
Tadeusz Cegielski

Macierzysta loża Polski "Kopernik"
("Copernic") na Wschodzie Paryża :
70 lat historii (1939-2009)
Ars Regia : czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa 12/19,
250-264

2010



Tadeusz Cegielski 
(Warszawa) 

MACIERZYSTA LOŻA POLSKI 
„KOPERNIK" („COPERNIC") 
NA WSCHODZIE PARYŻA. 

70 LAT HISTORII 
(1939 - 2009) 

Obchodzona uroczyście w gronie tak Polaków, jak i Francuzów w mie-
siącu grudniu 2009 roku siedemdziesiąta rocznica erygowania na Wscho-
dzie Paryża Macierzystej Loży Polski „Kopernik" skłania ku refleksji  nad 
historyczną rolą tej placówki Sztuki Królewskiej. Narodziny, później zaś 
odrodzenie i kilkudziesięcioletnia aktywność paryskiego „Kopernika" 
przypadły na dramatyczne momenty polskich dziejów: pierwsze miesiące 
II Wojny Światowej oraz okres panowania władzy komunistycznej - aż do 
wyborów w Polsce w czerwcu 1989 roku. 

Macierzysta Loża Polski „Kopernik" powstała w stolicy Francji na 
przełomie listopada i grudnia 1939 roku, w gronie rozbitków polskiego 
września. Po kilkumiesięcznej tułaczce spotkali się tu żołnierze i polity-
cy gotowi kontynuować walkę z III Rzeszą u boku sojuszniczki, wśród 
nich zaś liczni wolnomularze. Byli więc przedstawiciele nauki i oświaty, 
artyści, działacze polityczni różnych orientacji, także reprezentanci do-
tychczasowego obozu władzy: profesorowie  Jerzy Langrod, Włodzimierz 
Tarło-Maziński, Stefan  Drzewieski (Drzewiecki, właść. Bernard Mandel-
baum); wysocy urzędnicy państwowi: Tadeusz Tomaszewski, inicjowany 
w 1915 roku, przed wojną prezes Najwyższej Izby Kontroli (po wojnie 
następca Tomasza Arciszewskiego na stanowisku premiera rządu w Lon-
dynie), Tytus Filipowicz, inicjowany w 1916 roku, bliski współpracownik 
Józefa  Piłsudskiego, ambasador RP w Waszyngtonie, Stanisław Hempel, 
były minister pełnomocny, wreszcie Adam Pragier, wybitny działacz 
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PPS. Twórcom paryskiej placówki przyświecał cel oczywisty w danym 
momencie historycznym - zachować ciągłość bytu polskiego wolnomu-
larstwa, podtrzymać „światła masońskie". Loża „Kopernik" (nieco póź-
niej: „Copernic") - la Loge Mére de Pologne (Loża-Matka Polski), jaką 
to nazwę nieprzypadkowo przybrała od chwili powołania, została „tym-
czasowo ukonstytuowana"1 na Wschodzie Paryża 24 grudnia 1939 roku 
(zob. il. s. 251, 253), a następnie uroczyście zainstalowana przez dziesięciu 
polskich braci oraz delegację „instalatorów" z ramienia Grande Loge de 
France (Wielkiej Loży Francji - WLF) 22 lutego roku następnego2. For-
malny patent jako loża numer 679 w obrazie Wielkiej Loży Francji otrzy-
mała dopiero 15 maja 1940 roku. 

Pierwszymi „światłami" i oficerami  paryskiego „Kopernika" byli: Ta-
deusz Tomaszewski (Czcigodny Loży), Jerzy Langrod (Mówca), Adam 
Pragier (I Dozorca), Włodzimierz Tarło-Maziński (II Dozorca), Aleksan-
der Hertz (Sekretarz), Tadeusz Rogalski (Skarbnik), Zarko Bilić. Na akcie 
z 24 grudnia 1939 roku figurują  również nazwiska Stanisława Faechera 
i Kazimierza Załuskiego, którzy nie objęli konkretnych funkcji  w loży 
„Kopernik". Jej założyciele podzielić musieli losy polskiej emigracji i sa-
mej Republiki Francuskiej. Ledwo loża podjęła w pełni formalną  aktyw-
ność, klęska Francuzów w czerwcowej wojnie 1940 roku z III Rzeszą zmu-
siła braci do dalszej wędrówki, tym razem na Wyspy Brytyjskie. 

