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Обични Братя,

На 337 A∴L∴ 5737 [27 май 1737 г.], в свое писмо до Фридрих 
Велики, френският писател, историк и философ, Брат Франсоа-Ма-
ри Аруе, по-известен нам с литературния си псевдоним Волтер, от-
белязва — „историята може да бъде добре написана само в свободна 
държава”. Позволявам си да добавя — и от свободни хора. Първият 
въпрос, на който трябва да отговорим, когато почукаме на врата-
та на Храма е дали сме свободни хора с добро име. 

Очевидната връзка между независимостта на човешкия дух 
и моралната чистота на всеки един от нас предполагат нашето 
присъствие тук и сега. Наше призвание и задължение към бъдните 
поколения е да оставим следа в историята на нашето Отечество, 
пък нека резултатът от нашите усилия бъде описван подобаващо 
от едни по-свободни български граждани в бъдеще.

Целта на настоящото изложение е да ви запозная с идеята за 
участие на нашата Велика Ложа в инициативи на Масонския мемо-
риален комплекс „Джордж Вашингтон” — световен символ на мощта 
и красотата на Масонския мироглед. Чрез това участие пред нас се 
разкрива възможността името на Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в 
България и нашият Масонски Градеж да бъдат неизличимо увекове-
чени в най-известния на света и Братството Масонски паметник, 
да останат до края на дните в тази съкровищница на Масонската 
памет.

 В Прослава на Великият Архитект на Вселената,
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Масонският мемориален комплекс
„Джордж Вашингтон”

На 243 A∴L∴ 5910 [22.02.1910 C.E.] по време на среща, иниции-
рана от Ложата Александрия-Вашингтон П∴ № 22, О∴ Алексан-
дрия, Щата Вирджиния, чийто Първомайстор е бил Н∴В∴У∴ 
Бр∴ Джордж Вашингтон, представители на 26 Велики Ложи от 
Северна Америка 
вземат решение 
за издигането на 
Мемориален ком-
плекс, посветен на 
големия американ-
ски стратег, поли-
тик и Масон. Така 
се създава Асоциа-
цията „Масонски 
национален мемо-
риален комплекс 
Джордж Вашинг-
тон”.

Сто години по-късно ние сме свидетели на величественото 
присъствие и огромна възпитателна сила на този изцяло Ма-
сонски проект. Въпреки огромните разходи, осъществяването на 
тази идея е дело на съвместните усилия на Братята. Масон-
ският мемориален комплекс „Джордж Вашингтон” е издигнат и 
се поддържа чрез съвместните усилия на Масонската организа-
ция „Свободните Зидари на Америка”, както и на дружеството 
„Приятели на Мемориалния комплекс” като неувяхващ символ на 
почитта към паметта на Н∴В∴У∴ Бр∴ Джордж Вашингтон.

През 2010 г., 100-ната годишнина от създаването на Асоци-
ацията е повод да се постави началото на редица инициативи, 
свързани с поддържането и обновяването на Мемориала и на про-
странството около него. 
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На 98 A∴L∴ 6011 [30.09.2010 C.E.] в Ориент Севлиево, на за-
седание на Съвета на Великите Сановници, както и по време на 
Общото събрание, проведено в Ориент Варна на 114 A∴L∴ 6011 
[16.10.2010 C.E.], запознах Братята с водените от мен предварител-
ни разговори с ръководството на Масонския мемориален комплекс 
„Джордж Вашингтон” за обособяване на кът на Великата Ложа 
С∴С∴П∴З∴ в България в парковото пространство на този све-
товен Масонски паметник. Това мое предложение бе посрещнато с 
искрено одобрение от Братята, които приеха присърце идеята и ри-
шиха Масонският Мемориален комплекс да се отвори за присъствие 
и на чуждестранни Велики Ложи. Показателно е, че по този начин 
Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в България получи възможността да 
бъде първата чуждестранна Велика Ложа, която може да се включи 
в ограничената програма за засаждане на дървета в парка на Мемо-
риала. Позволете ми да отбележа и изключително благоприятното 
стечение на обстоятелствата, които ми позволиха  да се срещна 
няколко пъти с ръковод-
ството на Мемориалния 
комплекс, за уговаряне-
то и допускането ни до 
участие в този мащабен 
Масонски проект.

В резултат на мои-
те срещи и като крачка 
към трайното устано-
вяване на нашата Велика 
Ложа на международната 
сцена, считано от 190 
A∴L∴ 6011 [31.12.2010 
C.E.], Великата Ложа 
С∴С∴П∴З∴ в Бълга-
рия е официално приета 
за член на Масонската 
асоциация „Джордж Ва-
шингтон”. Последва и 
официалната покана за 
участието ни в ежегодната Международна конференция по история 
на Масонството, която ще се проведе от 27 до 29 май 2011 г. в 
Масонския мемориален комплекс „Джордж Вашингтон”. 

Участие на Великата Ложа на Старите, 
Свободни и Приети Зидари в България
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Подробният план за бъдещия кът на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в 
България ни отрежда една ограничена квота от 100 дървета. Срещу 
стойността на дарение в размер на 2,100.00 щатски долара, Мемори-
алният комплекс поема задължението да засади и да се грижи в дългос-
рочен план за всяко едно дърво, посадено в рамките на парковото 
пространство, както и 
да постави гранитни па-
метни плочи (с приблизи-
телни размери 60/40 см) 
до засадените дървета 
с информация за вида на 
дървото, на латински и 
на английски език, както 
и имената на посвещава-
щия дарител и на този, 
комуто се посвещава па-
метното дърво. 

