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Wspólnych powi¹zañ, zwi¹zków pomiêdzy tradycj¹ masonerii a cy-
wilizacj¹ islamsk¹ mo¿na doszukiwaæ siê ju¿ w okresie �redniowie-
cza, w czasach tworzenia siê tajnych, mistycznych i okultystycznych
bractw i zwi¹zków na obszarze panowania islamu. Zwi¹zki te mo¿-
na równie¿ ³¹czyæ z alchemi¹, która w �rodowisku muzu³mañskim
zaczê³a siê rozwijaæ ju¿ od II wieku ery muzu³mañskiej, czyli chrze-
�cijañskim VIII wieku. Pocz¹tki islamskiej alchemii i astrologii przy-
pisywane s¹ D¿afarowi As-Sadykowi, szóstemu imamowi szyitów,
¿yj¹cemu w latach 700-765. On to, wed³ug muzu³mañskiej tradycji,
napisa³ kompendium ówczesnej wiedzy tajemnej magii, alchemii,
astrologii, okultyzmu. Najbardziej znanym muzu³mañskim chemi-
kiem by³ D¿abir ibn Hajjan, znany w Europie �redniowiecznej pod
zlatynizowanym imieniem Geber. ¯y³ on oko³o po³owy VIII wieku;
jak podaj¹ �ród³a, ok. 766 roku. Magi¹ zajmowa³ siê równie¿, we-
d³ug tradycji muzu³mañskiej, Jazid ibn Muawijja, drugi kalif z dy-
nastii omajjadów panuj¹cych w Damaszku.

Istniej¹ równie¿ prawdopodobne przypuszczenia, i¿ utworzona
w XI wieku przez al-Hasana ibn as-Sabbaha (zm. 1124) sekta neo-
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izmaelitów lub assasinów utrzymywa³a kontakty z templariuszami
na granicy Królestwa Jerozolimy, a z regularnych spotkañ tych dwóch
organizacji wziê³a siê w istocie masoneria europejska.

Nie bêdê wg³êbia³ siê w zawi³o�ci doktryny islamu ani jej histo-
rii. Niemniej nale¿y stwierdziæ, ¿e ju¿ od koñca VII wieku, a nawet
wcze�niej, rozpocz¹³ siê podzia³ polityczny i doktrynalny islamu na
szyitów i sunnitów. W�ród szyitów podzia³ ten by³ kontynuowany,
wskutek czego powsta³a m.in. sekta izmaelitów, która z kolei wy³o-
ni³a najbardziej skrajne doktrynalnie sekty: assasinów, druzów,
karmatów, batynitów. Wspóln¹ cech¹ tych sekt by³a alegoryczna
i symboliczna interpretacja Koranu, odrzucenie tradycji Mahometa,
czyli Sunny, tworzenie w³asnej tradycji opartej na wierze w ci¹g³o�æ
przekazu tajemnej wiedzy objawionej Alemu, jednocze�nie czwarte-
mu kalifowi, bratu stryjecznemu i ziêciowi Mahometa. Kolejni dzie-
dzice tajemnej wiedzy Hazrata (�wiêtego) Alego to imamowie � w
tradycji szyickiej istoty nieomylne i doskona³e. Ich to interpretacja
islamu jest wyk³adni¹ dla szyitów i wszystkich szyickich sekt. W�ród
muzu³manów Bliskiego Wschodu rozwija³y siê te¿ odpowiedniki
chrze�cijañskich bractw rycerskich � futuwwa. Ostatnim tego typu
bractwem byli janczarzy.

Nale¿y równie¿ wspomnieæ o sufizmie, mistycyzmie islamskim,
który by³ jednocze�nie ruchem wch³aniaj¹cym tradycjê teozofii, pan-
teizmu, okultyzmu, iluminizmu pochodz¹cego jeszcze z tradycji sta-
roperskiej. Najbardziej znanym filozofem islamu propaguj¹cym ilu-
minizm by³ Szahaboddin Jahja Suhrawardi (Shahab ad-din Yahya
Sohrawardi), który reprezentowa³ ezoteryczn¹ filozofiê islamu, zwa-
n¹ iszraq. Tradycja ezoterycznej wiedzy wschodu (iszraq znaczy po
arabsku wschód) by³a niejako przeciwstawieniem tradycji perypate-
tyckiej, tzn. nurtu arystotelesowskiego w muzu³mañskiej filozofii,
aczkolwiek arystotelizmu mocno przes¹czonego interpretacj¹ neo-
platoñsk¹ czy nawet neopitagorejsk¹. Suhrawardi � najogólniej
mówi¹c � twierdzi³, ¿e prawdziwa wiedza (dostêpna tylko wtajem-
niczonym) le¿y na wschodzie. Wiedza ta jest objawieniem �wiat³a
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�wiate³, czyli natury boskiej. Pojêcie �wiat³a objawionego u Suhra-
wardiego jest zbli¿one do pojêcia Szechiny u Izaaka ben Lurii, twór-
cy kaba³y luriañskiej. Objawione �wiat³o jest bowiem substancjaln¹
emanacj¹ �wiat³a �wiate³ i przejawia siê w cyklu ezoterycznej
i egzoterycznej egzystencji duszy. Zakoñczeniem tej egzystencji jest
po³¹czenie siê z absolutem boskim.