W tym miejscu należy wspomnieć losy profesora  Jerzego Stefana  Lan-
groda (1903-1991), a to z powodu jego wybitnej roli w powojennej od-
budowie paryskiego „Kopernika"3. Langrod, znawca prawa administra-
cyjnego, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1925 roku i jego 
profesor  od 1939 roku, był postacią ważną dla polskiego wolnomularstwa 
już w latach trzydziestych. Inicjowany został w 1936 roku w krakowskiej 
loży „Przesąd Zwyciężony", która od 25 październiku 1935 roku pracowa-
ła pod zwierzchnictwem Wielkiej Loży Narodowej Polski; nawiązywała 
do nazwy i tradycji zamkniętej w 1822 roku krakowskiej placówki Sztuki 
Królewskiej. Brat Jerzy Langrod już 1 grudnia 1937 roku osiągnął stopień 
Mistrza. Jako przedstawiciel liberalnej, demokratycznie zorientowanej in-
teligencji krakowskiej w latach 1938-1939 zaangażował się - wraz z wielu 
innymi członkami WLNP (m.in. Tadeuszem Gliwicem) w organizowanie 
Klubów Demokratycznych, później zaś Stronnictwa Demokratycznego. 

Po klęsce wrześniowej Jerzy Langrod przedostał się do Francji, gdzie 
afiliował  do warsztatu nr 540 „Le Général Peigné", pracującego pod 
zwierzchnictwem Wielkiej Loży Francji. To właśnie dzięki jego aktyw-
ności możliwa stała się nadzwyczaj szybka reaktywacja „Kopernika". La-
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tern 1940 roku Brat Langrod znalazł się w niemieckiej niewoli jako oficer 
armii polskiej walczącej we Francji. Okres od polowy 1940 roku do wio-
sny roku 1945 spędził w Oflagu  XVII A w Austrii, w którym to kontynu-
ował swoją działalność profesorską.  Wykłady polskiego naukowca znają-
cego wybornie język francuski  cieszyły się wielką popularnością wśród 
oficerów:  Francuzów i Polaków, nie tylko zresztą prawników. „Oflagowy 
uniwersytet" znalazł w przyszłości przedłużenie w wieloletniej naukowej 
i dydaktycznej aktywności Langroda we Francji. Po okresie, w którym 
profesor  pracował w obu krajach, w Krakowie i w Marsylii, w 1948 roku 
zadecydował o pozostaniu we Francji. Skłoniły go do tego nasilające się 
represje w ojczyźnie oraz obawa, że władze nie tylko nie zezwolą mu na 
kolejny wyjazd do Francji, lecz także usuną z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go - tak jak uczyniły to z innymi niewygodnymi profesorami  (np. wybit-
nym historykiem Władysławem Konopczyńskim). 

We Francji Langrod kontynuował działalność naukową: w latach pięć-
dziesiątych był profesorem  francuskiego  uniwersytetu w Saarbrücken 
(RFN), później pełnił misje oświatowe z ramienia UNESCO. Pracował 
między innymi w Rio de Janeiro, był profesorem  na Uniwersytecie Puerto 
Rico w Rio Piedras w Brazylii. Podróże po Europie i Ameryce Południo-
wej owocowały kontaktami z Polonią, a w jej szeregach z wolnomularza-
mi. Po powrocie do Paryża Langrod otrzymał pracę w Centre National 
de la Recherche Scientifique,  w której to instytucji pełnił w latach 1959-
-1977 funkcję  dyrektora do spraw naukowych. W latach 1962-1975 był 
równocześnie profesorem  prestiżowej École Pratique des Hautes Études 
w Paryżu. 

