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Мистичността и ограничения достъп до масонското общество са завладявали 

вниманието на голяма част от обществото в продължение на над 300 години. 

Набирайки популярност заради ексклузивно членство, в населението се е зараждало 

както интерес така и чувство за разграниченост. Като всеки един отличителен белег 

в модерното общество и този на масона е станал жертва на нападки и 

дискриминация, породена от стриктния подбор и мистиката в ритуалите. 

Въпреки, че масонството не е тайно общество в пълния смисъл на израза, то е много 

задълбочена материя, която само просветените имат възможността да изучават в 

продължение на години. Липсата на кратък и еднозначен отговор на въпроса “Какво 

е масонството” поражда редица въпроси и кара хората да бъдат мнителни към 

братството. Над 300 годишната история, хилядите ложи по света и членове, които са 

променили облика му, подсказват, че масонството има дълбок смисъл и неговите 

порядки са важни за развитието на цивилизованото общество. Фактът на 

съществуването на  този мистичен орден разпространил се успешно на всякъде, 

възбужда интереса на хората, някои от които поради липса на информираност го 

заклеймяват или обявяват като братство с не добри намерения. 

През Февруари 2018г. в английския вестник “Times and Daily Telegraph”, 

Обединената Ложа на Англия публикува обява, в която разгласява, че ложата ще 

проведе събитие на отворените врати. Всички граждани са добре дошли за да 

получат отговори на своите въпроси свързани с братството и да получат информация 

относно неговото статукво и цели. Дейвид Стейпълс смята, че чрез 

популяризирането на масонството сред непросветените, ще успее да образова  

хората относно масонската роля в обществото.  

Той заявява в обявата, че Обединената Ложа на Англия има над 200 000 члена в 

страната. Много от тях са понесли несправедливо отношение и дискриминация 

заради асоциацията си с ордена. Според него, много от членовете са заклеймявани 

от обществото, което е несправедливо и никоя себеуважаваща се организация не би 

стояла безучастно. Дейвид Стейпълс, ясно застава в подкрепа на членовете и 

показва открито на обществото, че ложата е склонна да приветства непросветени, но 

не и да позволи нейните членове да бъдат жертва на дискриминация. 
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Именно подобни постъпки от страна на Ложите са част от Масонското обновление и 

образование. Те целят да покажат, че колкото и да е важно да образова членовете 

си, ложата трябва да образова и обществото. И по този начин да внесе  обществено 

спокойствие и чувство за информираност на гражданите. Сваляйки част от 

породилото се напрежение чрез образование и умерено разкривайки 

мистериозността на масонството, се допринася за по-доброто отношение към 

членовете на ложите.  

Дейвид Стейпълс решава да покаже на обществото, че липсата на зла умисъл сред 

членовете не е единствения добродетел. Напротив, той показва статистика, според 

която Английската Обединена Ложа и нейните членове са събрали над 33 милиона 

английски лири, които са похарчени за благотворителност и добри каузи. Той 

добавя, че Ложата цени почтеността, искреността и отдадеността на масоните към 

обществения живот. 

Една от основните градивни точки на Ложата срещу дискриминацията е това да 

покаже, че тя не я практикува. В обществото е насадено мнение, че масонската ложе 

е тайно място, което силно дискриминира и внимателно подбира членовете си по 

пол, вяра и раса и социално положение. Това е породено от мистичността и липсата 

на образованост на обществото относно приема на нови членове. Само допреди 

години, липсата на интернет е направила информацията за масонството още по-

оскъдна. Малцина са знаели за него, а единствения начин да станеш член е да 

бъдеш поканен от друг масон по негова преценка. С навлизането на новите 

технологии ние се образоваме все повече и повече за света, в който живеем и много 

тайни се разбулват свързани с природата, политическия и обществения живот на 

планетата. Напълно нормално е Масонството да последва тази тенденция. С 

навлизането на различните информационни канали, масонството  става все по-

популярно, но информацията относно същността му е остава все така малко. По този 

начин, масонството не просто продължава да бъде  в сянка, но засилва обществения 

интерес около себе си, а хората поставят под въпрос неговите цели.  

Липсата на информираност, дава възможност на лоши тълкувания и редица 

конспиративни теории да завладеят пространството. Човек не спира да се пита защо 

влиятелни хора като Джордж Вашингтон и Уинстън Чърчил са били членове и има ли 

нещо нелегално или неморално зад принципите на братството. В този ред на мисли 

можем да признаем, че е разбираемо общественото объркване и обръщането на 

мнозинството срещу “тайното” и мистично общество на масоните. От психологически 

аспект е съвсем очаквано това отношение на масите, които се чувстват откъснати и 

не асоциират себе си към братството. Не само това, но те дори не знаят, кои са 

неговите членове, къде и кога се събират и какво означава цялата символика, която 

е заложено в основите на масонството. За обикновения човек, масонството е тъмна 

материя, за която има оскъдна информация често от недостоверни източници. Много 

от филмите, книгите и статиите, посветени на масонството са творения на автори,  

зад които не стои авторитета на никоя ложа. Поради липсата на ясни и конкретни 

отговори от официалните масонски институции се създава възможността за 

спекулации и разпространението на недостоверна информация, с комерсиална цел и 

създаване на напрежение. 