Wed³ug Suhrawardiego, m¹dro�æ pochodzi³a od Hermesa Tri-
smegistosa, którego w tradycji islamu uto¿samiano czasem z proro-
kiem Idrisem lub Chidrem, zwanym te¿ Hyzyr. Od Hermesa Trisme-
gistosa pochodz¹ dwie ga³êzie wiedzy � perska i egipsko-grecka, co
mo¿na te¿ porównaæ do dwóch równoleg³ych tradycji okultystycz-
nych we wspó³czesnej okultystycznej masonerii: okultyzmu zachod-
niego, reprezentowanego m.in. przez Eliphasa Leviego, Papusa,
Stanislasa de Guaita�a, czy Ordo Templi Orientis lub Aleistera Crow-
leya, i okultyzmu wschodniego, który reprezentowali m.in. twórcy
Towarzystwa Teozoficznego, tj. Helena B³awatska, Annie Besant,
C. W. Leadbeater, czê�ciowo Rudolf Steiner, a tak¿e masoñski ryt
Memphis-Misraim. Wed³ug Suhrawardiego, istniej¹ trzy grupy lu-
dzi, w zale¿no�ci od stopnia o�wiecenia duchowego, co odpowiada
trzem podstawowym stopniom w masonerii. �wiatowi to ci, co pozo-
staj¹ w ciemno�ciach niewiedzy; ci, którzy oczyszczeni s¹ do pewne-
go stopnia, to uczniowie i czeladnicy; ci, którzy osi¹gaj¹ o�wiecenie,
to mistrzowie.

W tradycji muzu³mañskiego mistycyzmu, sufizmu � powsta³o
zbli¿one do pojêcia nirwany pojêcie � fana, czyli rozpuszczenie siê
duszy jednostkowej w Bogu, tj. duszy �wiata bêd¹cej Jego emana-
cj¹. Tu nale¿y zaznaczyæ, i¿ nurt izmaelicki w islamie, a tak¿e
symboliczna interpretacja Koranu � batynicka (arab. batin � ukry-
ty), przejê³y naukê o emanacji. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ struk-
tura ló¿ masoñskich jako ¿ywo przypomina strukturê organizacji
izmaelickiej. Widoczne to by³o zw³aszcza w masoñskim rycie maso-
nerii egipskiej, stworzonym przez Józefa Balsamo, hrabiego Ca-
liostro.
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Dla zobrazowania powy¿szych wywodów zacytujê fragment dzie³a
Suhrawardiego pt. �Ognista M¹dro�æ�: �[...] � Na pocz¹tku musisz
wiedzieæ, ¿e gdy Pan i W³adca zapragn¹³ zagospodarowaæ swoje
dobra, najpierw zagospodarowa³ nasz¹ Krainê, by nastêpnie wpra-
wiæ nas w gor¹czkê pracy. Rozkaza³ by powsta³o Dwana�cie Warsz-
tatów. W ka¿dym Warsztacie posadzi³ kilku czeladników. Pó�niej
wprawi³ ich w wir pracy, a¿ pod Dwunastoma Warsztatami pojawi³
siê jeszcze inny Warsztat, wówczas posadzi³ w tym Warsztacie Wiel-
kiego Mistrza. Nastêpnie Pan i W³adca wci¹gn¹³ Mistrza w wir
pracy, by pod Pierwszym Warsztatem pojawi³ siê kolejny Warsztat.
Pan przykaza³ pracowaæ równie¿ drugiemu Mistrzowi a¿ do pojawie-
nia siê pod Drugim Warsztatem nastêpnego Warsztatu i nastêpnego
Mistrza�1.

Tradycja wtajemniczenia na wschodzie � iszraq � istnia³a rów-
nie¿ w dzie³ach Ibn Arabiego, najwiêkszego mistycznego filozofa
islamu i D¿elaldeddina Rumiego, poety, twórcy bractwa mevlevich,
zwanych w Europie derwiszami tañcz¹cymi. Bractwa sufich, nazy-
wane w Europie derwiszami (dos³. w j. perskim darwisz znaczy
� pukaj¹cy do drzwi [Boga]), powstawa³y w �redniowieczu i w okre-
sie pó�niejszym na muzu³mañskim wschodzie i w imperium osmañ-
skim. Bractwa te propagowa³y tarikat, czyli �cie¿kê, drogê zjedno-
czenia z Bogiem, przy za³o¿eniu, ¿e ró¿nica pomiêdzy Istot¹ Bosk¹
a ludzk¹ ma charakter ilo�ciowy, a nie substancjalny. A wiêc, po-
przez pracê mistyczn¹, mo¿na wzmóc w sobie ilo�æ boskiego pier-
wiastka pozwalaj¹cego na zbli¿enie siê do Stwórcy. Sposób na wzmo-
¿enie w jednostkowej duszy boskiej substancji, boskiego �wiat³a, to
technika mistyczna � w³a�nie tarikat, �cie¿ka na drodze boskiej.

Jednym z najbardziej znanych bractw (oprócz mevlevich) by³o
bractwo bektaszi, za³o¿one wg legendy przez Had¿i Bektasza Veli,
�wi¹tobliwego mê¿a ¿yj¹cego w XV wieku, który mia³ byæ patronem
janczarów, za� w historii bektaszi byli zwi¹zani �ci�le z janczarami.