Profesor  Jerzy Langrod dwukrotnie, gdyż w latach 1948-1950iw 1955 ro-
ku, odnawiał działalność paryskiej placówki. Kontynuację pracy wolnomu-
larskiej w Paryżu utrudniły owe funkcje  pełnione poza granicami Francji. 
Miały przecież i tę zaletę, że umożliwiały nawiązywanie kontaktów z roz-
rzuconymi po świecie polskimi braćmi. Do podjętej przez Langroda i jego 
otoczenie misji zachowania przy życiu polskiej gałęzi Sztuki Królewskiej 
doszło jeszcze jedno, równie doniosłe zadanie: praktyczne zbliżenie na ba-
zie uniwersalnych wartości przedstawicieli zwaśnionych dotąd, a przeby-
wających na obczyźnie nacji: Polaków, Żydów, Rosjan, Ukraińców. Wybit-
ny działacz polskiego wolnomularstwa we Francji, poeta, prozaik i malarz 
Jan Winczakiewicz (ur. 1921) tak oto wspomina tę misję: 

Koło  roku  1960 warsztat  liczył  ponad  30 członków,  miał w dalszym 
ciągu skład  wielonarodowościowy,  ale nosił nazwę Polskiej  Loży Ma-
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cierzystej „Kopernik"  i uważał się za spadkobiercę  Wielkiej  Loży Na-
rodowej  Polski.  Obok Polaków  zasiadali  w niej Jugosłowianie  [...] 
Ukraińcy,  dwaj  Rosjanie, jeden  Łotysz, jeden  Francuz,  a nawet jeden 
Turek.  Obrady  toczyły  się po francusku.  Mimo,  że członkami  Loży 
byli przedstawiciele  narodów  nieraz mocno ze sobą skłóconych  (Żydzi 
- Ukraińcy,  Polacy - Ukraińcy,  Polacy - Rosjanie), górowała  atmos-
fera  braterstwa.  Nie  zapominano o kwestiach  spornych, nie upiększano 
histońi, ale wierzono, że duch  wolnomularstwa,  duch  tolerancji  musi 
wziąć górę nad  konfliktami.  Ten  skład  Loży dowodził  też, jak atrak-
cyjną może być kultura  polska  w oczach swych sąsiadów4. 

Z biegiem czasu loża „Copernic" uległa całkowitemu spolszczeniu5; na 
język polski przełożono teksty rytuału, obrady toczyły się po polsku. Od 
placówki odłączyła się grupa Ukraińców, która założyła własny warsztat 
„Vox Ukrainae" pod egidą Wielkiej Loży Narodowej Francji, ale przyczy-
ną secesji były kwestie ściśle formalne,  związane z rozłamem w Wielkiej 
Loży Francji w latach 1963-1964. Obie placówki, polska i ukraińska po-
zostały przecież w braterskich stosunkach, czemu dały wyraz organizu-
jąc na przykład w 1995 roku wspólne obchody 50-lecia współdziałania. 
W 1965 roku członkowie „Kopernika" założyli Społeczność Wolnomu-
larzy Polskich, nieformalne  zrzeszenie, „bez prezesa i zarządu", wydają-
ce doroczny biuletyn, będący platformą  kontaktową wolnomularzy pol-
skich rozsianych po świecie i należących do różnych obediencji: w Bel-
gii, Holandii, Anglii, Włoszech, Izraelu, Australii, Brazylii, Wenezueli, 
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Francji. Na przewodniczącego owego 
stowarzyszenia, prawdziwie „niewidzialnego kolegium" różokrzyżowców 
obrali sobie, oczywiście, profesora  Langroda, który też na swojej wolno-
mularskiej drodze dotarł do stopnia bodaj najpiękniejszego: Kawalera Ró-
żanego Krzyża (18° RSDU). 

Wielu krążących po zachodnim świecie podobnych polskich „różokrzy-
żowców" odwiedziło świątynię „Kopernika" przy 8, Rue Puteaux i wygła-
szało w niej deski lożowe (prelekcje); byli wśród nich Kazimierz Okulicz 
(1890-1981), gen. Kordian Zamorski (1890-1983) z Londynu, Adam Pra-
gier (1886-1976)6. 

