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ХРОНИКА 
на развитието на Свободното зидарство 
и световното Братство на франкмасоните 

 
 
 Тук са изложени някои факти и събития от многовековната история на 
Световното движение на франкмасонството. Поредицата от дати е необхватна и 
неизчерпаема. Ежедневно по всички краища на света се случва нещо, което  
произлиза или е пряко свързано с живота и дейността на Свободните зидари. 
Хиляди масонски Ложи функционират по всички кътчета на земята. Постоянно 
възникват нови сдружения на свободни хора, които се обединяват приемайки 
общочовешките масонски принципи. 
  

В отразените периоди и дати не се прави разделение между регулярни и 
нерегулярни масонски общности. Събитията касаят както историята на 
символичното масонство, обхващащо първите три степени (чирак; калфа и 
майстор), така и развитието на високостепенните ритуални системи на 
различните франкмасонски обреди. Не е пропусната и дейността на смесеното 
масонство (комасонските Ложи), в което се допуска членуването и на жени. 
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4000 г. преди Христа. В Египет функционират три Велики Ложи, а над 
тях - една по-върховна, управлявана от самия фараон.  
 

950 г. преди Христа. Цар Соломон започва строежа на Великия Храм на 
Йерусалим. За ръководител на строежа назначил  майстор Хирам.  Той разделил 
наетите работници на три групи според познанията и уменията на всеки. Най-
слабо обучените били наречени -чираци, по-сръчните -калфи, а ръководителите 
на чираците и калфите се титулували - майстори. Легендата за Хирам - 
строителят на Соломоновия храм, е основополагаща легенда в обществото на 
Свободните зидари, известно още като - франкмасонството. 

 
713 г. Гилдиите на строителите започват да приемат и членове, които не 

са зидари, а предлагат само идеи за градежите. 
 
925 г. Синът на англосаксонския крал Ателстан, Едуин, който е геометър 

и главен майстор на строителите е избран за Велик майстор. Той основава в 
Йорк първата Велика Ложа. 
 
 1099 г. В Йерусалим е създаден Ордена на рицарите от Сион. 

 
1118 г. Йерусалим. Девет френски рицари учредяват Ордена на 

тамплиерите.  
 
31 януари 1128 г. Орденът на тамплиерите е официално признат от папа 

Григорий ІІ. 
 
1129 г. Епископът на Страсбург обявява официалната си подкрепа и 

протекция на франкмасоните. 
 
1150 г. Представители на почти всички масонски братства се събират в 

абатство Килуининг, на брега на Ирландско море и основават Орден на 
масоните чрез сливането на шотландското масонство и  източните зидарски 
Ложи.   

 
1180 г. Крал Хенри І Английски  дава редица привилегии на Братствата 

на Свободните зидари.  
 
1189 г. Църковният събор в Руан осъжда масонските братства, заради 

тайните им събрания.  
 
1212 г. В Англия е построена, като помещение, първата “Ложа на 

масоните”.  
 
15 юни 1215 г. При подписването на “Магна харта” (Magna Charta 

Libertatum) от английския крал Хенрих ІІ, единствено Великият магистър 
тамплиерите в Англия стои редом до краля зад писмената маса. 

 
1221 г. В Амиен, Франция е построена като сграда първата френска 

“Ложа на строителите”. 
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1268 г. Издадена е “Книгата на занаятите” от Етиен Боало, старейшина 
на парижките търговци. За масоните е отбелязано само, че те си имат собствена 
тайна, без да се дават повече уточнения. 

 
1275 г. Открива се Велик масонски конгрес в Страсбург, който взема 

решение за възстановяване строежа на катедралата в Страсбург.  
 
1277 г. Папа Николай ІІ със специална була дава редица облекчения на 

Братствата на Свободните зидари.  
 
1292 г. За Велик магистър на Ордена на тамплиерите е избран Жак дьо 

Моле, който ще бъде и последният ръководител на Братството преди разгрома 
му от френския крал Филип ІV. 

 
1312 г. Във Виен се свиква Общ църковен събор, който трябва да осъди 

Ордена на тамплиерите. 
 
22 март 1312 г. Папа Климент V публикува булата “Vox clamantis” с 

която разпуска Ордена на тамплиерите. 
 
