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Британски корени:  
Конституция и гражданско общество

Запазените писмени протоколи на ложата от Дънди, Шотлан-
дия, ни дават възможност да проследим, почти година по година, 
преобразуването на занаятчийската гилдия в конституционно уп-
равлявано от джентълмени общество. Тези протоколи са рядкост 
заради своята пълнота, макар документацията и на други шот-
ландски ложи да отразява същия процес. Самото фактологическо 
богатство на тези записи кара историка, който се занимава най-
задълбочено с тях, Дейвид Стивънсън, да твърди, че наследеното 
през осемнайсети век свободно зидарство е с шотландски произ-
ход40. С това той има предвид, че трансформирането от камено-
делска гилдия в общество, доминирано от джентълмени, ако не и 
напълно лишено от занаятчийско присъствие, произтича за първи 
път в Шотландия, за да се разпространи постепенно и в Англия. 
Свободното зидарство на търговци и джентълмени, организирано 
най-накрая във Велика ложа на Лондон през 1717 година, е следо-
вателно шотландско по произход, независимо от обстоятелството, 
че повечето масонски историци, сами англичани, го приемат като 
английско. 

Стивънсън твърди по-нататък, че тайни и мистерии, свързва-
ни с новото масонство, и особено неговият мистичен език по от-
ношение на Бог като Велик архитект, на Соломоновия храм като 
масонска постройка, и в търсенето на мъдрост и просветление, 
са силно повлияни от интелектуални традиции, които предхож-
дат европейското Просвещение най-малко с едно столетие. Сти-
вънсън заявява, че масонското преклонение пред мистичното и 
стремежът към съвършенство имат своите корени в интелектуал-
на традиция, установена още в началото на седемнайсетия век от 
шотландски гилдийни реформатори. И по-точно от някой си Уи-
лям Шоу, майстор на кралските строежи, който бил запленен от 
реформаторски идеи, както и от херметизма на късния Ренесанс. 
Всичко това той внася в ложите през последното десетилетие на 
шестнайсети век. В течение на няколко десетилетия свободните 
зидари развиват и склонност към розенкройцерството, първона-
чално немска форма на мистичен идеализъм, която призовава към 
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всеобщо образование и реформи по толкова убедителен начин, че 
предизвиква характерното за късния Ренесанс преклонение пред 
херметичния стремеж към човешко съвършенство. Херметизмът 
се добира до Шотландия по много канали; не на последно място 
учението на ренесансовия херметист Джордано Бруно го прив-
нася в двора на Стюартите в края на шестнайсетия век. Шоу е 
близък до тези кръгове41. 

Сведенията за връзки между свободното зидарство и рене-
сансовия херметизъм не са нов аргумент. През шейсетте години 
на миналия век голямата изследователка на херметизма и био-
граф на Бруно, Франсис Йейтс, издига хипотеза именно за по-
добна връзка. Днес вече разполагаме с някои доказателства в тази 
посока42. Стивънсън ни казва, че Шоу може би е обиколил ложите 
в Шотландия през ранния седемнайсети век, за да свърже техните 
занаятчийски традиции, тайните им пароли, математическите и 
архитектурни знания, с търсене на мистични сведения относно 
природата и изкуството, с използването на паметта като ключ към 
тайните на вселената (висша цел при една от версиите на херме-
тизма). Подобна връзка би изглеждала достатъчно правдоподобна 
в очите на едни занаятчии, които – посредством устни предания 
– са посвещавани в митове, превърнали доста произволно Евклид 
в древен египетски зидар. Ако Шоу наистина е сторил всичко 
изброено, то значи той и неговите следовници са въоръжили ка-
меноделците от ония ложи с още по-високо самочувствие, що се 
отнася до собствената им история, като едновременно с това пре-
връщат самите ложи в обект на изострен интерес.

Херметически философски течения проличават в шотланд-
ски масонски текстове от седемнайсети век. Те свързват масон-
ската дума, тайната парола за членове на ложата, с обичаите на 
братята от Розовия кръст, т.н. розенкройцерите. Някои масонски 
писания също споменават слънцето по характерен за херметици 
и мистици начин. И не на последно място, противници на орде-
на от началото на осемнайсети век, сред които и папството, ги 
свързват с „Розенкройцери и Адепти, братя от същото Братство, 
или Орден, които се смятат произлезли от Хермес Трисмегист.“43 
Публикувана през 1726 година версия на Конституции обявява 
Хермес за велик масонски учител: „Ако ми дадете власт над деца-
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та ви, аз ще ги обуча в една от седемте науки, за да живеят честно, 
както се полага на джентълмени, при условие че ми ги предадете 
и аз ще мога да ги направлявам по начина, който изисква науката. 
И тогава този достоен служител Хермес… ги обучил в науката 
геометрия на дело, в работа връз камък.“44 Сигурно е, че към 1710 
година лондонски свободни зидари притежават „Дума, Белег или 
Знак на едно Общество… които са добре познати за всеки Член 
на тази Велемъдра Компания, но се пазят като най-голяма Тайна 
от цял Свят“45. Тези мистически философски традиции, свързани 
със занаят от Средновековието, само изострят интереса към него, 
като предоставят и едно от обясненията за стремежа на джентъл-
мени с философска нагласа към ордена.