Loża „Kopernik", przez długie lata kierowana i wspierana olbrzymim 
autorytetem Jerzego Langroda rozwijała liczne inicjatywy tak ściśle wol-
nomularskie, jak i skierowane na zewnątrz. Organizowała spotkania z in-
nymi lożami emigracyjnymi, głównie węgierskimi i rumuńskimi. Misję 
budowania autentycznego porozumienia pomiędzy przedstawicielami 
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państw radzieckiego „bloku" uzupełnić miała wkrótce równie poważnym 
zadaniem nawiązania dialogu pomiędzy środowiskiem wolnomularskim 
i Kościołem rzymsko-katolickim. Ranga tego zadania była prostą wykład-
nią faktu,  że zdecydowana większość członków paryskiego „Copernica" 
należała do wyznawców tego Kościoła. Niedaleka przyszłość miała też 
pokazać, że problem stosunku Kościoła rzymskiego do wolnomularstwa 
i wolnomularzy żywo interesować będzie także przedstawicieli ruchu 
w Polsce, gdzie począwszy od 1989-1990 roku doszło do jego szybkiego od-
radzenia się: wpierw w ramach Wielkiej Loży Narodowej Polski (27 grud-
nia 1991 roku), później zaś (11 listopada 1997 roku) Wielkiego Wschodu 
Polski i innych obediencji symbolicznej kielni. 

Interesującą kwestię udziału „Copernica" w - nieudanej jak się miało 
okazać - próbie dialogu pomiędzy wolnomularstwem regularnym a Ko-
ściołem rzymsko-katolickim poświeciłem więcej uwagi w referacie  wy-
głoszonym w 2009 roku w Krakowie, który stał się punktem wyjścia do 
niniejszego tekstu7. 

Historia paryskiego „Kopernika" splotła się ściśle z dziejami siostrzanej 
placówki w Warszawie, pierwszej loży odrodzonej po wschodniej stronie 
Żelaznej Kurtyny. Oto w stolicy Polski, dnia 12 lutego 1961 roku grupa 
ośmiu przedwojennych wolnomularzy dokonała „obudzenia" Loży-Matki 
„Kopernik", nie wiedząc zresztą zbyt wiele o warsztacie paryskim. Grupa 
ta działała na podstawie pełnomocnictw Stanisława Stępowskiego (1870-
-1952) oraz ostatniego Wielkiego Mistrza, Mariana Ponikiewskiego (1876-
-1954), pełnomocnictw przekazanych Mieczysławowi Bartoszkiewiczowi. 
Założycielami loży byli: Mieczysław Bartoszkiewicz (1884-1964), Tade-
usz Gliwic (1907-1994), Aleksander Lutze-Birk (1878-1974), Józef  Roliń-
ski (1889-1962), Erazm Samotyha (1886-1963), Marian Henryk Serejski 
(1897-1975), Jan Wolski (1888-1975), Stefan  Zbrożyna (1892-1971)8. 

Wspomniane tu wydarzenia tak oto relacjonował Jan Winczakiewicz 
na przełomie 1992 i następnego roku: 