2 май 1312 г. Папа Климент V издава булата “Ad providam” с която 

урежда изземването на имотите на Ордена на тамплиерите. 
 
18 март 1314 г. Великият магистър на тамплиерите Жак дьо Моле и още 

трима висши сановници на Ордена са изгорени на клада в центъра на Париж.  
 
1314 г. Забягналите в Шотландия рицари-тамплиери, които са се спасили 

от кланетата и кладите във Франция, учредяват Ордена на тръна. В деня на Св. 
Йоан те свикват съвет на който избират Велик магистър на новия Орден. За да 
избегнат преследванията, тамплиерите решават да изполват символиката на 
занаята на масоните-зидари и започват да се наричат свободни масони. 

 
Април 1326 г.  Църковният събор в Авиньон сурово осъжда 

професионалните Братства. Обвинява ги в пазенето на тайни, използването на 
знаци и пароли, практикуването на езотеризъм и символизъм по време на 
събранията. Братствата са обвинени, че избират свои водачи-майстори без да 
искат съгласието на църквата.  

 
1334 г. Папа Бенедикт ХІІ връща всички привилегии на 

професионалните Братства, пренебрегвайки всички антимасонски решения на 
църковните събори. 

 
1363 г. Масонът Раймон дьо Тампл е назначен за Майстор на строежите 

на крал Шарл V. Наричан е - Велик майстор на масоните. 
 
1370 г. В Йорк са съставени в писмен вид първите масонски устави.  
 
1378 г. Ражда се основателят на Ордена на розенкройцерите Християн 

Розенкройц, който умира на на 106- годишна възраст. 
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1396 г. Всички работници, които строят Кентъберийската катедрала са 
наричани франкмасони. 

 
1411 г. Лондонската гилдия на строителите (free-masons) е влючена в 

числото на официалните учреждения в кралството.    
 
1459 г. Съставен е устава на зидарите в Страсбург.  
 
1475 г. Строителите в Единбург, Шотландия получават правото да 

създадат своя гилдия наречена Ложа №1 и да съставят нейните правила.  
 
1535 г. Епископът на Кьолн, Херман свиква Велико събрание на 

франкмасонството. Съставя се Харта с която се потвърждава древността на 
институцията и самобитността на сдруженията на Свободните зидари. Взема се 
решение за съхраняването на ритуалите и знаците използвани на тях, както и 
употребата на пароли. Свободните зидари обявяват, че продължават да считат за 
свой покровител Св. Йоан. На този Велик събор  се решава, че една 
франкмасонска Ложа трябва да се състои най-малко от седем Братя-майстори, 
ръководени от свой Първомайстор. 

 
1547 г. С парламентарен акт, Ложите на масоните в Англия са забранени, 

като организации с наподобаващ църковен характер. Братствата на Свободните 
зидари изчиства религиозния характер на своите церемонии, но запазва и 
продължава да развива церемониите по приема, ежегодните събрания и други 
стари обичаи, които са се превърнали вече в традиция на общуване.  

 
1561 г. По заповед на хугенотската кралица Елизабет, войници разгонват 

годишната асамблея на франкмасоните в Йорк. Великият майстор Саквил обаче  
започва диалог с войниците и вместо да атакуват събранието, голяма част от тях 
пожелават да бъдат посветени във франкмасонството.  

 
1583 г. Мосонските Ложи в Шотландия са подчинени на държавен 

чиновник, в качеството му на Върховен надзирател или Главен майстор на 
масоните, които са ангажирани в кралските строежи.  

 
1597 г. Датират първите сведения за появата в Европа на Братството на 

розенкройцерите. 
 
1598 г. Кралят на Шотландия Джеймс VІ издава заповед  

съществуващите масонски структури да се сдобият с ръководство и 
организация.  

 
28 декември 1598 г. Издадени са първите два писменни устава на 

масонските Ложи в Шотландия под заглавие: “Устава и церемониала, към който 
трябва да се придържат всички майстори-зидари в кралството”.  