1 Shahab ad-din Yahya Sohrawardi, Ognista M¹dro�æ, t³um. M. Smurzyñ-
ski, �Znak� 1998, nr 1, s. 92.
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Zarówno bektaszi jak i w ogóle muzu³manie w pañstwie osmañskim
� wbrew panuj¹cym stereotypom � byli tolerancyjni. Bardzo czêsto
równie¿ utrzymywali intensywne kontakty z niemuzu³mañsk¹ lud-
no�ci¹ imperium. Kontakty pomiêdzy muzu³manami � zw³aszcza
derwiszami � a np. ¿ydowsk¹ diaspor¹ w wiekach XVI, XVII i XVIII
w Turcji po�wiadczaj¹ tak �ród³a, jak poszczególni badacze. Otó¿
Martin Buber w swojej t³umaczonej na jêzyk polski pracy pt. �Zen
a chasydyzm� pisze, i¿ wed³ug niego chasydzki taniec jest bezpo-
�rednim zapo¿yczeniem od bractwa mevlevich, których za³o¿ycielem
by³ w XIII wieku D¿elaldeddin Rumi zwany Mevlan¹, poeta, mistyk
i teozof, pisz¹cy po persku i turecku. Taniec mevlevich by³ odzwier-
ciedleniem ruchu wszech�wiata, ruchu planet wokó³ s³oñca, odtwo-
rzeniem porz¹dku stworzenia i tañca anio³ów wokó³ boskiego Tronu,
co równie¿ odtwarza rytua³ pielgrzymki do Mekki. Podobnie o roz-
licznych kontaktach muzu³mañsko-¿ydowskich pisze Jan Doktór
w swojej pracy o ruchu sabattajskim, tj. synkretyzmie judejsko-
muzu³mañskim w Turcji w XVII i XVIII wieku. Jednym z g³ównych
ognisk tego ruchu by³y Saloniki, a¿ do 1913 roku nale¿¹ce do pañ-
stwa osmañskiego2.

Zbli¿enie pomiêdzy wspó³czesn¹ masoneri¹ a �rodowiskami
muzu³mañskimi nast¹pi³o w XIX wieku. Za prekursora dzia³alno�ci
ló¿ masoñskich w Turcji osmañskiej uchodzi³ wielki wezyr Reszid
Pasza, który zosta³ ponoæ cz³onkiem lo¿y bêd¹c ambasadorem Turcji
ju¿ w latach panowania su³tana Ahmeda III (1703�1730), kiedy to
nast¹pi³o pewne otwarcie siê Turcji na kulturê Zachodu. Pierwszymi
wolnomularzami tureckimi byli: Yirmisekiz Czelebizade Said effendi
w roku 1741 � pose³ turecki do Francji, w roku 1755 wielki wezyr,
Ibrahim Muteferrika � za³o¿yciel pierwszej drukarni w Stambule
i w ogóle w Turcji, Humbarad¿i Ahmed Pasza i Jusuf Czelebi, ku-
piec. Masoneria znalaz³a swojego zwolennika w su³tanie Selimie III,
panuj¹cym w latach 1787�1807.

2 J. Doktór, �ladami Mesjasza-Apostaty, Wroc³aw 1998.
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Pierwsza lo¿a turecka rytu szkockiego zosta³a za³o¿ona w 1861
roku i by³a podporz¹dkowana Wysokiej Radzie Francji. Pierwszym
mistrzem Osmañskiej Wysokiej Rady zosta³ ksi¹¿ê Said Halim Pa-
sza. Ksi¹¿ê Halim Pasza by³ synem Mehmeda Ali Paszy, pierwszego
Kedywa (wicekróla) Egiptu. Wspó³tworzy³ on Ryt Szkocki w Turcji
w 1861 roku oraz w 1866 roku w Egipcie, bêd¹c najwy¿szym Wiel-
kim Komandorem w tych krajach. Haim Pasza by³ te¿ od 1867 roku
pierwszym mistrzem dystryktu powsta³ej nieregularnej Wielkiej Lo¿y
Memphis-Misraim.

W czerwcu 1865 roku powsta³a w Turcji ma³a, sze�cioosobowa
grupa na czele z poet¹ i pisarzem Namykiem Kemalem. Byli oni te¿
inspirowani twórczo�ci¹ Ibrahima Szenasiego. Na pierwsze spotka-
nie tej grupy, zwanej pó�niej M³odymi Osmanami, jeden z uczestni-
ków, bej Ajetullah, przyby³ z ksi¹¿kami na temat karbonariuszy
i Wolnomularstwa Narodowego Waleriana £ukasiñskiego. Program
M³odych Osmanów zosta³ oparty na programie i zasadach dzia³ania
wolnych mularzy. W roku 1867 rozpoczê³y siê represje wobec M³o-
dych Osmanów. Czê�æ z nich zes³ano na prowincjê, za� czê�æ zd¹¿y³a
emigrowaæ do Francji, do Pary¿a.

