywateli. Par-
lamentarzyści, którzy ponadto są masonami, mają zatem dwojakie 
zobowiązanie: w pierwszej kolejności powinności wspólne z innymi 
parlamentarzystami, a następnie powinności będące przedmiotem 
umowy z masonerią, to znaczy wynikające z błękitnego zobowiązania1, 
jakie podpisali oraz z zupełnego i całkowitego przyjęcia konstytucji 
masońskiej w ogólności, a zatem i artykułów 1, 2, 3 tejże… Oto więc 
bezdyskusyjna konsekwencja: parlamentarzysta-wolnomularz oddaje 
się wyborcom jako parlamentarzysta; oddaje się zaś wolnomularzom 
jako wolnomularz. […]

1  Pisemna przysięga składana przez ucznia.



Bernard Faÿ

Gdy po raz pierwszy trafiłem do pomieszczeń Wielkiej Loży Szkockiej Pary-
ża przy ulicy Puteaux, wzrok mój padł na osobliwość pośrodku sali rady. 

Był to piękny krucyfiks z kości słoniowej umocowany na ciemnym welu-
rze, w osiemnastowiecznej ramie zdobnej w rozmaite masońskie insygnia.

Skąd i po co wizerunek Zbawiciela pośrodku tej masońskiej świąty-
ni? Przyjrzawszy się, można było dostrzec, że jest to Chrystus jansenistów, 
to znaczy jeden z tych krucyfiksów, jakie sporządzano w XVIII wieku. 
Zamiast mieć ramiona rozpostarte prostopadle do ciała, Chrystus wisi 
z rękami ponad głową. W ten sposób jansenistyczna sekta pragnęła zazna-
czyć, że ofiara Chrystusa nie była przeznaczona dla ludzkiej masy, lecz dla 
„małej liczby wybranych”.  Chrystus, umierając, nie otwarł ramion na całą 
ludzkość, lecz tylko na wybranych specjalnie przez łaskę. To była doktryna 
jansenistyczna. Jakże ją pogodzić z demokratycznym duchem masonerii? 
Z historycznego punktu widzenia dowiedzionym faktem jest łączność między 
obydwiema sektami – jansenistami i masonami.

Janseniści, ścigani i srodze prześladowani w XVIII wieku przez or-
todoksyjne żywioły Kościoła katolickiego, sformowali wreszcie – tak jak 
protestanci i tak jak masoni – tajemną sektę. Sekta ta, oparta na bardzo 
pobożnej resztce burżuazji i bardzo wpływowej grupie w parlamentach1, 
pragnęła rewolucji, przygotowała ją i wznieciła. W tym celu porozumiała 
się z protestantami i masonami. Głównym łącznikiem był ksiądz Henri 
Grégoire, jansenista, przyjaciel La Fayette’a i pastora Rabaud Saint-Etienne. 
On to pomógł wciągnąć żywioły parlamentarne. Pchnął niższe duchowień-
stwo, w znacznej mierze jansenistyczne, do związku ze stanem trzecim 

1 Sądach apelacyjnych.
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przeciwko stanom uprzywilejowanym. Był jednym z najaktywniejszych 
trybunów nastawiających Zgromadzenie Narodowe przychylnie do Kon-
stytucji cywilnej kleru.

Krucyfiks Wielkiej Loży z jansenistyczną postacią Chrystusa i masoń-
skimi insygniami jest przypomnieniem i symbolem tamtego związku. Miał 
on jednak też podstawę doktrynalną. Podczas gdy katolicyzm jest religią 
uniwersalną, masoneria w swym rzeczywistym znaczeniu jest religią zbawie-
nia dla elity. Jeśli Chrystus otwarł ramiona na całą cierpiącą ludzkość, aby ją 
powołać do nieba, masoneria otwarła ramiona dla wtajemniczonych, którzy 
są jedynymi prawowitymi synami. Zapewne przez nich chce polepszyć dolę 
całej ludzkości, lecz tylko oni również korzystają z masońskiego spełnienia.

Dochodzimy tu do jednej z podstawowych tajemnic masonerii.
Gdy w 1717 roku utworzyli ją angielscy uczeni i politycy, pojmowali 

ją jako córkę protestantyzmu i potężny oręż wojenny, aby usunąć katoli-
cyzm i zająć jego miejsce. W Konstytucjach Andersona (1732 – pierwszy 
akt prawny oddający ducha masonerii), masonerię wyraźnie określa się 
jako religię katolicką (zob. faksymile). Historyczny wstęp do tego podręcz-
nika Andersona zawiera część naśladującą Biblię. Jej styl, język, wszystkie 
terminy zapożyczone są z pierwszych ksiąg naszego Starego Testamentu. 
W podręczniku tym mocno zaznaczono też, że każdy mason po wtajemni-
czeniu pozostaje masonem, cokolwiek się wydarzy, niezależnie od swoich 
błędów, upadków i zbrodni. Masoneria więc sama wyznaje, że jest religią 
i to jakąś religią „katolicką”, a nawet jedyną religią katolicką. Jej wysiłki, by 
spenetrować angielskie i francuskie środowiska duchowne, świadczą o tym, 
że nie zapomniała o swych początkach i o swym celu. W XVIII wieku znajdu-
jemy loże w komplecie złożone z duchownych lub zakonników (szczególnie 
lożę w Fécamp), a w każdej osiemnastowiecznej loży jest przynajmniej jeden 
ksiądz. Zapożyczeniem z katolicyzmu jest podjęta przez loże dewiza „wol-
ność, równość, braterstwo” oraz powszechnie przyjęta doktryna osiemna-
stowiecznej masonerii, jakoby ludzkość zmierzała ku rajskiemu odrodzeniu.

Zapożyczenia te mają zresztą tę szczególną cechę, że przejąwszy po-
jęcia o znaczeniu duchowym i mistycznym, masoneria używa ich w sensie 
społecznym i materialnym. Wolność chrześcijanina jest wolnością moral-
ną, a wolność masona – wolnością społeczną. Chrześcijańska miłość jest 
duchowa, a masońskie braterstwo jest społeczną solidarnością. Równość 
chrześcijanina jest mistyczną równością przed Bogiem, a równość masona 
jest polityczną równością wobec prawa.

Tak to masoneria świadoma siły katolicyzmu i rezygnując z niszczenia 
go wprost, wolała zebrać niezmierzone plony na polach religii objawionych 
i je zawłaszczyć. W tym celu stworzyła świat symboli, ozdób, liturgii, czerpiąc 
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ze starych religii i nadając temu wszystkiemu nowy, materialistyczny sens. 
Osadziwszy się w ten sposób wewnątrz naszej chrześcijańskiej cywilizacji 
i w samym środku naszego życia duchowego, zdołała dokonać niesamowitej 
sztuczki, która sprawiła, że brat wolnomularz, materialista, ustawił się w roli 
ostatniego obrońcy „wartości duchowych”, a szkoła bez Boga pod masońskim 
patronatem upomina się o dziedzictwo naszych kościołów. 