 
1599 г. Въвеждат се редица административни документи в масонските 

Ложи, като протоколи за посвещаване и др. 
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3 юни 1600 г. На събрание на Ложата в Единбург за член на Братството 
на Свободните зидари е приет сър Джон Бозуел. От този момент, масонството 
губи своя чисто професионален характер. Ложите се превръщат в средища на 
запазване на традициите на моралното общуване и взаимопомощ. Полагайки 
клетва и плащайки встъпителен членски внос, член на Ложата можел да стане 
всеки споделящ моралните принципи на франкмасонството мъж, без да има 
нищо общо със строителния занаят. 

  
1601 г. Кралят на Шотландия Джеймс VІ (по-късно крал и на Англия под 

името Джеймс І) е приет за масон в Ложата “Скун и Перт”. 
 
1607 г. За първи път английските масони избират за Велик майстор мъж, 

който не е практикуващ строител. Това е архитект Иниго Джонс, занимаващ се 
като архитект само с проектиране. От този момент франкмасонството започва да 
се превръща от  общество на практикуващи строители в общество на мисълта. 

 
1614 г. В Германия се появява общество наричащо себе си Братството на 

Розата и Кръста, известен още като Орденът на Розенкройцерите. За негов 
създател се счита Валентин Андреа, който публикува същата година основната 
легенда за розенкройцерството под заглавието “Fama Fraternitatis”.  

 
1616 г. Публикуван е третият манифест на розенкройцерите, озаглавен 

“Химическият брак на Кристиан Розенкройц”. 
 
16 октомври 1621 г. Император Фердинанд ІІ утвърждава от Виена 

актуализирания Устав на Страгсбургските зидари. 
 
1628 г. Великата инквизиция в Испания забранява съществуването на 

розенкройцерските общества, заклеймява ги като еретични общества. 
 
13 октомври 1637 г. В записка в дневника на шотландския граф Ротес за 

първи път се споменава израза “масонското слово”.  
 
20 май 1641 г. В Ложата в Единбург е посветен сър Робърт Мъри, считан 

от историците за първия съвременен масон.  
 
1646 г. Елайъс Ашмол, английски археолог и физик, основател на музея 

в Оксфорд, учредява степените “ученик”, “калфа” и “майстор”, като йерархична 
стълба в Ложите на Свободните зидари.  

 
1662 г. Английският крал Чарлз ІІ узаконява с указ “Невидимата 

колегия”, като я провъзгласява за Кралско научно дружество, което е първата в 
света организация на учени и инженери, посветили се на обяснението на 
чудесата извършени от Великия Архитект на Вселената. Всички членове на 
Кралското научно дружество били масони. 

 
1668 г. Намиращият се в изгнание във Франция крал Яков Стюард, 

учредява с благословията на крал Луи ХІV шотландска масонска Ложа в Сен 
Жермен ан Ле. Във Франция навлиза шотландския вариант на масонството. 
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1702 г. Кристофър Врен, последният Велик майстор на практическото 
масонство на Братята-строители се оттегля от поста си мотивирайки се с 
религиозните си убеждения. Той ръководи строежа на катедралата “Св. Павел” 
в Лондон. Започва утвърждаването на просветителската тенденция във 
франкмасонството и оттеглянето на чистите занаятчии от масонските Ложи. 

 
1703 г. Всички съществуващи английски Ложи вземат официално 

решение, да не се ограничава членството в тях само за зидари-практици, а да се 
приемат хора от всякакви професии. 

 
1705 г. Регентът на френския трон Филип Орлеански председателства в 

Париж събрание на което е решено Орденът на тамплиерите да бъде 
възстановен.  

 
1710 г. Датират сведения за посвещаване в Свободното зидарство на 

първата жена масонка, лейди Елизабет Алдуърт.  
 
1714 г. Датират сведения за първите сбирки на Великата Ложа на Йорк. 
 
1716 г. Четири лондонски Ложи: “Гъската и скарата”; “Короната”; 

“Ябълковото дърво” и “Купата и гроздовете” (тогава Ложите са носили имената 
на кръчмите в които са се събирали масоните) решават да се обединят около 
един Велик майстор, който да бъде център на единение и хармония между 
всички членове на Ложите. Решено е, всичките Ложи да провеждат общо 
ежегодно събрание, а на всеки три месеца да заседава събранието на Великата 
Ложа, което се състояло от всички длъжностни лица на всяка Ложа, начело с 
Великия майстор и Великите надзиратели. 