W roku 1869 powsta³a podporz¹dkowana Wielkiemu Wschodowi
Francji lo¿a nieregularna Szura-yi Ali -i Osmani, której mistrzem
by³ egipski ksi¹¿ê Mustafa Fazy³ Pasza. W roku 1869 na 143 braci
w tej lo¿y 53 by³o poddanymi osmañskimi i muzu³manami. Cz³on-
kiem tej lo¿y by³ te¿ Ibrahim Ethem Pasza, jeden z za³o¿ycieli ruchu
m³odoosmañskiego, d¹¿¹cego do reformy pañstwa w duchu monar-
chii parlamentarno-konstytucyjnej typu europejskiego. M³odoosma-
nie zapocz¹tkowali te¿ ruch europeizacji muzu³manów, trwaj¹cy do
dzi�. Cz³onkiem lo¿y by³ te¿ su³tan Murad V, panuj¹cy przez kilka
miesiêcy w roku 1876. Czo³owy teoretyk m³odoosmanów, pisarz
i poeta Namyk Kemal, by³ aktywnym cz³onkiem lo¿y. Warto te¿
nadmieniæ, ¿e skarbnikiem ruchu m³odoosmañskiego by³ przebywa-
j¹cy we Francji hrabia Broel-Plater, za� wspó³pracowa³ z nimi eks-
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dyktator powstania styczniowego Marian Langiewicz, w latach 70.
XIX wieku mieszkaj¹cy w Turcji.

Warto tu przedstawiæ w skrócie dwie sylwetki zwi¹zane z ma-
soneri¹ tureck¹ i muzu³mañsk¹, a tak¿e z tureckim nurtem postê-
powym oraz narodowym. Sylwetki te, to wspomniani ju¿ pisarze,
Namyk Kemal oraz Ibrahim Szinasi. Warto równie¿ wspomnieæ
o su³tanie-masonie, panuj¹cym wprawdzie krótko, lecz oddanym go-
r¹co idei wolnomularstwa, Muradzie V.

Namyk Kemal (1840�1888) sw¹ dzia³alno�æ twórcz¹ rozpocz¹³
jako poeta. W dwudziestym drugim roku ¿ycia znany by³ ju¿ jako
autor wierszy utrzymanych w duchu dotychczas obowi¹zuj¹cej osmañ-
skiej poezji dywanowej, wierszy przepojonych mistycyzmem, ideami
panteistycznymi i liryzmem. Kilka lat pó�niej sta³ siê publicyst¹
poruszaj¹cym aktualne tematy. Z mistyka przekszta³ci³ siê w trze�-
wego my�liciela, polemistê i dzia³acza politycznego. Przemiana ta
dokona³a siê w du¿ej mierze pod wp³ywem Zachodu. Zafascynowany
literatur¹ francusk¹ (dokona³ szeregu przek³adów) popularyzowa³
idee rewolucji francuskiej w spo³eczeñstwie osmañskim. W latach
1867-1871 przebywa³ bowiem w Europie i tu zaznajomi³ siê przede
wszystkim z literatur¹ romantyczn¹, zw³aszcza oczarowa³ go Wiktor
Hugo. Marzy³ o teatrze w Turcji, który sta³by siê trybun¹ walki
o nowe oblicze tego kraju. W rezultacie napisa³ kilka sztuk. W�ród
nich tê najwa¿niejsz¹ � �Ojczyzna albo Silistra�.

Jej tematem jest patriotyzm, pojêcie nowe dla muzu³manów,
mi³o�æ i przywi¹zanie cz³owieka do w³asnego kraju. Cztery akty
dramatu po�wiêcone s¹ epizodom obrony tureckiej fortecy Silistra
przeciwko Rosjanom w 1854 roku. Sztukê przepe³nia p³omienne, pa-
triotyczne uczucie i gor¹ce wezwanie do Osmanów, by kochali sw¹
ojczyznê i bronili jej przed wrogami. W dramatycznej i poetyckiej for-
mie Namyk Kemal wyra¿a te same idee, które wcze�niej formu³owa³
w swych artyku³ach publikowanych w gazetach �Hur-riyet� i �Ibret�.

Sztuka, wystawiona po raz pierwszy 1 kwietnia 1873 roku spo-
tka³a siê z ogromnym aplauzem publiczno�ci; w ci¹gu nastêpnych
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dni �Ibret� publikowa³ listy pe³ne entuzjastycznych pochwa³ i popar-
cia. Ale to nie spodoba³o siê osmañskiej w³adzy. Kilka dni po premie-
rze, 5 kwietnia 1873 roku, Namyk Kemal zosta³ aresztowany. Zes³a-
no go na Cypr. Przez trzy lata na wygnaniu pracowa³ bez wytchnie-
nia, nie trac¹c kontaktu z ¿yciem politycznym i literackim kraju.
Sta³ siê duchowym przewodnikiem i literackim doradc¹ m³odszych
pisarzy. Sformu³owa³ szereg pogl¹dów na rolê i zadania literatury.
Jego zdaniem, powinna ona kszta³towaæ czytelnika, i w tym celu
musi pos³ugiwaæ siê innym ni¿ dotychczas jêzykiem. Bolej¹c wiêc
nad przepa�ci¹ dziel¹c¹ jêzyk literacki od jêzyka mówionego, wska-
zywa³ na konieczno�æ opracowania gramatyki i s³ownika tureckiego.
Równie¿ poezja � jak twierdzi³ � powinna spe³niaæ rolê wychowaw-
cz¹, instrukta¿ow¹, dlatego i ona musi odnale�æ, utracon¹ pod wp³y-
wem poezji perskiej, wiê� z ¿yciem i natur¹.

Namyk Kemal pisa³ tak¿e szkice biograficzne i historyczne. Przez
ukazywanie w nich pozytywnych bohaterów odleg³ej przesz³o�ci
Imperium pragn¹³ wzbudziæ u Turków �wiadomo�æ i dumê narodo-
w¹. Sta³ siê znany w Turcji jako aposto³ dwóch idei: wolno�ci
i ojczyzny. By³ te¿ cz³onkiem lo¿y.

