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В дома на Яворов ще показваме що е то масон
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Володя Лозанов, Велик 
майстор на Великата ложа на 
старите свободни и приети 
зидари в България, пред 
Валентина Петкова

- Г-н Лозанов, докъде стигнахте 

с реставрацията на къщата на 

Яворов на ул. “Раковски”, която 

вашата Велика ложа купи преди 

година?

- Основната ни цел е 

възстановяване на музея на Яворов. 

Това изцяло ще се извърши със 

средства на Великата ложа. Той е 

символ, история, олицетворение на 

идеите на братството за културно 

средище с национална значимост. В него ще се провеждат културни прояви и ще се твори.

- Защо не започва ремонтът? Вие бяхте обещали, че това ще се случи до края на тази 

година.

- Защото е въпрос на редица процедури. Дом “Яворов” е сграда, която е национален паметник на 

културата и има определени изисквания. Направените експертизи на строителната конструкция 

показаха изключително тежкото състояние на сградата. Това изисква да използваме най-

съвременни и скъпо струващи технологии. Сега се разработват проектите. Сградата наистина се 

намира в опасно състояние, но ние я стопанисваме от 1 г., а рушенето й е резултат на повече от 30 

г. безстопанственост... Това оскъпява ремонта, но ние няма да пожалим средства, за да стане тя 

културно средище за поколенията и 100 г. след нас.

В момента е опасно тя да се ползва. Говорихме с Националния литературен музей, че е рисковано 

да се пускат групи в музея. С тях, както и с Министерството на културата, имаме чудесни контакти и 

разбиране.

- Какво има в сградата в момента?

- На втория етаж е музеят на Яворов, който и след като се реставрира, ще има отделен вход за 

посетители. Яворов е живял в нея девет месеца - в периода, когато Лора се е самоубила. Сградата 

беше реституирана, след което смени няколко собственици. Нашата идея е къщата, наред с музея, 

да стане и национален масонски дом. Хората ще могат да добият информация за историята и 

работата на свободнозидарския занаят.

- Това означава ли, че ще покажете на българите що е това масонство?

- Означава, че в нея всеки гражданин ще може да се запознае с историята на масонството в 

България. На първия и третия етаж ще покажем масонска литература, снимков материал, предмети, 

принадлежали на Велики масони и др. Та едни от най-бележитите българи от Възраждането и след 

Освобождението са били масони - от Георги С. Раковски, Захарий Стоянов, проф. Асен Златаров, 

Александър Протогеров, много наши премиери и т.н. Това са исторически факти. Време е да се 

престане да се гледа на масонството като на нещо недостойно.

- В тази къща ще е централата на вашата ложа?

- Да, това ще е централата на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България. Така 

тя ще е известна в цяла София. И като слезе чужденец на летището и каже “закарайте ме при 

масоните”, всеки шофьор на такси ще знае, че това е домът “Яворов” на ул. “Раковски”.

- Каква е реакцията във вашите среди след публикуването на списъка на масони 

магистрати от сайта “Болканлийкс”?

- Това е грозна постъпка. Още повече по начина, по който беше направено. Основателят на сайта 

държи в анонимност екипите си и начина си на работа, а обвинява в тайнственост движение като 

масонството. Публикуваното от него не може да е списък на масоните в България поради това, че 

половината от имената са на жени, а в регулярното масонство не членуват жени. Освен това не 

мога да си обясня какво лошо има някой да е масон.

- В проекта на новия съдебен закон е записано, че магистратите трябва да декларират 

членството си в тайни организации, за да не изпадат в различни зависимости и 

конфликт на интереси?

- Първо, масонството не е тайна организация. Великата ложа на старите свободни и приети зидари 

в България е регистрирана в съда по закона за юридическите лица с нестопанска цел и с ясни 

членове.

- Регистрацията й е официална, но дейността й не е ли забулена в тайнственост?