 
24 юни 1717 г. В лондонската кръчма “Гъската и скарата”, точно в деня 

на Св. Йоан Кръстител, се провежда първото общо събрание на четирите 
лондонски Ложи на франкмасоните. Сбирката се председателства от най-
възрастния масон с майсторска степен на посвещение. Той предлага списък на 
кандидатури за постовете на бъдещата Велика Ложа. За Велик майстор 
единодушно е избран аристократът Антъни Сайер, а капитан Джордж Елиът и 
дърводелецът Яков Ламбол - за Велики надзиратели. Тази дата се счита за 
рожденна за Великата Ложа на Англия.  

 
1720 г. Великата Ложа на Англия отразнува тържествено своето 

основаване. 
 
29 септември 1721 г. Великата Ложа на Англия натоварва доктора по 

богословие пастор Джеймз Андерсън да преработи съществуващите до този 
момент масонски устави, обичаи и традиции. Андерсон съставя т.н. 
“Конституционна книга на франкмасоните” ( The Constitution of Free-Masons). 

  
1721 г. В масонска ложа в Лондон е приет първия франкмасон от немски 

произход - граф Албрехт Фолфганг Шаумбург-Липе. 
 
юни 1722 г. Делегация на лондонските масони се среща с държавния 

секретар лорд Таунсгенд за да го уведоми за предстоящото годишно събрание 
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на Великата Ложа на Англия. Целта на посещението при секретаря на краля е да 
се засвидетелства пред правителството пълната лоялност на английските масони 
към престола.  

 
17 януари 1723 г. Великата Ложа на Англия одобрява и въвежда в 

действие съставената от Андерсон “Конституционна книга” известна днес като 
“Старите задължения на франкмасоните от 1723 г.”. Книгата е написана в три 
части: Задължения на франкмасоните; История на масонството и Масонски 
регламент. Великата Ложа на Англия издава труда на Андерсон като 
“Официално ръководство за лондонските Ложи и Братя, живеещи в Лондон и 
околностите му”.  

 
1723 г. В лондонските вестници се разпространява новината за 

предстоящото приемане на наследника на престола, принцът на Уелс за член на 
Братството на франкмасоните. 

 
25 ноември 1723 г. Датират първите протоколи от събранията на 

Великата Ложа на Англия. 
 
1724 г. В Лондон се публикува съчинение за масонството в което се 

излагат основните принципи на франкмасонството по следния начин: 
Въпрос: Колко са правилата на франкмасоните? 
Отговор: Три - Братство, Вярност, Мълчание. 
Въпрос: Какво означават те? 
Отговор: Братска любов, помощ и вярност сред истинските масони, 

защото това са били правилата на строителите на Вавилонската кула и 
Йерусалимския храм. 

 
1724 г. Великата Ложа на Англия издава постановление за организация  

на благотворителна дейност. Великият магистър херцог Ричмънд учредява 
първия Благотворителен комитет със специален фонд за подпомагане на 
изпадналите в беда масони. 

 
1725 г. Великата Ложа на Англия дава право на Ложите-членки сами да 

посвещават масоните в степен “калфа” и “майстор”. До този момент, това е 
било право само на Великата Ложа. 

 
1725 г. Датират първите сведения за основаване на масонска Ложа във 

Франция в която членуват и французи. 
 
1725 г. В Дъблин, Ирландия е основана Велика ложа по устава на 

Великата Ложа на Англия. За Велик майстор на Великата кралска Ложа в 
Дъблин е избран Джеймс Кингстън. 

 
27 декември 1726 г. Йоркската Ложа чрез своя Велик надзирател доктор 

Дрейк предявява права за званието Велика ложа на Йорк. В своето слово Дрейк 
не оспорва фактическите права на лондонската Велика Ложа, но твърди, че 
заслугите на Йоркската Ложа и дава право също да се счита за Велика Ложа на 
цяла Англия.  
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1727 г. В Англия е учреден постът Провинциален Велик магистър с цел 
да се улесни управлението на нарасналата по численост и географско 
разположение гилдия на Свободните зидари. 

 
1728 г. Великата Ложа на Лондон издава разрешение за учредяване на 

Ложа в Бенгалия. 
 
