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Smutny jest schyłek roku w mgieł pomroce,
Gdy wiatr jesienny zwiędłym liściem miota!
Ostatnie kwiaty, ostatnie owoce
Strąca i grzebie pod całunem błota. 

Adam Asnyk

Zimowe prZesilenie

Przesilenie zimowe to 
najdłuższy dzień na półku-
li południowej i najkrót-

szy na półkuli północnej, czyli 
naszej. W większości kultur było 
dniem magicznym, okazją do 
świętowania.  W starożytnym 
Rzymie obchodzono Saturna-
lia, w Persji – narodziny Mitry, 
czyli Boga Słońca, u ludów ger-
mańskich – Jul, u Słowian – Święto 
Godowe. Niektóre spekulacje na temat 
przeznaczenia kamiennych kręgów mega-
litycznych sugerują, że obrzędy związane z prze-
sileniem zimowym obchodzono już w epoce kamiennej.

W chińskiej Księdze Przemian I Ching przesilenie zimowe 
odpowiada dwudziestemu czwartemu heksagramowi, który 
nosi nazwę „Powrót” i składa się z pięciu (podwójnych) 
linii żeńskich jin i jednej męskiej jang, wchodzącej od dołu 
do heksagramu. I to ona właśnie symbolizuje powolny po-
wrót dnia do swej dawnej pełni. Dawni cesarze na siedem 
dni zamykali granice państwa, a kupcy i cudzoziemcy nie 
wyruszali w drogę.

Przesilenie zimowe jest prastarym świętem nowego, 
słonecznego roku. Wierzono, że noc jest porą panowania 
złych sił, więc ludzie z radością świętowali nadejście czasu, 
w którym słońce zaczyna odzyskiwać swoją moc i zwy-
ciężać ciemność. Czyż przesilenie zimowe nie zapowiada 
nieuniknionego postępu Światła? Najdłuższa noc w roku to 
jednocześnie czas ponownych narodzin Słońca i powraca-
jącej z nim nadziei. Jak powiedział poeta ...a samemu wciąż 
wytrwale, trzeba naprzód iść … i świecić! (Adam Asnyk).

Jednym z ważniejszych świąt rzymskich były Saturnalia. 
Święto pojednania i równości, obchodzone na cześć boga 
rolnictwa Saturna. W świąteczny tydzień zawieszano wszel-

ką działalność gospo-
darczą, a niewolnicy 
świętowali na równi 

z wolnymi. Składano 
ofiary Saturnowi, a or-

szaki weselących się ludzi 
zmierzały przez całe miasto 

na uczty i zabawy. Rzymianie 
przystrajali wiecznie zielone 

rośliny i dekorowali domy girlan-
dami i lampami. Ojcowie rodzin byli 

obdarowywani podarunkami, głównie 
woskowymi świecami i glinianymi figurkami. 

Aleksander Krawczuk w swoich Spotkaniach z Pe-
troniuszem pisze tak: „Te święta 17-23 grudnia, to dni 
wolne: panowie usługują niewolnikom, podarunki, zabawy 
– powrót złotego wieku, kiedy królował dobry bóg Saturn. 
A zaraz potem 25 grudnia, Dzień Słońca Niezwyciężonego. 
W tradycji europejskiej Saturnalia oraz Dzień Słońca wciąż 
żyją, choć pod inną nazwą, zawłaszczone przez zwycięską 
religię, jak żyje też wiele innych świąt, obyczajów, rytua-
łów pogańskich”.

Jako wolnomularze tkwimy „jedną nogą” w zamierzchłej 
przeszłości. Kultywujemy historyczne obyczaje, rytu-
ały, a zatem nie ma przeszkód, żeby dołączyć również 
prastary sposób świętowania przesilenia zimowego, co 
właśnie uczyniłyśmy. Zwłaszcza, że tradycję świętowa-
nia Jana Ewangelisty, czyli Jana Zimowego wolnomu-
larstwo spekulatywne przejęło od swych cechowych, 
średniowiecznych poprzedników; znacznie późniejszy, bo 
osiemnastowieczny zwyczaj wprowadził osobę drugiego 
patrona Sztuki Królewskiej – św. Jana Chrzciciela. „Jan 
Letni oznajmia schyłek cyklu słonecznego, Jan Zimowy 
jego odrodzenie, obydwaj są jednakowo sługami Światła” 
(za „Ars Regia” ).
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Słowiańskie Święto Godowe w zależności od regionu 
nosiło różne nazwy: Gody, Kres, Stado, Kolęda, a także 
Dzień Stania Słońca. Rozpoczynało się w dniu przesilenia 
zimowego 21 grudnia i trwało 17 dni. Noc z 21 na 22 grud-
nia była poświęcona przodkom. Na cmentarzach palono 
ognie, aby ich ogrzać, a jednocześnie wspomóc światłem 
rodzące się „nowe słońce”, organizowano rytualne uczty. 
Ogień, który według mitologii greckiej zawdzięczamy 
Prometeuszowi, jednoczy ludzi, jest symbolem życia, 
energii witalnej, chociaż bywa też źródłem katastrof, które 
jednak często są początkiem nowego. „Kontemplujmy cud 
ognia, jego moc rozbudzenia i uwolnienia słońca ukrytego 
za drzewami”.