Като белег за ма-
щаба на тази програма 
е редно да отбележа, че 
Братята са наели спе-
циализирана фирма по 
озеленяване и парково 
строителство, която 
ще разработи дългосро-
чен план за развитието 
на територията на Ме-
мориалния комплекс. Проектирането и изпълнението на този план 
за озеленяването на парковите пространства около централната 
сграда са поверени на Братя от фирмата „Олмстед”, същата която 
е проектирала градините и парковете около Капитолия в столица-
та Вашингтон и Сентръл парк в Ню Йорк.

Цялостната идея за изграждането на новия кът на Великата 
Ложа С∴С∴П∴З∴ в България е да бъде обезсмъртено името на 
оригиналната Велика Ложа на българските Масони, като при наше 
желание можем да увековечим приоритетно нашите Съюзни Ложи, 
като отбележим върху паметните плочи името на всяка Ложа и 
принадлежността към В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴. Останалите ме-
ста ще бъдат предоставени на Ателиетата на С∴П∴Ш∴Р∴ в  
България, както и за индивидуални увековечавания на желаещи да се 
включат в проекта Братя. В центъра на тази обособена площ ще 
бъде изградена беседка, на която също ще бъде отбелязано името на 
нашата Велика Ложа. 
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Вторият проект, в който Великата Ложа С∴С∴П∴З∴ в 
България получи официална покана да се включи, е доброволната 
кампания на Масонската асоциация „Джордж Вашингтон” за ре-
ставрационни и 
консервационни 
работи в цен-
тралната зала на 
Мемориала. Пре-
доставянето на 
дарение в раз-
мер на 20,000.00 
щатски долара 
за този ремонт 
ще ни осигури 
преминаването 
на един от дни-
те на спомената вече ежегодна Международна конференция по исто-
рия на Масонството, под патронажа на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴. 

Името на нашата Велика Ложа освен това ще бъде увекове-
чено на метална плоча на входа на залата, а евентуалното участие 
на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ в тази инициатива би ни поставило 
редом с най-авторитетните и почитани Велики Ложи в света. Това 
ще е само по себе си едно недвусмислено международно Масонско 
признание, важна крачка към възстановяване на Признанието на на-
шата Велика Ложа в пълния му обем. 

Набирането на средствата във връзка с двете програми до 260 
A∴L∴ 6011 [11.03.2010 C.E.], би позволило официалното откриване 
на планирания „Кът на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴ в България” да бъде 
включено като събитие в програмата на Мемориалния комплекс във 
връзка с Международната конференция по история на Масонството.

Наша е волята и наше е желанието дали да поемем протегна-
тата ни ръка, която би ни повела към Светлината и ще осигури 
на нашата Велика Ложа кът във вечната памет на Братството.
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Първата крачка към увековечаването на делата на Гилдията 
по българските земи през последните десетилетия, е направена 
на 88 A∴L∴ 5998 [20.09.1997 C.E.], когато в нашата Велика Ложа 
бе внесена Светлина от нашата Велика Ложа-Майка — Великата 
Ложа на Старите, Свободни и Приети Зидари в Германия. Втора-
та крачка ние сме на път да приключим със завършването на про-
екта „Дом Яворов”, със съдебната пререгистрация на Великата 
ложа и кампанията за издаване на Масонски паспорти. Участията 
на Братството в различни обществено значими в национален 
и международен план проекти, са стъпките за идентифициране-
то и трайното установяване суверенитета на Великата Ложа 
С∴С∴П∴З∴ в България в обществения живот на страната.

Естеството на нашата организация обаче ни задължава да 
гледаме не само към нашата вътрешна конюнктура, но и към раз-
витието на взаимоотношенията на българското Братство със 
световната Масонска общност. Многобройните посещения на де-
легации на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴ в чужбина през последните 
две години поставиха началото на осветляването на ситуацията 
в България пред Великите Ложи от Европа и Америка.

Основните принципи във философията на Свободното Зи-
дарство — Братската Любов, Толерантността и Истината — са 
нашите най-важни инструменти в процеса на изглаждане на не-
равностите на човешкия дух, а чрез поведението и действията 
си е редно, да продължим да укрепваме своя авторитет, така че 
да гарантираме успешното развитие на Движението в България.

Позволете ми, в заключение, още веднъж да се обърна към 
всички Съюзни Ложи, както и индивидуално към всички Братя, 
с призив да се включат в програмите на Масонския мемориа-
лен комплекс „Джордж Вашингтон”, защото това е една уникална 
възможност, която по безспорен начин ще издълбае в непреходна-
та памет на Братството името на Великата Ложа на Старите, 
Свободни и Приети Зидари в България и ще означи нашето мя-
сто в рамките на световната Братска Верига.



-7-

Сметката за набиране на средствата

в щатски долари е:

Интернешънъл Асет Банк
BIC: IABGBGSF

BAE: IABG7432

IBAN: BG79IABG74321100094600 (в щатски долари)