1729 година. Двадесет и девет английски Ложи от състава на Великата 

Ложа на Англия учредяват общ фонд за оказване на помощ на бедстващи Братя-
масони. 

 
1729 г. В Полша се появяват първите сдружения наричащи себе си Ложи. 

Основана е асоциация “Тримата братя”.  
 
1730 г. Великата Ложа на Англия учредява своя колониална Ложа в 

Калкута. 
 
1730 г. В Лондон, в масонството е посветен Монтескьо. 
 
1730 г. В Англия започва поредната антимасонска вълна и настройване 

на общественото мнение срещу Братството на Свободните зидари. Неговото 
съществуване е обявено като предизвикателство срещу морала. Публикувана е 
книгата на Самюел Причард “Дисекция на масонството”. 

 
1730 г. Великата Ложа на Англия взема решение за разместване на някои 

символи в подредбата на Ложата.  
 
1730 г. В Америка, известният по-късно и като масон, Бенджамин 

Франклин, започва да печата в издавания от него “Пенсилвански вестник” 
материали за масонството.  

 
 1731 г. Въвеждат се задължителни такси, които трябва да се плащат при 
посвещаване в трите степени на масонството. 
 
 1731 г. В Хага за масон е приет бъдещият германски император Франц І, 
херцог на Лотарингия.  
 
 1731 г. Великата лондонска Ложа назначава капитан Джон Филипс за 
Велик провинциален майстор за цяла Русия.  
 
 1731 г. Датира най-ранният писмен документ на масонството в Америка 
наречен “Втора протоколна книга”. 
 
 1732 г. Започва разпространението на франкмасонството в британската 
армия под формата на полкови полеви Ложи.  
 
 1732 г. Първата френска Ложа, основана в Париж, получава от Великата 
Ложа на Англия своя конституция.  
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 1732 г. Първият Велик магистър в американските колонии Даниел Кокс, 
предлага план за обединяването н конфедерация на всички колонии. 
 
 1733 г. В Хамбург, Германия единадесет германци посветени в 
масонството в Англия  откриват първата немска Ложа с позволението на 
Великата Ложа на Англия. 
 
 1733 г. Преведена е на френски “Книгата на конституциите” на Дж. 
Андерсон. 
 
 1733 г. Появява се първата писменна история на френското масонство 
съставена от астронома Жозеф Жером Льофрансе дьо Лаланд, който е 
Първомайстор на една от най-влиятелните парижки Ложи. 
 
 1733 г. Лорд Секвил, херцогът на Мидълсекс, издава масонски патент на 
лорд Хенри Фокс Холанд с право да открие във Флоренция първата в Италия 
Ложа на франкмасоните. 
 
 1733 г. Великата Ложа на Лондон разширява правомощията на 
Благотворителния комитет, като го натоварва да изслушва жалбите на Братята 
преди те да бъдат отнесени към Великата Ложа. 
 
 1734 г. Посветеният в масонството Волтер публикува своите “Английски 
писма” възхваляващи британската система на управление. В тях за залегнали 
много идеи регламентирани в масонските конституции. 
 
 1734 г. Бенджамин Франклин съставя първия устав на масоните в 
Америка.  
 
 1735 г. Италиански франкмасони основават своя Ложа в Рим, която 
просъществува до 1737 година, когато е закрита от папата. 
 
 1735 г. Великата Ложа на Англия учредява специалната длъжност - 
Церемониалмайстор. Усъвършенствани са ритуалите за работа в Ложите на 
трите степени: ученик, калфа и майстор. Всяка степен имала свой обряд на 
посвещение. Появяват се и следващи степени след майсторската. 
 
 1735 г. В Холандия се провежда публичен съдебен процес против 
Свободното зидарство. Съдът отказва да осъди франкмасонството, като носител  
на опасни за държавата идеи. 
 
 15 октомври 1736 г. Основана е Великата Ложа на Шотландия със 
седалище в Единбург, която работи по конституциите на Андерсон. 
 
 1736 г. В Париж е учредена Велика Ложа на Франция. 
 