Ibrahim Szinasi (1826�1871) to autor pierwszych przek³adów
poetyckich z literatury francuskiej (g³ównie bajek La Fontaine�a
i drobnych utworów innych poetów). Syn oficera artylerii, otrzyma³
pocz¹tkow¹ edukacjê od kolegi swego ojca, poturczeñca, Francuza
z pochodzenia. ¯y³ krótko, pozostawi³ skromny dorobek literacki i to
pod wzglêdem artystycznym nie najwybitniejszych lotów, ale wywar³
wielki wp³yw na wszystkich pisarzy swego czasu. �wietny znawca
pr¹dów umys³owych Europy, zw³aszcza Francji XVIII i XIX wieku,
Szinasi w ka¿dej dziedzinie pochwala³ wszystko co nowe.

Cywilizacja dla Szinasiego stanowi³a co� w rodzaju religii, która
w przysz³o�ci powinna zwyciê¿yæ wszystkie dawne wierzenia i za-
pewniæ ludzkiemu rozumowi panowanie nad �wiatem. Wierzy³ te¿,
¿e Imperium Osmañskie powo³ane jest do odegrania roli pomostu
miêdzy kulturami Wschodu i Zachodu.
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Zainteresowania intelektualne Szinasiego by³y ró¿norodne. Jako
poeta upro�ci³ s³ownictwo i zdoby³ siê na poddanie krytyce tradycyj-
nych pojêæ, odkrywaj¹c tym samym niezmierzone mo¿liwo�ci tkwi¹-
ce w realistycznym spojrzeniu na �wiat. Napisa³ pierwsz¹ sztukê
teatraln¹. Stara³ siê powi¹zaæ tradycje ludowego teatru tureckiego
z artystycznymi �rodkami wyrazu teatru europejskiego. Jako pierw-
szy z Turków za³o¿y³ wydawnictwo, które programowo dostarcza³o
ksi¹¿ki dla ludu. W wydawanym przez siebie periodyku �Tasvir-i
Efkar� Szinasi pisa³, ¿e jego zamiarem jest �nauczyæ lud troski
o w³asne sprawy�, a jego pismo musi byæ przede wszystkim �u¿y-
teczne�. Wydawa³ je bardzo starannie, umia³ zainteresowaæ czytelni-
ka, informowa³ o najwa¿niejszych aktualno�ciach politycznych i no-
wo�ciach z ró¿nych dziedzin wiedzy, nie wy³¹czaj¹c nauk �cis³ych.
Sam t³umaczy³ wiêkszo�æ artyku³ów z jêzyków obcych, wyra¿aj¹c
my�li jasno i czytelnie. G³osi³ potrzebê reformy jêzyka.

Szinasi by³ poet¹, jêzykoznawc¹, gramatykiem i etymologiem,
publicyst¹ i popularyzatorem wiedzy; pracowa³ te¿ nad s³ownikiem
etymologicznym jêzyków tureckich, lecz �mieræ przerwa³a dzie³o. Od
Szinasiego zaczyna siê nowoczesna proza turecka i krytyka literacka.

Murad V, cz³owiek inteligentny i wszechstronnie oczytany, inte-
resowa³ siê problemami Europy, literatur¹ wspó³czesn¹, rozwojem
nauki. Wybór ten budzi³ nadziejê jeszcze z jednego powodu. W 1867
roku ksi¹¿ê Murad towarzyszy³ su³tanowi Abdulazizowi w jego pod-
ró¿y po Europie i swoim wykszta³ceniem wywar³ doskona³e wra¿enie.

Zadowolenie z powodu wyboru postêpowego Murada minê³o jed-
nak bardzo szybko. Przez lata traktowany przez swego stryja ze
wzrastaj¹ca podejrzliwo�ci¹, ksi¹¿ê Murad przebywa³ w faktycznym
odosobnieniu. Napiêcie wywo³ane takim trybem ¿ycia sk³ania³o go
do szukania pociechy w alkoholu. Wszystkiego tego nie wytrzyma³a
wra¿liwa psychika ksiêcia, u którego ju¿ wcze�niej dostrzegano pewne
symptomy psychicznych zaburzeñ. W momencie wst¹pienia na tron
Murad V by³ bliski ob³êdu. Stan umys³u nowego su³tana pogorszy³y
jeszcze dwa makabryczne wydarzenia, jakie nast¹pi³y w ci¹gu pierw-
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szych dwóch tygodni panowania. 4 czerwca znaleziono by³ego su³ta-
na Abdulaziza w swoim pa³acu z podciêtymi ¿y³ami. 10 dni pó�niej
(14 czerwca) kapitan piechoty czerkieskiej i adiutant ksiêcia Izzed-
dina (syna Abdulaziza) Czerkes Hasan zamordowa³ kilku ministrów,
m.in. jednego z inicjatorów przewrotu, paszê Husejina Avniego.
Doprowadzony tymi wypadkami do ob³êdu, Murad V dosta³ ataku
sza³u w czasie posiedzenia gabinetu. Faktycznie sta³ siê niezdolny
do jakichkolwiek publicznych wyst¹pieñ. Konsultacje tureckich
i zagranicznych lekarzy nie dawa³y nadziei; su³tan cierpia³ na nie-
uleczaln¹ chorobê.

