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Градеж № 19 
 

Обществото (Орденът) на Оперативните 
 

Пълното название на Ордена е “Почетно Общество на Свободните Зидари, Зидари 
на груб строеж, Пешаци, Керемидчии, Павиори, Гипсаджии и Тухлари (Зидари) 
(Worshipful Society of Free Masons, Rough Masons, Walkers, Slaters, Paviours, 
Plaisterer’s and Bricklayers). 
Според историческите сведения Оперативните Зидари в Англия са били 
организирани в Гилдии още от времето на “Великия Сбор” (Grand Assemblage), 
състоял се в гр. Йорк в 926г. с подкрепата и по инициатива на тогавашния Kрал на 
Англия – Ателстан (Athelstan). В резултат на общия упадък на занаятчийските 
гилдии в хода на 19-ти век драстично е намалял и броя на Оперативните Масонски 
Ложи. Изправени пред възможността от пълното им изчезване, няколко все още 
действащи Ложи, принадлежащи към Йоркския  клон решават да  възстановят т.н. 
Сбор при Чанел Роу (Channel Row Assemblage). Това става на 21 май 1913г. в 
Бедфорд Хауз, Лондон, с което се слага началото на възраждането на Оперативното 
Масонство в Англия. 
Ритуалът на “Оперативните”, както е прието разговорно да се нарича Орденът, е 
по-архаичен по форма и по-обхватен от този на “спекулативните” Масони, 
съдържащ освен всичко останало и редица елементи от действителния зидарски и 
каменоделски занаят. 
Орденът се състои от седем степени: 
 
 I “Чирак с вдлъбнатина - Ударен Чирак” (Indentured Apprentice); 
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 II “Калфа на Занаята” (Fellow of the Craft); 
III “Супер-Калфа, Поставяч и Маркьор” (Super-Fellow, Fitter & Marker); 

 IV “Супер-Калфа, Поставяч Еректор” (Super-Fellow, Setter Erector); 
V “Интендант, Надзирател, Надзирател&Епитроп” (Intendent, Overseer, 

Superintendent & Warden); 
 VI “Приет Майстор” (Passed Master); 

VII “Приет Велик Майстор Масон” (Passed Grand Master Mason). 
 

Всяка степен работи в съответна Ложа, със свой Ритуал и Регалии, като Ложите на 
1, 2, 3 и 4-та степени са обединени в т.н. Сборове (Assemblage). Всеки Сбор се 
ръководи от Заместник Майстор Масон, който в качеството си на Старши Приет 
Майстор е представител на (тримата) Велики Майстори Масони. Сановният Съвет 
на Сбора се състои от 17 офицери в т.ч. и Заместник Майстора Масон.  
Ложите на 5-та и 6-та степени работят под прекия надзор на Великия Сбор и се 
ръководят от Заместник Майстор Масони, назначавани от Великите Майстори 
Масони. 
Ложата на 7-ма степен фактически се състои от тримата Велики Майстори Масони, 
които се явяват и ръководното тяло на Ордена. От тях двама са пожизнени, докато 
третият бива “посичан” ритуално всеки Октомври, и на негово място назначаван 
друг в хода на Ритуал наречен “Изпълнение на Драмата” (Enactment of the Drama). 
По изключение се допуска “удостояване” със  степента Велик Майстор Масон, като 
при нужда тези братя могат да изпълняват функциите на някой от действащите 
Велики Майстори Масони.  
Орденът се ръководи от Велик Сбор (Grand Assemblage), който заседава веднъж в 
годината в седалището на Ордена - гр. Илфорд, в хода на който се изпълнява и 
Драмата. 
В 1999г. Обществото на Оперативните Масони е имало 1697 члена, обединени в  51 
Сбора, една част от които са зад граница (13 в Австралия и 4 в Нова Зеландия).  
В Ордена се приемат само Майстори Масони, членове на Кралската Арка и Марк 
Масонството. Последното е достатъчно условие за достигане на 5-та степен. За 
повдигане в 6-та степен е необходимо кандидатът да е инсталиран Майстор на 
Символична Ложа и Марк Ложа. 
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