 26 декември 1736 г. Шотландският масон Андрю Майкъл Рамзи, 
пристигнал в Париж да развие във френското масонство системата на висшите 
степени, произнася станалата по-късно историческа реч. Преследвайки целта си, 
да възстанови старите церемонии на франкмасонството, които били 
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пренебрегвани в Англия, ораторът разказва в речта си историята на масонския 
орден. Според него прадедите на франкмасоните са рицарите-кръстоносци. 
Рамзи изгражда системата на висшите степени по модела на рицарите на Храма 
или Ордена на тамплиерите. 
 
 21 юни 1737 г. Папа Климент ХІІ взема решение да осъди публично и да 
разтрогне Свободното зидарство. 
 
 2 август 1737 г. Масонството във Франция е поставено извън закона, а 
Великият секретар е арестуван. 
 
 14 ноември 1737 г. Дворецът в Париж издава постановление с което 
забранява събранията на масоните. 
 
 3 декември 1737 г. В Хамбург е провъзгласено създаването на Ложа 
“Апсалон”, с което приключва процесът на установяване на Свободното 
зидарство в Германия. Тази Ложа е вписана в регистрите на Великата Ложа на 
Англия през 1740 година. 
 
 1737 г. Французи поемат ръководството на френското национално 
движение на франкмасонството. 
 
 1737 г. В два лондонска вестника едновременно се появяват статии, 
които предупреждават читателите си, че масонството е опасно за английското 
общество, защото обслужвало тайно каузата на Стюардите. 
 
 28 април 1738 г. Папа Климент ХІІ издава енцикликата “In eminenti 
apostulatus specula” с която осъжда масонството като вредна за апостолската 
църква секта. Папата обвинява масоните в лицемерие, притворство, ерес и 
извращения. За най-тежка вина им се вменява тайнствеността на техните Ложи. 
Според светия отец, масонската тайна влизала в противоречие с догмите на 
църквата на откровенията. Всеки член на Ложа бил заплашен от отлъчване от 
църквата.  
 
 1738 г. Бюргерския сенат в Хамбург издава декрет за унищожаването на 
обществото на масоните. След редица протести към властите, декретът е 
отменен. 
 
 1738 г. В Англия излиза второ, преработено издание на “Книга на 
конституциите” на Андерсън. В нея са внесени някои поправки продиктувани от 
уточняване отношението на масонството към религиите. 
 
 24 юни 1738 г. Великият майстор на Великата Ложа на Англия назначава 
херцог дьо Антен, губернатор на Орлеанската област, за Велик майстор на 
френското масонство. Новият Велик майстор внася изменение в член 1 на 
Конституцията: “Никой няма да бъде приет в Ордена, ако не обещае и не се 
закълне в ненарушима вярност към религията, краля и морала”. 
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 1738 г. Маркиз дьо Аржан публикува във Франция обширна статия за 
масонството, в която се опитва да докаже, че масоните са наследници на Ордена 
на тамплиерите. 
 
 1738 г. Създадени са първите франкмасонски Ложи в Турската империя. 
 
 1738 г. Учредена е масонска провинция за Карибските острови. 
 
 1739 г. В Лозана е учредена първата масонска Ложа в Швейцария.  
 
 1740 г. Великата Ложа на Англия назначава нов провинциален Велик 
майстор за Русия, английският генерал на руска служба Джеймс Яков Кейт. Той 
се счита за основател на руското масонство, защото по негово време в Ложите е 
започнал прием на руснаци. 
 
 20 юни 1740 г. Пруският крал Фридрих ІІ води за първи път занятие на 
масонска ложа в замъка Шарлотенбург. 
 
 13 септември 1740 г. В Берлин е провъзгласена Великата Ложа “Drei 
Weitkugeln”. 
 
 30 октомври 1740 г. Основана е Велика хамбургска Ложа. 
 
 1740 г. По театралните сцени на Париж се играе пиесата “Фримасоните” 
осмиваща масонското движение. 
 
 1740 г. Регистрирана е първата масонска Ложа в Унгария. 
 
 1741 г. В Байройт е основана Ложата “Zur Sonne”, която през 1811 
година ще бъде обявена за Велика Ложа. 
 
 1741 г. Създадена е първата Ложа в Бохемия. Тя е от изповеданието на 
Великата Ложа на Англия и взема името “Трите корони”, а по-късно се 
преименува в “Трите звезди”. Същата година в селище на около сто километра 
от Прага е основана Ложата “Искреност”, която през 1770 г. се установява в 
Пилзен. 
 