Praktykowano, głównie na Śląsku, zwyczaj stawiania 
w kącie izby ostatniego zżętego snopa żyta. Dekorowano 

go zazwyczaj suszonymi owocami i orzechami. Był on 
pieczołowicie przechowywany do wiosny, bo właśnie 
z nasion z niego pochodzących należało rozpocząć przy-
szłoroczny siew. W niektórych regionach kultywowano 
tzw. podłaźniczkę. Była to gałąź jodły, świerku lub sosny, 
wieszana pod sufitem. Dekorowano ją jabłkami, orzechami, 
kolorową bibułą. 

Orzech jest symbolem tajemnicy ukrytej, jak jego jądro 
w skorupce. Symbolizuje też urodzaj oraz mądrość. Orzech 
włoski kształtem przypomina mózg, ale jest też symbolem 
egoizmu, ponieważ rośliny więdną w jego cieniu. Z ko-
lei leszczyna (tak jak jabłoń) w starożytnej Irlandii była 
uważana za święte drzewo i jej samowolne ścięcie karano 
śmiercią. Według senników, jeśli komuś śnią się orzechy, 
to oznacza, że pokona piętrzące się przed nim trudności. 
Ważnym elementem pradawnych Szczodrych Godów 
było rytualne obchodzenie domów z figurą symbolizującą 
nowonarodzone (w dzień przesilenia) Słońce.

Symbolem zimowego przesilenia jest też jemioła. 
Według pradawnych wierzeń jest to roślina magiczna. 
Symbolizuje m.in. Słońce i Księżyc, co jest związane z cel-
tyckim obrzędem corocznego ścinania przez druidów 
krzewu jemioły z trzydziestoletniego dębu za pomocą 
złotego sierpa (czyli kształt Księżyca i kolor Słońca). 
Jemioła jest symbolem nieśmiertelności, ponieważ jest 
rośliną wiecznie zieloną, rosnącą bez korzeni. To półpa-
sożytniczy krzew osiągający 20-50 cm wysokości, żyjący 
50, a nawet 70 lat. 

Ścięte pędy jemioły miały leczyć niemal wszystkie cho-
roby, zapewniały pomyślność, chroniły dom przed złymi 
mocami, sprowadzały szczęście i bogactwo, spełniały 
marzenia. Napój z jemioły uważany był przez Celtów za 
odtrutkę i symbol płodności. Noszona przy sobie jemioła 
miała zapewnić potencję seksualną.

We wszystkich tych świętach, zwyczajach, obrzędach, 
symbolach chodziło głównie o zwycięstwo światła nad 
ciemnością, dobra nad złem, ale też wiedzy nad ignoran-
cją. O nadzieję i odrodzenie do nowego, lepszego życia. 
Przejście swoistej inicjacji; umrzeć, aby się narodzić. Czy 
czegoś nam to nie przypomina? 

Wyznawcy Mitry (Boga Słońca) spotykali się w miejscach, 
które były rodzajem podziemnych krypt imitujących 
naturalne górskie groty. Czy nie przypomina to nam Izby 
Rozmyślań, próby Ziemi? Mrocznego miejsca, gdzie jedną 
z ozdób jest wizerunek koguta. Jest on właśnie  symbolem 
wstawania słońca, budzenia się życia, zwiastunem dnia. 
Kandydatka wychodzi z ciemności, aby narodzić się na 
nowo, jako inna, może lepsza osoba. Jedne z pierwszych 
zdań, jakie słyszy w Świątyni po opuszczeniu Izby Rozmy-
ślań brzmią: „To zaciemnione miejsce, w którym była Pani 
zamknięta obrazuje wnętrze Ziemi, z którego wszystko 
bierze początek i do którego wszystko powraca. Spotkała 
tam Pani wizerunek Śmierci po to, żeby zdała sobie Pani 
sprawę, że ta, która pragnie zasiadać między nami, powinna 
umrzeć jako profanka i odrodzić się do nowego, trwalszego 
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i prawdziwszego życia”.
Śmierć fizyczna jest nieodłącznym towarzyszem życia. 