Z konieczno�ci � chocia¿ niechêtnie � ministrowie zaczêli rozwa-
¿aæ mo¿liwo�æ usuniêcia go z tronu. Kolejny nastêpca tronu to m³od-
szy brat Murada, Abdulhamid II. 27 sierpnia 1876 roku Midhat
spotka³ siê z nim i otrzyma³ wstêpne przyrzeczenie, ¿e ustosunkuje
siê przychylnie do sprawy reform. Pozytywnie przyj¹³ tak¿e projekt
konstytucji, któr¹ chcieli wprowadziæ ministrowie. Pomys³ kolejnej
detronizacji poparty zosta³ tak¿e przez muftego. W rezultacie,
31 sierpnia, Murad V zosta³ zdetronizowany z powodu choroby umy-
s³owej, a su³tanem proklamowano Abdulhamida II. Rok 1876 prze-
szed³ do historii Imperium jako rok trzech padyszachów. Zdetroni-
zowanego su³tana zamkniêto w pa³acu Ciragan, gdzie zmar³ w 1904
roku, po dwudziestu o�miu latach pozbawienia wolno�ci.

Kontynuacj¹ politycznego ruchu m³odoosmanów by³ za³o¿ony pod
koniec XIX wieku ruch m³odoturecki, którego podstaw¹ by³ Komitet
Jedno�ci i Postêpu, maj¹cy siedzibê w Salonikach. Komitet ten by³
powi¹zany z lo¿ami w Salonikach, gdzie spotykali siê zarówno
muzu³manie, jak i ¯ydzi oraz chrze�cijanie. Pisze o tym m.in. histo-
ryk polski Tomasz Wituch, czy wybitny znawca tej problematyki,
oksfordzki profesor Bernard Levis.

Lo¿e w Salonikach skupia³y te¿ cz³onków sekty donme, bêd¹cej
pozosta³o�ci¹ ruchu sabbatajskiego, po³¹czeniem islamu i judaizmu.
Z lo¿ami wspó³pracowa³o te¿ bractwo bektaszich, reprezentuj¹ce
tradycjê tolerancji islamskiej. Do�æ wspomnieæ, i¿ obrz¹dek bekta-
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szich przypomina³ bardziej nabo¿eñstwo chrze�cijañskie ni¿ muzu³-
mañskie. Bektaszi dzielili siê winem i chlebem, a ich nabo¿eñstwa
s¹ koedukacyjne. Trzeba wspomnieæ, i¿ lo¿e masoñskie na prze³omie
XIX i XX wieku odegra³y w islamie bardzo pozytywn¹ rolê. Ich
cz³onkami byli pisarze, reformatorzy, dzia³acze polityczni zmierzaj¹-
cy od europeizacji islamu, do utworzenia �wieckich pañstw typu
republik parlamentarno-demokratycznych. Do�æ wspomnieæ, i¿ cz³on-
kowie Komitetu Jedno�æ i Postêp, a zw³aszcza �trzech bezbo¿nych
paszów� � jak nazywali ich fundamentali�ci muzu³mañscy � przejêli
w³adzê polityczn¹ w Turcji po raz pierwszy w 1908 roku, obalaj¹c
su³tana Abdulhamida II, a po raz drugi w 1913 roku, staj¹c na czele
tureckiego pañstwa jako faktyczni dyktatorzy-triumwirowie. Wszy-
scy oni byli cz³onkami masonerii. D¹¿yli do przekszta³cenia Turcji
w pañstwo typu nacjonalistycznego na wzór europejski. Byli to: mi-
nister spraw wewnêtrznych Taalat pasza, minister wojny Enwer
pasza i D¿elal pasza. Taalat pasza by³ mistrzem osobnej tureckiej
lo¿y zale¿nej od Wielkiego Wschodu, sekretarzem lo¿y by³ mistrz
bractwa bektaszi, pisarz i filozof Ryza Tefvik, za� cz³onkiem szejch-
ul-islam, czyli religijny zwierzchnik Turcji i ca³ego islamu Musa
Kiazim Effendi. Enwer pasza, minister wojny, bezpo�rednio odpo-
wiedzialny za wpl¹tanie Turcji w I wojnê �wiatow¹ po stronie Nie-
miec oraz oskar¿any przez ormiañski ruch o eksterminacjê ponad
miliona Ormian w roku 1915, by³ uwa¿any za polskiego ¯yda, o czym
pisze John Buchan w swojej powie�ci �Greenmantle� o ruchu m³o-
dotureckim.

Warto na marginesie wspomnieæ o zupe³nie w Europie i w Pol-
sce nieznanej postaci � Leopoldzie Wajsie, ¯ydzie galicyjskim, który
pó�niej w Pakistanie jako Muhammad Asad by³ jednym z ideowych
twórców muzu³mañskiego fundamentalizmu. Jego ksi¹¿ki, takie jak
�Islam na rozdro¿u� czy �Droga do Mekki�, nale¿¹ dzi� do klasycznej
lektury fundamentalistów islamskich. Mimo to Asad równie¿ pisa³
o regresie cywilizacji islamu wobec Europy, którego zniwelowanie,
dogonienie Europy, by³o celem dziewiêtnastowiecznej masonerii
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w �wiecie islamu. Inspiracjê masoñsk¹, nawi¹zuj¹c¹ do zwi¹zków
wêglarskich, mia³ tak¿e ruch odrodzenia narodowego krymskich
Tatarów, �ci�le wspó³pracuj¹cy z Komitetem Jedno�æ i Postêp. Cz³on-
kiem lo¿y by³ D¿amaladdin al-Afgani, patron meczetu w Gdañsku,
twórca nurtu modernizmu muzu³mañskiego, a wiêc ruchu odnowy
islamu w duchu nawi¹zania do europejskich tradycji politycznych,
i zwolennik europeizacji islamu. Cz³onkiem lo¿y w Salonikach by³
twórca tureckiej republiki i narodowej, europeizacyjnej rewolucji,
Kemal Pasza Ataturk. Cz³onkami ló¿ byli te¿ dwaj ostatni su³tano-
wie Turcji osmañskiej: Mehmed V Reszad i Mehmed VI Wahidettin,
jak i ostatni kalif � zwierzchnik islamu, nastêpca Proroka � Abdul-
med¿id II, zdetronizowany i wygnany z Turcji w 1924 roku.

