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Градеж № 2 
 
 

Франкмасонството в Германия 
 
 

Масонството в днешна Германия е конгломерат от множество начала – ложи и 
Велики Ложи създавани в различни периоди в различните географско-политически 
съставни части на това, което днес се приема като Федералната Република. 
По времето когато английското масонство навлиза в германските земи, вече са 
съществували няколко “Антични” Ложи, дори Велики Ложи. Пример за това е 
Великата Ложа “Indissolubilis”, която не само не е отишла на взаимно признание с 
Великата Ложа на Англия, но е провеждала политика недопускаща навлизането на 
чуждо влияние в Германия. Тази тенденция се е запазила в течение на доста време. 
“Официалното” германското масонство е на повече от 250 години и е само 20 години 
“по-младо” от английското. Люлка на масонството по германските земи е Хамбург и 
първата “Ложа на Хамбург” (1737г), по-късно преименувала се на “Absalom zu den 
Drei Nesseln”,  която през  1740г. е вписана в регистъра на лондонските ложи и става 
“Провинциална Велика Ложа на Хамбург”.  
Постепенно се учредяват ложи в Берлин (“Aux Trois Globes”-1738г., “Aux Trois 
Colombes”, 1760г.), Дрезден (три ложи почти едновременно “Aux Trois Aigles 
Blancs”, “Aux Trois Epees” и “Aux Trois Cygnes”, 1738г.), Лайпциг (“Aux Trois 
Canons” 1741г.)* и др. В съответствие с “добрия тон” от това време езикът, на който 
са се водили ритуалите е бил френският, а имената на ложи - френски. Друга 
характерна особеност е, че повечето ложи от този период са създавани с одобрението 
и подкрепата на Фридрих Пруски, по-късно известен като Крал Фридрих Велики. 
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Като следващ етап може да се определи  прерастването на някои от горните ложи 
във Велики Ложи – Ложа “Aux Trois Globes” прераства в “Royal Grand Lodge-Mere 
aux Trois Globes”, която работи по Ритуал, включващ  седем степени  - първите три 
символични степени, една шотландска и три съгласно т.н. “Вътрешен Орден”, Ложа 
“Aux Trois Colombes” прераства в “Провинциалната Ложа на Брандербургските 
Държави”, която работи по ритуала “Феслер” на името на Игнас Аурелиус Феслер и 
“Провинциалната Велика Ложа на Хамбург”, която става “Велика Ложа на Хамбург” 
и с която са свързани имената на Лесинг и Шрьодер. Последният създава ритуала 
“Шрьодер”, вариации на който се ползват и до днес. През 1932, след идването на 
власт на Нацистите в Германия “Провинциалната Ложа на Брандербургските 
Държави” се трансформира в “Германо-християнския Орден на “Дружбата” (A 
L’Amitie)”, a “Великата Ложа на Хамбург” се “изнася” във Валпарайсо, Чили. След 
възстановяването им през 1945г. и четири години по-късно съюзните им ложи се 
вливат в новосъздадената (не без съучастието на тогавашната Американска 
администрация в Германия) Велика Ложа на ССПЗ на Германия.  
Наред с горния процес върви и създаването на нови, самостоятелни  Велики Ложи**: 
“Великата Национална Ложа на Франк Масоните на Германия” (1770г.), която 
работи и до ден днешен по Шведския Ритуал от десет степени и един орден.  
“Великата Ложа-Майка на Масонския Еклектичен Алиянс”, водеща началото си от 
1741г., като чисто християнска, но непризнаваща т.н Високи (допълнителни) 
Степени с изключение на степента “Кралската Арка”, която през 1932 година се 
саморазпуска, а след войната съюзните й ложи се вливат във Великата Ложа ССПЗ 
на Германия. И до днес някои от бившите съюзни ложи на “Еклектичния Алиянс” не 
допускат свои членове да се инициират в степени извън трите “символични” такива 
и ‘Кралската Арка”; 
“Великата Ложа на “Слънцето” на Байройт – създадена през 1741 г. от Маркиз 
Фридрих Брандербургски-Байройтски, зет на Фридрих Велики,  
*Днес това е Ложа: “Minerva zu den drei Palmen” No. 0007.                                                            
**Към 1930-32г. в Германия  има 11 Велики ложи, от тях три са т.н. “Стари Пруски 
Ложи”, шест са представители на  “Хуманистичното Франк-Масонство” в Германия 
и две - “други” (В тази група е и Великата Символична Ложа на Германия (създадена 
1930г), която в годините на Нацизма се пренася в Английския протекторат 
“Палестина” и която след II-та Световна Война участва във възстановяването на 
Масонството в Германия. Интересна информация за Масонството по германските 
земи и взаимоотношенията му с Нацистката власт се съдържа на следния сайт: 
http://www.freemasons-freemasonry.com/bernheim12.html 
която първоначално е работила на френски по английски Ритуал, а впоследствие – 
френски, включващ Високи Степени. През 1791г. се обединява с “Берлинската 
Великa Ложа “A l’Amitie”, а три години по-късно се отделя отново и се връща към 
т.н. “хуманистично Франк-Масонство” и ритуала “Феслер”. През 1811г. се 
прекръства на  “Великата Ложа на “Слънцето” на Байройт. След 1945г. съюзните й 
ложи се присъединяват към  Великата Ложа на ССПЗ на Германия. 
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Разпокъсаността и противоречията, които съпътстват политическото формиране на 
Германия през последните две столетия, дават своето отражение и върху немското 
Масонство. Същевременно винаги е присъствало  желанието за обединение на 
Масонството, но такова, което едновременно да позволява на отделните Велики 
Ложи да запазят своята независимост по отношение на Ритуалите, и същевременно  
да  могат да обединят усилията си за благото на развитието и усъвършенстването на 
“Занаята” по немските земи. Известни са няколко опита:  
-През 1868г. се създава съвет на Великите Майстори на Германия, който дефинира 
общите Масонски принципи, по които е имало съгласие; 
-След създаването на Райха и вследствие на общо желание, през 1871г. се основава 
“Съюз на Великите Ложи на Германия”, който просъществува 50 години, до 
напускането на трите стари Пруски Велики Ложи; 
-На 17 май 1958. се обединяват две Велики Ложи – “Великата Ложа на ССПЗ на 
Германия” (Grossloge A.F.u.A.M. von Deutschland) и “Великата Национална Ложа на 
Франк Мосоните на Германия” (Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland). 
Този акт е известен като “Магна Хартата” в немското Масонство. През 1970г. в хода 
на Берлинския Конвент към тези две ВЛ се присъединяват: “Royal Grand Lodge-Mere 
aux Trois Globes” или вече известна като “Великата Национална Ложа-Майка на 
Трите Глобуса” (Grosse National-Mutterloge “Zum Den Drei Weltkugeln), “Американо-
Канадската Велика Ложа” (American-Canadian Grand Lodge) и “Великата Ложа на 
Британските Франк-Масони в Германия” (Grand Lodge of British Freemasons in 
Germany)  за да се формират т.н. “Обединени Велики Ложи на Германия” (ОВЛГ) *.  
 
По данни за 1993г. в състава на ОВЛГ влизат 416 ложи с около 210 000 члена. 
 

• Виж още: www.freimaurer.org/index1.htm . 
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