


198 Recenzje, noty, zapiski 

inkamację, spirytyzm, systematycznie wykazując ich dogłębną fałszywość, przebieg-
łość i gruntowną nieuczciwość. Kończąc swoje wywody dochodzi do wniosku, że 
okultyzm masoński ma wyraźnie satanistyczne podłoże i jest częścią „satanicznego 
planu wprowadzenia królestwa Szatana" (s. 57η). Niedostatek przykładów histo-
rycznych i wystarczającej bazy źródłowej autor stara się ukryć, szafując argumentem 
rzekomej tajemniczości i mafijnej struktury władzy wolnomularzy. 

Tomasz Grosse 

Ε. C a h i l l : Masoneria. Oficyna Wydawnicza Wersal, Krosno 1993, ss. 64. 

Jak informuje wydawca, ta niewielka książeczka jest tłlumaczeniem, opub-
likowanego w Londynie w roku 1947, streszczenia dzieła ks. E. Cahilla: Wolno-
mularstwo i ruch anty chrześcijański (Freemasonry and the Anti-Christian Movement). 
Dzieło to ukazało się jako wydanie drugie w Dublinie w 1930 roku. 

Okładka, opatrzona groźnym ostrzeżeniem: „Masoni wracają do Polski", zapo-
wiada, że: „Po lekturze tej książki m a s o n e r i a przestanie być dla Ciebie tajemnicą!". 
Jest to zapowiedź bałamutna. Czytelnik zainteresowany poważnie problematyką 
wolnomularską niewiele skorzysta z tej lektury. Będzie ona natomiast odpowiednia 
dla tych wszystkich, którzy fascynują się osławionymi Protokołami mędrców Syjonu. 
Ukaże się im bowiem, obok knującego przeciwko chrześcijańskiej społeczności 
Żyda, jeszcze jeden wróg — mason. 

Rzecz cała nie byłaby warta odnotowania, gdyby nie to, że stanowi kliniczny 
przypadek kiepskiej w treści i formie literatury antywołnomularskiej. 

A.S. 

Jarosław C z u b a t y : Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806-1815> Oficyna 
Wydawnicza Viator, Warszawa 1993, ss. 308, 9 wkł. il. bn. 

Młody historyk warszawski, w nienagannej warsztatowo i narracyjnie pracy, 
ukazuje zbiorowy portret polskiej generalicji na tle barwnej epoki napoleońskiej. 
Przedstawia ludzi, którzy odegrali pewną rolę w tym istotnym dla Polski okresie. 
Fakt odnotowania pracy na łamach „Ars Regii" uzasadnia to, że Autor wiele uwagi 
poświęcił tak charakterystycznej dla epoki problematyce wolnomularskiej oraz 
obecności w lożach większości bohaterów książki. 

A.S. 