Przez wiele lat  bracia z loży „Kopernik"  uważali, że są jedynymi  spad-
kobiercami  Wielkiej  Loży Narodowej  Polski  i jedyną  placówką  dba-
jącą o ciągłość  wolnomularstwa  polskiego.  Ale w roku  1963 przybył 
z Warszawy  do  Paryża dzisiejszy  Wielki  Mistrz  Wielkiej  Loży Na-
rodowej  Polski  [tj. Tadeusz Gliwic - przyp. T. C.] z wiadomością, 
że od  dwóch  lat  działa  w kraju  warsztat  noszący tę samą nazwę Loży 
Matki  Polski  „Kopernik",  założony w sposób jak najbardziej  regular-
ny przez grupę przedwojennych  masonów. Odtąd  zaczęła się braterska 
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Wschód świątyni Macierzystej Loży Polski „Copernic" 
w podparyskim Neuilly-Bineau. 
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współpraca między  obu łożami. Ponieważ „Kopernik"  warszawski 
pozostawał  w głębokiej  konspiracji  i żył w stałym zagrożeniu,  „Koper-
nik"  paryski  uważał nadał  za swój obowiązek czuwanie nad  ciągłością 
wolnomularstwa  polskiego  i reprezentowania  go na Zachodzie.  Z  obo-
wiązku tego zwolnił  go dopiero  rozwój wypadków  w ostatnich latach, 
w szczególności  powołanie do  życia Wielkiej  Loży Narodowej  Polski 
w dniu  21 grudnia  1991 roku.  Ale „Kopernik"paryski,  związany od-
tąd  organicznie z wolnomularstwem  krajowym istnieć będzie  nadal, 
aby w dalszym  ciągu uprawiać w swym łonie „sztukę  królewską"  i od-
dawać  w miarę możności usługi  braciom w Polsce . 

Autor tych słów wraz z paryskimi braćmi Jean Wojciechem Sicińskim 
(ur. 1938) oraz Sergiuszem Chądzyńskim (ur. 1955), w przełomowych dla 
polskiego wolnomularstwa latach 1989-1991 nakłonili zakonspirowanych 
współbraci warszawskich do stopniowego otwarcia się na świat wolnomu-
larski, a z czasem zaś także na świat profański. 

Aż do końca 1989 roku bowiem, warszawska Loża-Matka „Kopernik" 
swoje stosunki ze światem wolnomularskim ograniczała do siostrzanej pla-
cówki paryskiej. Na przełomie tego i następnego roku zapadła w Warsza-
wie, nie bez wpływu braci paryskich, decyzja o ujawnieniu się podziemne-
go warsztatu - na razie tylko wobec zagranicznych obediencji. Kolejnym 
ważnym krokiem było, począwszy od września 1992 roku, ujawnienie ist-
nienia Wielkiej Loży Narodowej Polski wobec opinii publicznej w kraju 
i na świecie10 - co nastąpiło przy okazji międzynarodowej konferencji  ma-
sońskiej w Ciążeniu, w dniach od 5 do 6 września 1992 roku11. 

Do Ciążenia przybyli wówczas, prócz wspomnianych tu liderów pa-
ryskiego „Kopernika", także Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Włoch 
(Grandę Oriente d'Italia, GOI), Giuliano Di Bernardo, były Wielki Ko-
mandor Rady Najwyższej RSDU dla Włoch, Elvio Sciubba oraz Polak pia-
stujący urząd Wielkiego Mówcy GOI, Emilio Drach. Z Pragi przyjechał 
Jiri Śonka, Wielki Sekretarz ds. zagranicznych Wielkiej Loży Czecho-
słowacji; Wielką Lożę Narodową Francji reprezentował Paul Cierniak, 
Wielki Mistrz prowincjonalny Alzacji i Lotaryngii, zaś Wielkiego Mistrza 
Wielkiej Loży Stanu Illinois, Edward Round. Ten przebywał już od pew-
nego czasu w Polsce: jako wolontariusz wspomagał utworzenie pierwszej 
w Polsce niepublicznej szkoły biznesu w Nowym Sączu. 

W dialogu na linii wolnomularstwo - świat profański,  bracia z paryskiego 
„Kopernika" znaleźli po stronie polskiej partnerów w osobach Jana Józefa 
Lipskiego (1926-1991), lidera opozycji demokratycznej z lat 1976-1989, 
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Tadeusza Gliwica (1907-1994), syna wybitnego wolnomularza międzywo-
jennego Hipolita, pierwszego Wielkiego Mistrza odrodzonej WLNP, a od 
października 1993 roku także Wielkiego Komandora odrodzonej Rady 
Najwyższej dla Polski Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego. 