W tym czasie, tj. pod koniec XIX wieku, istnia³y równie¿
w Turcji lo¿e francuskie podleg³e Wielkiemu Wschodowi Francji,
skupiaj¹ce te¿ Polaków, których los zagna³ nad Bosfor. By³y to lo¿e
Union d�Orient i Etoile de Bosphore. Ich cz³onkami byli m.in. Antoni
Micha³owski, Zygmunt Mineyko, Ludwik Sas-Monastyrski, ostatni
dowódca Kozaków otomañskich, W³adys³aw Ko�cielski-Sefer pasza,
Muzaffer pasza � syn Micha³a Czaykowskiego-Sadyka Paszy, Tade-
usz Oksza-Orzechowski, ostatni agent g³ówny Hotelu Lambert
w Stambule � wspó³kierowanego w tym czasie te¿ przez masona,
ksiêcia Witolda Czartoryskiego, oraz wielu innych3. Cz³onkiem wol-
nomularstwa narodowego by³ równie¿ genera³ Józef Bem, pó�niejszy
Murad pasza.

Równie¿ w Egipcie � drugim co do wielko�ci i znaczenia kraju
muzu³mañskim � istnia³a tradycja wolnomularska. W rozumieniu
nowoczesnej organizacji masoñskiej, pocz¹tek jej da³a obecno�æ
Napoleona w Egipcie; st¹d lo¿e egipskie w wiêkszo�ci podleg³e by³y
Wielkiemu Wschodowi Francji. Masonem by³ m.in. s³ynny teolog,
reformator islamu, rektor najwiêkszego muzu³mañskiego uniwersy-

3 J. S. £¹tka, Odaliski, poturczeñcy i uchod�cy. Z dziejów Polaków w Tur-
cji, Kraków 2001, s. 145.
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tetu Al-Azhar w Kairze � Muhammad Abduh. Cz³onkiem zakonu
wolnomularskiego by³ Arabi Pasza, przywódca powstania antyturec-
kiego i antybrytyjskiego w 1882 roku. W okresie brytyjskiej domi-
nacji zaczê³y powstawaæ lo¿e rytu szkockiego, podleg³e Wielkiej Lo¿y
Anglii. Pod koniec XIX wieku powsta³a Wielka Lo¿a Narodowa Egiptu.
W tym te¿ czasie istnia³y w Egipcie 54 lo¿e, za� w latach 1940�1957
� 18 warsztatów masoñskich czynnych by³o w Kairze, 33 w Aleksan-
drii, 10 w Port Saidzie, 2 w Mansurah i 2 w Ismailiji oraz jedna
w Fajum, na po³udniowej granicy z Sudanem. Lo¿e te skupia³y mu-
zu³manów, chrze�cijan i ¯ydów. Pocz¹wszy od kedywa Ismaila, za
rz¹dów którego zbudowano Kana³ Sueski, a¿ po przedostatniego
króla � Fauda, ka¿dy z egipskich monarchów piastowa³ godno�æ
Wielkiego Mistrza Wielkiej Lo¿y Narodowej Egiptu. Na terenie Egiptu
istnia³y te¿ dwie lo¿e ¿ydowskiej masonerii B�nai B�rith, skupiaj¹ce
diasporê ¿ydowsk¹. Cz³onkiem lo¿y by³ te¿ ostatni monarcha Egiptu
� król Faruk, obalony w 1952 roku przez juntê Wolnych Oficerów na
czele z Naserem. Z wspó³czesnych monarchów muzu³mañskich cz³on-
kiem lo¿y by³ te¿ zmar³y król Jordanii Husajn, oficjalnie podaj¹cy
siê za potomka w prostej linii rodu Proroka Mahometa.

Warto równie¿ wspomnieæ o lo¿ach w Maghrebie � arabskim
zachodzie jak nazywa siê nieraz Algieriê, Tunezjê i Maroko.

Co do Maroka, to trzeba nadmieniæ, i¿ cz³onkiem lo¿y by³ naj-
prawdopodobnie s³ynny emir Abd-el-Kader, przywódca algierskiego
powstania przeciw Francuzom w latach 1832-1847. By³ on inicjowa-
ny w lo¿y Henryk IV. Natomiast w roku 1832 Francuzi za³o¿yli pierw-
sz¹ lo¿ê algiersk¹ �Belizariusz�. Do roku 1867 liczba ló¿ w Algierii
wynosi³a ok. 10. W tym¿e, tj. 1867 roku powsta³a lo¿a w marokañ-
skim mie�cie portowym Tanger, na pocz¹tku pod patronatem Naj-
wy¿szej Rady Francji, za� nieco pó�niej w Ceucie Wielkiego Wscho-
du Hiszpanii.