Знанието е светлина, а просветлението трябва да бъде насочено както навътре в 

ложата, така и извън нея. Предлагайки познание за нашите цели, виждания и 
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ритуали ние даваме възможност на обществото да добие истинска реална представа 

за нашия масонски живот от първоизточника  – самите нас. По този начин, се 

намалява възможността за разпространение на спекулативна информация и 

създаването на ненужно обществено напрежение. Предоставяйки информация за 

своя живот, ние като масони започваме процеса на “реципрочност” към обществото 

като по този начин ние ги даряваме със знание и ги каним да станат “гости” и поне 

си представят какъв е нашия масонски живот. Това не само няма да ни ощети, а ще 

се върне жеста под формата на проява на разбирателство, толерантност и вероятно 

интересни нови кандидатури от кандидат членове запленени от възможностите пред 

масона.  

Образованието е ключово за всички аспекти на човечеството. Ние всички изучаваме 

редица науки без да ги практикуваме в работата или ежедневието си. Това ни дава 

познание за света около нас, а от там ние придобиваме увереност как работи той. 

Същото е и с масонското образование на обществото. В последните години, виждаме 

че то може бъде привилегия не само за членовете, а за всички, които имат достъп до 

книги или интернет. Това което се забелязва като обновление в масонското 

образование е популяризацията на знания и отварянето на врати към света на 

масоните. Не е нужно, човек да става масон, за да може да се информира за 

същността на масонството, както и не е нужно човек да става доктор, за да има 

познания върху физиологията си. Предвид, широкото разпространение на 

масонското братство и неговата вековна история социалния интерес, който 

предизвиква е напълно оправдан и модерното масонство го отчита като предоставя 

все повече информация за себе си. 

Една от първите стъпки в опознаването на дадена организация е обявяване на 

членовете й. Проучванията показват, че страни като Франция могат да бъдат по-

консервативни в това отношение, отколкото страна като САЩ. В първата страна е 

по-типично за членовете на масонските ложи да не споделят за своето членство и да 

пазят от обществото тази своя принадлежност. В Съединените Американски Щати, се 

забелязва желанието да се даде гласност на членовете и твърдо да се покажат, 

хората които стоят зад него. Доказателство за това са различните паради и 

фестивали, по време на които масонски членове се показват облечени в регалии на 

обществени места и гордо заявяват своето членство пред обществото. По този начин 

масонските ложи негласно заявяват, че те не са тайно общество, че съществуват и 

нейните членове са горди да се нарекат масони. 

Демонстрирането на масонска принадлежност пред обществото е първата стъпка в 

опознаването. Това е проява на себепознание и смелост, с която членовете заявяват 

кои са. Втората логична стъпка е обществото да бъде поканено в “света на масоните” 

и само да може да усети атмосферата и целите на братството. Точно това цели 

Дейвид Стейпълс, като обявява ден на отворените врати на ложата, с цел постигане 

на по-висока осведоменост. Това е емблематичен жест, с който ложата кани в дома 

си “на гости” профаните. Дипломатичен жест, който не само че сваля общественото 

напрежение, а и допълнително популяризира масонството и предизвиква интереса 

на нови кандидати търсещи светлина. Дискриминацията към масонството в Англия 

достига такива нива, че обявата, която публикува Дейвид Стейпълс е със заглавието 

“Enough is enough” или с други думи “Това е достатъчно”. Той с категоричност 

отправя послание, чрез пресата към обществото, че масонската организация няма да 

толерира такова отношение към членовете си и техния отговор е един – образование 
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и просветление. Той заявява, че масонството приветства всички хора без да ги дели 

на според раса, вяра или социални постижения. Признава, че в ложата се допускат 

да бъдат членове само мъже, но също така изтъква че има не малко  масонски 

общества специално за жени, като посочва че във Великобритания има над четири 

4700 жени масони. Дори допълва, че не е изключено след време дори Обединената 

Ложа на Великобритания да промени устава си и да приема жени членки в 

братството. Стейпълс заявява, че всички братя които познава открито говорят за 

членството си в масонското братство и никой от тях не крие какво прави там. Също 

така, той говори относно проведено разследване от Британското правителство върху 

масонската организация. Стейпълс заявява, че разследването категорично е 

заключило, че масонството не извършва нищо, което да накърнява обществения 

интерес или суверенитета на Англия.  

Проучването е проведено през 90-те години на миналия и век и единствено 

препоръчва заявяването на масонска принадлежност в случаите на политици и хора 

работещи на отговорни държавни позиции и постове. Като това цели да се постигне 

обществена прозрачност и да се намали възможността за развиването на различни 

конспиративни теории базирани на неверни факти. 

Всичко казано досега е свидетелство за наличието на дискриминация към 

масонството и неговите членове, което би могло да се тълкува като нормално 

стечение на обстоятелствата породено от разрастването на една вековна и добре 

установена организация увенчана с мистика и тайнственост. Модерното общество се 

“бори” с всичко чуждо и далечно, в желанието си да се доближи до него и да го 

опознае. Отговора на масонското общество е най-разумния и дипломатичен ход, като 

отговаря на дискриминацията давайки просветление чрез разкази, видеа в канали за 

видео споделяне и дори отваряйки вратите на най-ценното – своя дом Ложата. 

Постъпвайки по този начин, ръководителите на Масонските ложи отговорно отчитат 

силата на обществото и я потушават подавайки ръка чрез просветление. Този 

дипломатичен подход към казуса е истинското свидетелство, че Масонството е 

добродетел, а не злодеятел за съвременното общество! 

 