Произлязлото в резултат от всичко това философско масон-
ство става известно като спекулативно. Може би наистина произ-
лиза от Шотландия, за да се разпростре по-късно на юг; само че 
онова, което се завръща към Шотландия в началото на осемнай-
сетия век като обратна миграция от Англия, е нещо съвършено 
различно. Свободното зидарство, което срещаме из цяла Европа 
след трийсетте години на осемнайсетото столетие, изглежда, дъл-
жи повече на Англия, отколкото на Шотландия, и това важи също 
за масонството от шотландски ложи като тази в Дънди. В със-
тояние сме да характеризираме съвсем точно естеството на този 
дълг: ролята на конституциите, законите и моделите за управле-
ние, възникнали в Лондон, града на партийната политика и пар-
ламентарния дебат. Обикновено използваме термина „британци“ 
за обозначаване на англичани и шотландци след подписване на 
Договора за обединение през 1707 година. Но в случая с масон-
ството, което се развива на острова към края на седемнайсети век, 
изглежда, имаме работа с наистина британски феномен, avant la 
lettre. Вън от това, шотландските градове разполагат с богати тра-
диции, що се отнася до общества, сдружения и братства, които се 
събират на местна почва и се разглеждат от анализаторите като 
въплъщение на идеите за комунална гражданственост, проповяд-
вани от Боден или двамината велики законодатели и философи на 
Рим и Древна Гърция, Цицерон и Ликург46.

До края на седемнайсетия век развитието на свободното зи-
дарство не се отличава с нищо тайнствено или необичайно, ако 
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не забравяме, че при всички ранни членове на гилдии от нов тип 
майстор-масоните са с по-високо социално положение от други 
членове на общността, които са пекари или бояджии. Приети и 
утвърдили се веднъж в своя занаят, майстори ставали дребни, 
често пъти проспериращи бизнесмени, грамотни и в много слу-
чаи изкушени в математиката, които изпълнявали функция, осъ-
ществявана докъм началото на деветнайсетия век от архитекти47. 
В резултат от това майстор-масоните от седемнайсети век упраж-
няват занаят, който много често приближава инженерския и както 
може да се очаква, около средата на века в Шотландия също се 
приемат доста инженери в ложите48. Освен всичко друго, в срав-
нение с останалите гилдии, тази на зидарите-каменоделци при-
тежава една от най-изтънчените митологии. Тези митове красят 
тяхната история като строители на черкви и дворци. Към средата 
на седемнайсетия век английски зидари започват да съставят ръ-
кописи, в които превъзнасят достойнствата на свободните науки 
и изкуства, изтъкват своите познания по геометрия и дори заявя-
ват претенции към Соломоновия храм като едно от множеството 
масонски постижения49. Подобни митове и истории несъмнено 
циркулират в средите на местните занаятчии както в Шотландия, 
така и в Англия, за да се превръщат в обект на гордост и назида-
ние. Те биха могли също така да се сторят привлекателни за някои 
образовани мъже или търсачи на древна мъдрост.

Знаем, че оксфордският изследовател на древността и алхи-
мик Илаяс (Елиас) Ашмол е приет в гилдия през четирийсетте 
години на седемнайсети век50. Възможно е неговото членство да 
има отношение към математическата му квалификация и бит-
ността на артилерийски офицер. В ония времена уменията на 
един майстор-масон често пъти включват познания в областта на 
балистиката; и наистина съвсем не било нещо необичайно мест-
ният майстор на кралските строежи да се назначава като начал-
ник на артилерията. В резултат от това същият мъж командвал 
замъка и неговите топове51. Подобно припокриване на интереси 
би могло да обясни защо през 1641 година членове на масонската 
ложа от Единбург, служещи в армията на шотландските ковенан-
ти, окупирала Северна Англия, приемат на своя сбирка в Нюка-
съл двамина бунтовни офицери парламентаристи като „другари 
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в занаята и майстори“. И Алекзандър Хамилтън, и Робърт Мори 
са опитни артилеристи с познания в областта на динамиката и 
известен технически опит. На практика те самите вече упражня-
ват някои аспекти от масонския занаят. Но тяхното приемане в 
гилдията има отношение по-скоро към политическия съюз между 
ковенанти и парламентаристи, отколкото към какъвто и да било 
„таен“ момент.

Този прием е важен по две направления. Той е сред първите 
известни нам примери, илюстриращи един процес, който в край-
на сметка ще превърне шотландските и английски масонски гил-
дии в общества на джентълмени. Освен това Мори е фигура с 
известно значение в интелектуалните среди на ранното Кралско 
дружество в Лондон. Проявеният от тази организация интерес 
към дейността и историята на занаятите като част от приложна-
та наука кара Мори да започне работа върху опит за съставяне 
история на масонството. Към третото десетилетие на ХVІІІ век 
членове на Кралското дружество вече регистрират внушително 
присъствие в лондонските ложи. Масонският мит не престава да 
очарова Мори през голяма част от живота му, също както и склон-
ните към мистицизъм и наука творци на перото от късния Рене-
санс52. Свързаното с древно и „тайно“ знание въодушевление, 
така обичайно за образованите джентълмени от ония времена, е 
напълно в състояние да подхранва у тях интерес към всяка изна-
чално средновековна институция, която претендира за достъп до 
такова.

Малко са така добре документираните приеми на незидари в 
ложите, какъвто е този на Мори. Повечето ложи са ни оставили 
единствено имената на тези неоперативни, както ги наричат, чле-
нове и почти нищо повече за тях. В най-добрия случай, подобно 
на запазения архив от Дънди, те дават възможност да се проследи 
един повтарящ се модел както при обстоятелствата около при-
емането, така и по отношение влиянието, постепенно оказвано 
от тези нови братя върху ложите. Много бавно и неравномерно 
занаят или гилдия се преобразуват в „общество“, което запазва 
някои отколешни характеристики, за да добави към тях ценности 
и интереси на мъжете от по-висши класи, рекрутирани сега, за да 
доминират по-късно.