Gwoli dokumentacyjnej �cis³o�ci warto odnotowaæ tendencje
nawi¹zywania do islamskiej mistyki w bektaszyckiej odmianie asy-
milowanej przez XX-wieczny europejski ruch okultystyczny. Mam tu
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na my�li barona Rudolfa von Sebotendorfa i za³o¿on¹ przez niego
�masoneriê tureck¹�. Sebotendorf jest wymieniany jako jeden
z okultystycznych prekursorów hitlerowskiego nazizmu, bêd¹c za³o-
¿ycielem pangermañskiej lo¿y �Thule�, sk¹d mia³a wywodziæ siê
NSDAP.

 Wspomnê jeszcze o Leonie Ars³anie Bohdanowiczu, polskim
Tatarze, w okresie miêdzywojennym pracowniku MSZ, po wojnie
zamieszka³ym w Pary¿u. By³ on po 1945 roku cz³onkiem emigracyj-
nej lo¿y polskiej Kopernik i przewodnicz¹cym odtworzonego szcz¹t-
kowo na emigracji Zwi¹zku Kulturalnego Tatarów Polskich. Wspo-
mina o nim Ludwik Hass w �S³owniku Biograficznym Masonerii
Polskiej�. Bohdanowicz by³ w latach 30. pracownikiem konsulatu
polskiego w Marsylii z siedzib¹ w Algierze, pisa³ du¿o artyku³ów
w jêzykach angielskim i francuskim o tradycji polsko-litewskich Ta-
tarów. Wspó³pracowa³ z polskimi o�rodkami na uchod�stwie, m.in.
Instytutem Reduta w Londynie. Na marginesie � tatarskim pocho-
dzeniem legitymowa³ siê równie¿ Walerian £ukasiñski, twórca wol-
nomularstwa narodowego i patron jednej ze wspó³cze�nie istniej¹-
cych ló¿ Wielkiej Lo¿y Narodowej Polski.

Idea³y masonerii nie stoj¹ w sprzeczno�ci z za³o¿eniami religii
islamu, o czym �wiadczy przynale¿no�æ doñ przywódców �wiata
muzu³mañskiego. Wrêcz odwrotnie, takie sformu³owania pojêcia Istoty
Najwy¿szej, jak Wielki Architekt i Wielki Budowniczy, jak najbar-
dziej odpowiadaj¹ muzu³mañskiej teologicznej koncepcji Boga. Po-
stêp i tolerancja, które szerzy masoneria, równie¿ w ¿aden sposób
nie s¹ sprzeczno�ci z doktryn¹ islamu. Fakt, i¿ cz³onkami ló¿ byli
zwolennicy modernizmu muzu³mañskiego, ³¹cznie z jego ideowym
inspiratorem, zwolennicy europeizacji i liberalizacji muzu³mañskiej
obyczajowo�ci, powoduje, ¿e masoneria sta³a siê przedmiotem ata-
ków fundamentalistów muzu³mañskich, którzy z natury rzeczy s¹
zajad³ymi przeciwnikami modernizmu.

W wiêkszo�ci krajów arabskich i muzu³mañskich masoneria jest
zdelegalizowana, co wszak nie oznacza, i¿ jest ona sprzeczna z za-
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sadami islamu. Rz¹dy wiêkszo�ci krajów arabsko-muzu³mañskich
ustêpuj¹ tu niew¹tpliwie naciskowi �opinii publicznej�, któr¹ w tym
wypadku kszta³tuj¹ przede wszystkim krzykliwe media fundamen-
talistów. Wyj¹tek stanowi¹ dwa pañstwa, Maroko i Liban.

Wielka Lo¿a Maroka zosta³a utworzona przez Wielk¹ Lo¿ê
Narodow¹ Francji w 1999 roku. Lo¿a ta by³a równie¿ wizytowana
przez Wielkiego Mistrza Wielkiej Lo¿y Francji.

Ju¿ 23 marca 1973 roku, S¹d Najwy¿szy w Casablance, po d³u-
gotrwa³ej procedurze og³osi³ werdykt, i¿ wolnomularstwo oraz jego
zasady s¹ zbie¿ne z zasadami islamu. Ten werdykt publikowany by³
w jêzykach arabskim, tureckim i francuskim.

Nale¿y wiêc podkre�liæ zarówno obecno�æ masonerii i masoñ-
skiej tradycji w historii islamu, jak i wielce pozytywn¹ rolê, jak¹
masoneria � poprzez dzia³alno�æ swoich cz³onków � odegra³a w prze-
mianach politycznych i spo³ecznych w krêgu islamskiej cywilizacji na
rzecz postêpu, liberalizmu i demokracji. Niestety, has³a te w wiêkszo-
�ci nie znajduj¹ jeszcze w krajach muzu³mañskich szerszej realizacji.
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MASONRY IN ISLAM TAKING NORTH AFRICA
INTO CONSIDERATION

SUMMARY

The article focuses on Masonic ideology and its origin and or-
ganizational development in Muslim states taking African countries
� Egypt and Morocco into consideration. The great importance is to
attach to relationship between ideology of Masonic lodges and Tur-
kish-Ottoman Committee of Unity and Progress as well as program-
me of secularization of Turkey and Occidentalism of Islam. The
article is one of the first attempt in Polish literature of describing
of masonry in Muslim countries and relationship of Masonic ideolo-
gy with individual trends in Islam with particular reference to Sufism.




