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28 
Масоните влияят върху  

историята като личности

От доста години ме занимава мисълта за това как така една 
организация с толкова голямо влияние в хода на стотици години, 
каквато е масонската, не получава подобаващо признание зара-
ди своя принос към развитието на съвременната цивилизация и 
човешката мисъл. Дори написах беседа със заглавие „Как могат 
да ни пренебрегват?“ В нея задавах към слушателите си въпроса 
колко пъти са виждали свободното зидарство, цитирано в истори-
чески труд. Просто главата ми отказваше да приеме мисълта, че 
могат да ни пренебрегват.

Като изключим организираната религия, свободното зидарс-
тво е оставило може би най-дълбока благотворна следа върху 
развитието на съвременната цивилизация в сравнение с която и 
да било организация, съществувала някога на земята, и въпреки 
това, когато четем исторически разработки по въпроса, за него се 
споменава рядко и мимоходом.

Миналата година в Мексико-сити се проведе първата Светов-
на конференция на Великите майстори. В резултат от това се по-
яви на бял свят Хартата от Анахуак. Нейният трети член визира 
необходимостта занаятът от двайсет и първия век да „се бори сре-
щу… опустошаването на природата, замърсяването на околната 
среда… социалната нестабилност… и религиозните пристрастия 
в образованието“, освен всичко друго. 

Аз изпитвам много силни притеснения във връзка с всяка 
идея, която предполага намеса на свободното зидарство в поли-
тически или религиозни територии, а този трети член от хартата 
предвижда именно това. Няма как да се решават екологически 
или социални проблеми без намеса на политика и религия. Този 
занаят е съумял да оцелее в множество бури, помели ред други 
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организации и дори свалили правителства само защото е оставал 
над противоречията, пораждани от политика и религия. 

Когато посочих своите резерви във връзка с документа, някои 
масонски ръководители възразиха, в смисъл че масонството тряб-
ва да се е месило в политика и религия в миналото. Като пример 
бе цитирано масонското влияние в Американската революция. 
Посочени бяха действията на личности като Уошингтън, Фран-
клин, Лафайет – все примери за масонска намеса. Освен тях Си-
мон Боливар в Южна Америка, Джузепе Гарибалди в Италия, Ла-
йош Кошут в Унгария, Теодорос Колокотронис в Гърция, Бенито 
Хуарес в Мексико посред множество други, дали огромен принос 
за каузата на свободата.

И тогава за пръв път си дадох сметка защо влиянието на сво-
бодните зидари не се обсъжда в историческите трудове. Никой 
не може да отрича ролята на Уошингтън и мнозина други вър-
ху разгръщането на американските свободи, само че Уошингтън 
човекът, а не масонът и не свободното зидарство са направили 
Америка такава, каквато я виждаме днес. Същото е при Боливар, 
Кошут, Колокотронис и Хуарес; то се отнася до всички големи 
патриоти от различните страни. 

Философската задача на масонството е да развие човека – да 
започне с добър мъж, за да го направи по-добър, да разшири инте-
лектуалния капацитет на отделната личност и посредством свои-
те уроци да внуши на тази личност желание да направи нашия 
свят по-добро място за живеене. 

Като еколог повече от трийсет и пет години давам израз на 
своите възгледи относно проблемите на околната среда и демо-
графския взрив. Само че говоря в качеството си на личност, не 
на масон. Възгледите ми може и да са формирани в масонската 
ложа, но когато говоря, говоря аз лично, а не масонството през 
моята уста. Когато Уошингтън действа, действа той, а не свобод-
ното зидарство. За радост, масонството е повлияло сериозно вър-
ху множество лидери, но във всички случаи повлияните мъже са 
ония, които действат. Затова в историята четем за отделни хора, а 
не за организация.
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И така, вече ми е ясно защо свободното зидарство не заема 
почетно място в учебниците по история; това обстоятелство не 
омаловажава собственото му място в нея. Вероятно е нужно исто-
риците да изследват влиянието на масонството върху личността и 
това май започва да се случва.
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39 
Ние сме нужни на света днес

