
Великият Архитект ни Вселената.
Картина на английския художник и поет Уилям Блейк, 1794 г.



ЦЯ W СЪЖДЕНЦЯ ОТНОСНО 
„АЕТОПЦС НА IjlACOHCTBOTO В БЪАГАРЦЯ“ 

(1807-2017)

Не може да има каквото и да е съмнение, че през последните две десетилетия 
интересът към историята и съвременното състояние на българското масонство зна
чително нарасна.

Появата на редица книги и публикации с различна степен на фактологическо 
съдържание и достоверност привлича към себе си вниманието на различни кръгове 
от нашето общество.

Зародилото се в началото на XIX в. в крайдунавските градове Видин и Русе, бъл
гарско масонско движение с течение на времето включва в редовете си изтъкнати 
възрожденски дейци като Николай Павлович, Георги С. Раковски, Цанко Дюста- 
банов, Захари Стоянов, Иван Ведър и др.

Във възобновената в резултат на руско-турската Освободителна война (1877- 
1878 г.) българска държава, масонството пуща дълбоки корени. Голям е неговият 
подем между двете световни войни (1914-1945 г.). Тогава към движението се при
общават голям брой видни българи:

- български учени: Михаил Арнаудов, Александър Тодоров-Балан, Александър 
Балабанов, Стоян Брашованов, Венелин Ганев, Иван Георгов, Георги Данаилов, 
Асен Златаров, Георги Златарски, Гаврил Кацаров, Иван Кинкел, Дончо Костов, 
Никола Милев, Любомир Милетич, Стефан Младенов, Евтим Спространов, Пе
тко Стайнов, Александър Станишев, Иван Шишманов, Богдан Филов и др.

- писатели: Константин Величков, Змей Горянин, Борис Йоцов, Стоян Коле- 
даров, Данаил Крапчев, Цветан Минков, Димитър Мишев, Стоян Нейков, Добри 
Немиров, Константин Петканов, Емануил Попдимитров, Владимир Полянов, Ва



ЛЕТОПИС НА МАСОНСТВОТО П ВЕЛИКАТА ЛОЖА НА БЪЛГАРИЯ

сил Пундев, Николай Райнов, Коста Тодоров, Наум Томалевски, Стилян Чилинги- 
ров, Сава Чукалов, Георги Юруков и др.

- държавници, военни дейци и политици: Иван Багрянов, Цвятко Бобошевски, 
Добри Божилов, Атанас Буров, Дамян Велчев, Кимон Георгиев, Иван Е. Гешов, 
Никола Гешев, Стоян Данев, Георги Кулишев, Георги Кьосеиванов, Рашко Маджа
ров, Петър Мидилев, Янаки Моллов, Стойчо Мошанов, Александър Оббов, Алек
сандър Протогеров, Симеон Радев, Васил Радославов, Михаил Савов, Константин 
Стоилов, Андрей Тошев, Александър Цанков, Павел Шатев и др.

- някои видни църковни дейци: патриарх Кирил, екзарх Стефан и др.
Поменникът от имена на видни българи, посветени в различни масонски ложи 

през този период, е твърде дълъг и включва главно представители на различни сло
еве от българската интелигенция.

Ако по време на тоталитаризма (1945-1989 г.) е нанесен силен удар върху българ
ското масонство, обявено извън закона, то от 1992 г. досега се наблюдава процес на 
неговото възраждане.

Всяка сериозно написана и съставена книга има определена цел и предназначе
ние. Не прави изключение в това отношение и настоящия двутомник. Посветен на 
българското масонство от зараждането му в българските земи до наши дни, този 
труд както по съдържание, така и по структура е многопластов. От една страна той 
цели да представи историята на българското масонство и неговата роля като фак
тор в националното ни битие. От друга страна е насочен към разкриване на орга
низационните форми, структурата, застъпената доктрина, символиката, речника, 
ритуалите и някои други присъщи актове и черти на масонските ложи. Немалко 
внимание се отделя и на връзките на българското масонство в международен план, 
изпитваното от него чуждо влияние.

Този труд има преди всичко информативен и познавателен характер. Той е изгра
ден чрез използването на уникален архивен материал и се опира на информацията 
в най-добрите досегашни изследвания. Анализът на действията и доктриналните 
особености на масонството е освободен от антимасонските клевети и наслоения. 
При същностното представяне на масонството в България се подчертава, че то не 
може да се смята за политическо или религиозно-философско движение, а е езо- 
терична институция, достъпна за избрани и посветени, целяща да бъде в полза на 
обществото при решаването на възникнали пред него проблеми. След Първата 
световна война /1914-1919 г./ Великата ложа си поставя за задача да брани българ
ските национални интереси, да работи за българската национална кауза и за при- 
тъпяване на политическите противоречия в страната и установяване на вътрешен 
национален мир, а също така и за една обединена в своите цели Европа. С особено
значение е приносът при разкриването на ритуалите и символиката на масонския 
орден, при който е направен сполучлив опит за установяване на масонския терми
нологичен речник и неговото тълкуване. Твърде много усилия и труд са вложени в 
изработването на „Тезауруса на масонството в България“, където е направен опит 



СТАРОТО ЩАСОНСТВО (1807-1947)

за установяване на принадлежността към масонството на отделни личности и са 
представени списъци на братята от отделни ложи до 1940 г. В някои случаи данни
те изглеждат непълни или пък се нуждаят от прецизиране. Търсенето на „сродство 
между богомилския екзотеризъм и масонския символизъм“ и на дълбоките корени 
на българското масонство в средновековното българско богомилство от историче
ска гледна точка не е напълно оправдано. Застъпените в „Тайната книга“ на бого
милите възгледи с общочовешки характер не могат да бъдат смятани за основа на 
„философията на свободното зидарство“.

Като опит за критично установяване на редица факти от историята на българ
ското масонство чрез изследване на изворите и опровергаване на редица от до
сегашните погрешни твърдения може да се смята, че представения в този кратък 
предговор „Летопис на масонството в България (1807-2017)“е безспорно истори
ографско постижение.

академик Васил Гюзелев

София, 25 януари 2017 г.