- Злоупотребява се с т. нар. тайнство на масонството. Приписва му се страховитост, 

конспиративност, екзотичност и какво ли не. Действително ние имаме тайни. Една от тях е, че не 

осветяваме нашите братя, т.е. не посочваме кой е масон. Но е въпрос на лична воля всеки сам да се 

представи. Защо имаме своите тайни?

- Защо?

- Защото, ако освободим свободното зидарство от тайните му, то би загубило своята идентичност. 

Би престанало да бъде свободно, а свободата е в основата му. Ако не беше такова, нямаше да може  
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да даде на света онази мощ на обществото, която е движеща сила на световния прогрес. Ще 

припомня, че почти всички велики открития от векове насам са станали не без участието на 

масонството. Така че няма нещо, което да е в противовес с порядките, морала и законите в 

държавата. Нещо повече, когато говорим за конфликт на интереси, ние имаме такива механизми, че 

далеч преди обществото да е разбрало, сме открили недъзите в поведението на един или друг наш 

брат и той вече е понесъл наказание. Най-тежкото е да бъде отстранен.

- Може би тайнствеността ви идва и от това, че на вашите сбирки сте с бели ръкавици, че 

на някои ритуали сте със завързани очи, че употребявате атрактивни атрибути и т.н.?

- Вероятно отстрани така изглеждат. В тях обаче се крие дълбока философия. Бели ръкавици 

слагаме, за да бъдат чисти помислите и делата ни. За да се отделим от всекидневните си проблеми 

и дребните житейски страсти. За да се откъснем от политическите си пристрастия, от религиозните 

си убеждения, от личните си амбиции и страсти и да се отдадем на съвместна работа.

- Защо българското общество е подозрително към вас?

- Масонството е било преследвано от Светата инквизиция, от хунтите, от хитлеризма, от 

тоталитарните режими. В световен мащаб обаче в развитите демокрации масонството е повод за 

гордост. Неотдавна в Брюксел самият Барозу събра Великите майстори на редица масонски Велики 

ложи в Западна Европа. Те обсъждаха проблеми на бедността и социалното изолиране, на чистотата 

на планетата и мерките за предпазването й в бъдеще. Цел на масонството е добруването и 

съвършенството на обществото. Основните му прояви са милосърдието и благотворителността.

- Освен магистратите има ли друга професия, към която да се проявява такава 

чувствителност по отношение на масонството?

- Магистратите сега са поредна тема. Преди време ни свързваха със списъци на членове на 

престъпни групировки... Преди година и половина беше повдигнат въпрос от Обединената Велика 

ложа на Англия в съда в Страсбург по повод масонското членство на един от министрите от 

правителството на Англия. Съдът категорично реши, че членството в масонска ложа не може да се 

тълкува като предпоставка за конфликт на интереси.

- Твърдите, че не се занимавате с политика. Как ще отговорите на общоприетото мнение, 

че задкулисно дърпате конци в държавата?

- Масоните са част от обществото и участват във всички негови сфери, включително и в държавната 

администрация. Ние наистина не се занимаваме с политика и с държавно управление. При нас е 

абсолютно забранено да се говори на такива теми. Страхът от това, че масоните дърпат някакви 

конци, е неоснователен. Чисто и просто те са малко по-знаещи, по-находчиви и уверени в работата 

си и това ги прави по-различни. Случайно ли 19 от американските президенти са били масони.

- Кога двете разцепени ложи - вашата и на Великия майстор Григорий Вазов, ще се 

обедините?

- В другата Велика ложа има изключително сериозни мъже, наши братя, които не по-малко от нас 

желаят единение на българското масонство.

- Има ли шанс да се съберете?

- Аз говоря за единно българско масонство. Формата, по която това някой ден ще стане, да я 

оставим на времето. Ние сме длъжни да издигнем авторитета на българското масонство пред 

международната общественост, защото това е гарант за издигане авторитета на държавата. 

Хармонизирането на масонското пространство в България ще е изключително полезно. Това е 

казано и в последното решение на Комисията по информация на признанията, която беше 

проведена през февруари т.г. във Вашингтон.
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