Мнозина наши членове срещат най-големи затруднения, ко-
гато трябва да обясняват свободното зидарство извън пределите 
на братството по разбираем начин. В хода на годините са правени 
множество опити за подобни обяснения, някои с прости слова, 
други – с най-цветисти изрази.  Нека хвърлим поглед върху част 
от тях и видим какво ще ни кажат. Свободното зидарство се оп-
ределя като „най-многочисленото, най-престижно и най-широко 
познато братство“ и като „естествена общност на равни, обвърза-
на от споделени интереси и обединена в действие“. И двете дефи-
ниции пасват добре към занаята, но дали осведомяват питащите 
относно действителната негова същност?

Има и други дефиниции, които се използват по-често и са 
по-малко понятни за хора извън занаята.  Най-категоричната: „ор-
ганизация за превръщане на добри мъже в още по-добри“. Най-
близката до нашата философия: „братство на мъже под бащин-
ството на Бог“. Най обаятелната: „начин на живот“.

Съмнявам се, че някоя от тези дефиниции или пък всичките 
заедно ще се окажат достатъчни за някого, освен нас самите, за 
да проумее същността на масонството. А и, честно казано, не съм 
сигурен и за повечето от нас. Много по-лесно е да се каже как-
во не сме: не сме политическа организация и дори не допускаме 
спорове на политически теми в ложата. Не сме религия, която е 
втората тема, забранена за полемично обсъждане в ложата, макар 
да насърчаваме религиозното чувство може би повече от която и 
да било друга организация. Не сме и благотворителна структура, 
но въпреки това разгръщаме може би най-мащабната благотвори-
телна дейност в света.

Назоваваме се „спекулативни“ масони, но съм готов да се об-
заложа, че над половината наши членове не знаят какво означава 
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спекулативен масон; при все това нашето спекулативно братство 
е оказало колосално влияние върху развитието на нашия свят. Не-
говото продължило близо триста години организирано странства-
не е оставило свой вечен отпечатък върху съвременното граждан-
ско общество.

Стойността на преподаваните от него уроци се крие обаче из-
цяло в мислите и вдъхновението, които то събужда у онези, които 
се подлагат на неговото влияние. Уроците не се променят – про-
менят се „учениците“. Братя мои, свободното зидарство е нещо 
повече от група мъже – то е идеал. Било е притегателна сила за 
част от най-великите умове, които е родил нашият свят. Изпъл-
нява съвестно задълженията си спрямо нас, но дали ние правим 
същото по отношение на него?

През последните години съм чувал въпроси, свързани с адек-
ватността на масонството спрямо съвременната действителност 
както от вътрешни, така и от външни за него среди. Възможно ли 
е въобще да настъпи време, в което нашата философия да остане 
нерелевантна?  Ако ние изтърваме част от своето влияние, това се 
случва по наша вина, а не заради външния свят. Може би той не 
проявява към нас същия интерес както едно време, но с това не 
може да повлияе върху качеството ни като институция. Първото 
си остава изцяло функция от нашето поведение. Ето защо съдбата 
на свободното зидарство е проблем на неговите членове, както е 
било винаги. Не можем повече да търсим извинения за провалите 
си. Необходимо е да проявим по-задълбочено разбиране относно 
своето предназначение, за да ограничим тези неуспехи. 

Няма съмнение в това, че днешният начин на живот в голяма 
степен лишава масонството от личния момент, който застава в ос-
новата на неговата сила в миналото; само че философията му си 
остава по принцип същата. Ние представляваме бастион на тър-
пимост в един нетолерантен свят. Нашите цели и философия мо-
гат да послужат с пълен успех като основа за съществуването на 
един мирен свят. Единствената ни слаба страна сме ние самите.

Известен римокатолически свещеник и свободен зидар каза 
преди години следното: „Ако е писано нашето скъпо братство да 
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учи на братска любов и толерантност световните църкви, нека 
бъде така!“ Какво по-убедително свидетелство за релевантността 
на масонството в днешния свят ни е нужно? Съществуването ни 
днес е не само уместно, но и необходимо. Така че – да бъде.