 1742 г. Полицейският генерал от парижкото комисарство дьо Марвил 
нарежда да се извършва наблюдение над всички масони и да им се съставят 
досиета.  
 
 1742 г. Абат Перо публикува книгата “Тайната на франкмасоните” - 
антимасонска сага описваща “жестокостите” и “зверствата”, които се 
извършвали в Ложите. 
 
 7 март 1743 г. Австрийската императрица Мария-Тереза изпраща отряд 
гвардейци да нахлуят по време на събрание на виенска Ложа в Дома на 
Гондолата. Императрицата подозирала в изневяра съпруга си Франц, считайки 
че под предлог за участие в работата на Ложата, той устройвал гуляи. 
Войниците останали изумени, когато попаднали на посвещаването в 
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масонството на бъдещия министър на външните работи на Австрия граф Венцел 
Антон фон Кауниц. На тази сбирка присъствал и руският граф Иван Чернишев. 
Успокоена Мария-Тереза престанала да се бърка в масонските дела на мъжа си. 
 
 14 март 1743 г. В Лисабон, Португалия започват масови арести на 
франкмасони, които са подложени на жестоки мъчения. 
 
 11 декември 1743 г. Събрание на 16 парижки майстори-масони избира за 
пожизнен Велик майстор на френските Свободни зидари  принцът с 
кралска кръв, Луи дьо Бурбон Конде, граф Клермон. Негов кръстник е крал Луи 
ХV.  Същото събрание приема нов устав, който представлява адаптирана към 
френските национални особености преработка на английските Конституции на 
Андерсон. Според този устав се признават само първите три степени на 
символичното масонство и категорично се отхвърлят особените преимущества и 
привилегии на т.н. висши степени на шотландските майстори. Целта за работа в 
Ложите се определя - построяването на Храма на човешкото щастие. От този 
момент Велика Ложа на Франция приема названието Велика английска Ложа на 
Франция. 
 
 1743 г. Във Франция пристига натоварен със специално поръчение от 
Великата Ложа на Англия бившият Велик майстор Джак Дъглас. Той трябвало 
да припомни на всички френски масони, че истинският масонски път бил пътят 
на Англия. 
 
 1743 г. В Лион, Франция е учредена масонската степен на посвещение 
“Кадош” или “Отмъстител” с която се вменявало на масоните в дълг да 
отмъстят за смъртта на последния Велик магистър на Тамплиерите Жак дьо 
Моле, който е изгорен на клада от Филип ІV Хубавия. 
 
 1743 г. Германският благородник  барон Карл Готлиб фон Хунд, полага в 
Париж основите на “Ритуал на Строгото съблюдение”. При този ритуал се дава 
клетва за безспорно и неотклонно послушание пред “невидими повелители” от 
висшите степени на посвещение на Ордена на тамплиерите. До края на живото 
си барон Хунд твърди, че е свързан с въпросните “невидими повелители” чрез 
рицар-тамплиер наречен Рицаря на червеното перо. 
 

5 март 1745 г. Швейцарското правителство забранява съществуването на 
масонски Ложи. Бернските власти били разтревожени от тайнствеността и 
затвореността на масонските събрания. 

 
1745 г. Много шотландски масони са осъдени на смърт поради участие 

във въстание на страната на Стюардите. Сред тях е основателят на масонството 
във Франция  и Велик магистър на френските масони лорд Джеймс 
Дъруентуотър и бившите Велики майстори на шотландското масонство 
графовете Килмарнох и Кромарти. 

 
1745 г. Основана е първата масонска Ложа в Норвегия. 
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1746 г. Неидентифициран по име абат публикува книгата “Смазаните 
франкмасони”. Авторът приканва читателите да се пазят от масоните, защото те 
били прокълнати навсякъде в Европа. 

 
1747 г. Създадена е Великата Ложа на Дания. По прието правило, неин 

Велик майстор е кралят. 
 
1749 г. Масоните в Пенсилвания САЩ, разработват и осъществяват 

проект за създаването на безплатни народни училища и създават Комитет по 
устройство на колежи. 