Wszyscy do niej zmierzamy. Czeka każdego bez wyjątku 
i nikt nie ma na to wpływu. Ale mamy wpływ na swoje 
życie, na to, jak je przeżyjemy, jak będziemy zapamiętani, 
ile dobra i ile zła wyrządzimy. 

    I myślę, w jakiej postaci,
    Kiedy mnie już nie będzie,
    wśród moich dobrych współbraci
    Żyć będę w rzewnej legendzie.
    Tadeusz Boy-Żeleński

W przeciwieństwie do nieodwracalnej śmierci fizycznej 
istnieje więc śmierć symboliczna, punkty zwrotne, gdy coś 
się kończy, ale i coś się zaczyna. Zdarzenia, z których należy 
wyciągnąć wnioski i iść do przodu. Trzeba pogrzebać zło 
i iść dalej, pamiętając o słowach poety:  trzeba z żywymi 
naprzód iść, po życie sięgać nowe…/ A nie w uwiędłych laurów 
liść z uporem stroić głowę (Adam Asnyk).  Rozświetlajmy 
więc ciemność, bawmy się i radujmy z ponownych naro-
dzin Słońca. Nieśmy nasze wolnomularskie przesłanie 
profanom, aby nie byli pogrążeni w ciemności.

Na koniec przytoczę jeszcze słowa Johanna Wolfganga 
Goethego, które, jak sądzę, mogą być dobrym mottem na 
ten magiczny czas, ale też na całe życie: Tylko przemianie 
pozostaję wierny. Powinniśmy nie być, ale wszystkim stawać 
się … i dopóki nie ma w tobie tego „umieraj i stawaj się”, 
jesteś tylko smutnym przechodniem na mrocznej ziemi.

Powiedziałam
s... MS

Deska wygłoszona podczas uroczystego posiedzenia lóż 
Gaja Aeterna i Prometea ku czci św. Jana Zimowego w 

dniu 15 grudnia 6012 r.

bankiet rytualny
Z okaZji św. jana Zimowego

W sobotę 12 stycznia 2013 r. odbyły się rytualne prace 
stołowe z okazji  Św. Jana zimowego, zorganizowane 

przez Wielki Wschód Polski oraz loże kobiece Prometea i 
Gaja Aeterna Wielkiej Żeńskiej Loży Francji. Obie Czci-
godne Mistrzynie zasiadały na Wschodzie obok Wielkiego 
Mistrza WWP oraz innych Czcigodnych Mistrzów lóż 
należących do Wielkiego Wschodu Polski. Byli także  
goście z lóż polskich Droit Humain. 

W trakcie masońskiego bankietu spożywa się potrawy 
oraz pije rytualnie wznosząc toasty. Pierwszy toast – już 
tradycyjnie – został wzniesiony za Ojczyznę i demo-
krację w Polsce. Jedzenie było pyszne, pito z umiarem, 
na koniec jako deser spożywano Mazurek Masoński. 
Radość wzbudziły dowcipne zdjęcia ze wszelkich 
rytualnych i nierytualnych masońskich konwentykli 
z roku minionego. Warto wspomnieć, że rytuał tzw. 
loży stołowej jest bardzo, bardzo stary, liczy z górą 200 
lat. Wówczas bankiety takie organizowano jako święto, 
aby uczcić „podwyżkę płacy”, czyli awansu na wyższy 
stopień masoński. W tym roku po raz pierwszy udo-
stępniono oryginały starego rytuału i opisy dawnych 
prac z książki pt. FRANK-MASSONIA MĘŻCZYZN 
I KOBIET Symboliczna, czyli niskich Stopniów z Dzieła 
w XII Tomach in folio CEREMONIES ET COUTUMES 
RELIGIEUSES a Paris 1809 (przekł. z j. franc., tłum 
i oprac. Karol Surowiecki, Wilno 1820 r.).  3

Mazurek Masoński