Nowe zadanie kierownictwa „Copernica" polegało na wykorzystaniu 
wieloletnich kontaktów z adeptami w Italii, tak z mieszkającymi tam Po-
lakami, jak i wybitnymi braćmi włoskimi12. Do pierwszej grupy należeli 
wspomniany już Emilio Drach oraz Emannuel Lopatto, należący do wło-
skiej obediencji rytu mieszanego, równocześnie jednak związany z „Ko-
pernikiem" w Paryżu. Wolnomularze ci mieli wspomóc wysiłki Paryżan 
w Warszawie, a także zabiegać o uznanie polskiego wolnomularstwa na 
forum  międzynarodowym. Zadanie tyleż ważne, co i niełatwe, jako że war-
szawska Loża-Matka „Kopernik" działała przez trzydzieści lat w pełnej 
konspiracji. Z punktu widzenia wolnomularskich norm była lożą „dziką", 
nieregularną, choć przyznać trzeba, że tę wymuszoną nadzwyczajnymi 
okolicznościami „nieregularność" wybaczyły jej z czasem wszystkie regu-
larne i strzegące tradycji obediencje, z Wielką Zjednoczoną Lożą Anglii 
czy Wielkim Wschodem Belgii na czele. Przecież nie dosyć na tym proble-
mów: gościnna od czasów wojny i zawsze przyjazna loży „Copernic" Wiel-
ka Loża Francji należała do obediencji „nieregularnych", a to z powodu 
braterskich związków z Wielkim Wschodem Francji. W konsekwencji, 
centrala patronująca paryskiej placówce nie mogła być pomocna przy re-
aktywacji aspirującej zawsze do regularności Wielkiej Loży polskiej. Mia-
rą eleganckiej, prawdziwie braterskiej postawy kierownictwa WLF oka-
zało się zrozumienie dla potrzeb i ambicji polskich braci i bezwarunkowa 
zgoda na opuszczenie przez członków „Copernica" szeregów tej obediencji 
i przejście do regularnej Wielkiej Loży Narodowej Francji. Dnia 23 paź-
dziernika 1992 roku ukonstytuowana tu została nowa placówka pod nu-
merem 748 oraz identyczną jak wcześniej nazwą „Copernic"13. 

Do delikatnej misji w Warszawie Paryżanie wykorzystali brata Elvio 
Sciubbę z Włoch, który jesienią 1991 roku jako pierwszy niepolski wol-
nomularz pojawił się (dwukrotnie) w skromnej świątyni warszawskiej 
Loży-Matki, goszczącej w domu Tadeusza Gliwica przy ulicy Lekarskiej 
w Warszawie. Wizyty Brata Sciubby na Lekarskiej miały miejsce w dniach 
6 października oraz 25 listopada 1991 roku. Daty te uznać można za sym-
boliczny moment wyjścia warszawskiego środowiska wolnomularskiego 
z trwającej pół wieku konspiracji. 

To właśnie za sprawą coraz liczniej powracających do Polski młodych 
wolnomularzy, inicjowanych w paryskim „Copernicu" (choć także w in-
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nych jeszcze lożach Francji, Belgii, Stanów Zjednoczonych) przełama-
na została - konieczna dotąd, ale teraz już coraz bardziej anachroniczna 
- izolacja warszawskiej placówki. Członkowie „Copernica", wśród których 
wymienić trzeba zwłaszcza dzierżącego od 2006 roku do dziś młotek Wiel-
kiego Mistrza, Brata Marka Złotka-Złotkiewicza. Urodzony w 1957 roku, 
absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, spędził bez mała dzie-
sięć lat we Francji; przywiózł ze sobą - tak jak i inni „powracający" bracia 
- standardy zachowań i wzory ideowe właściwe dla wolnomularstwa na 
Zachodzie. Spotkanie obu światów nie było przecież doświadczeniem ła-
twym ani dla jednej, ani dla drugiej strony. 

Należy  ono do  innego już rozdziału  Sztuki  Królewskiej  w Polsce - do 
dziejów  odrodzonej  w 1991 roku  Wielkiej  Loży Narodowej  Polski14. 
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