 
1750 г. На 25-годишна възраст в масонството на английската система е 

посветен бъдещият Велик провинциален майстор  за цяла Русия, Иван 
Перфилиевич Елагин. Той е личен довереник на императрица Екатерина ІІ и 
член на Камарата по личните дела на Нейно Величество. 

 
1750 г. В Русия започват да функционират чисто руски Ложи. В 

Петербург е инсталирана Ложата “Дискретност” и “Заровавел”, а в Рига - 
“Полярната звезда”. 

 
1751 г. В Лондон е основана Велика Ложа на старите масони. 
 
18 май 1751 г. Папа Бенедикт ХІV потвърждава енцикликата на папа 

Климент ХІІ за отлъчването на франкмасоните от църквата. Преди него същото 
потвърждение са направили и папите Пий VІІ, Леон ХІІ и Пий ІХ.  

 
2 юли 1751 г. Фердинанд ІV забранява франкмасонството в Испания. 
 
1751 г. Кралят на Неапол, Карл ІІІ издава указ за забрана на Свободното 

зидарство. С папската була “Providas” неаполитанската Ложа е закрита. 
 
1752 г. В Берлин е основана Ложата “Приятелство”, която през 1798 

година прераства във Велика Ложа “Royal York” zur Freundschaft. 
 
4 ноември 1752 г. Младият майор от английската кралска армия в 

Америка, Джордж Вашингтон е посветен в масонството в малка шотландска 
Ложа в градчето Фредериксбург. 

 
1753 г. В публикуван в Лондон текст се дава отговор на въпроса, кое е 

тайнството на масонството? “Това е познанието на природата, усещането за 
силата, която е в нея и на многобройните и творения, особено познанието на 
цифрите, тежестите, мерките и за правилния начин за изработване на всякакви 
неща за употреба от човека, най-вече на домове и сгради от всякакъв вид, както 
и на всички други неща, допринасящи за доброто на човека.” 

 
1754 г. Кавалер Бонвил учредява в Париж Капитул на висшите степени в 

масонството и в чест на Великия майстор, го нарича Клермонтски. Въпреки 
приетия през 1743 година Устав, Великата английска Ложа на Франция променя 
наредбите му и предоставя на шотландските майстори в Ложите особени 
привилегии за наблюдение и направление дейността на сдруженията. 
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1755 г. Във Филаделфия, при пълна парадност и откритост е 

тържественно осветен масонски дом. Публичната процесия се води лично от 
губернатора на Пенсилвания и 127 члена на трите пенсилвански Ложи начело с 
Великия майстор Бенджамин Франклин. 

 
1756 г. Великият секретар на т.н. “стари масони” на Англия, Лорент 

Дермонт издава “Книга на Конституциите” известна още под името “Ахиман 
Резон” (името на един от четиримата стражници на Соломоновия храм). 

 
27 декември 1756 г. Провъзгласено е създаването на Велик национален 

Ориент на Холандия. 
 
1756 г. Във Франция е създаден нов Капитул на висшите степени, 

наречен “Кавалерите на Изтока”. Започва процес на отдалечаване спрямо 
основните принципи на френското от английското масонство. Великата 
английска Ложа на Франция се преименува отново във Велика Ложа на 
Франция.  

 
 
1756 г. Основана е Великата Ложа на Манила. 
 
1758 г. В  първата публикувана в Русия масонска реч произнесена в Ложа 

в Петербург, се говори за открито заявената благосклонност  към обществото на 
Свободните зидари от страна на руската императрица Елизавета. 

 
Ноември 1759 г. Шест полеви полкови Ложи от английската армия, 

участвали в превземането на Квебек провеждат общо събрание и решават, че 
след като в гарнизона в Квебек има достатъчно Ложи, би било редно те да се 
обединят във Велика Ложа и да си изберат Велик магистър. За Велик магистър 
на Квебек е избран лейтенант Джон Гинет. 

 
1760 г. Основана е Великата Ложа на Швеция. 
 
1760 г. Създадена е Велика провинциална Ложа на старите масони в 

Пенсилвания, САЩ. Тази Ложа ще бъде призната през 1764 година от Великата 
Ложа на Англия и за неин Велик майстор е избран най-богатия земевладелец в 
Пенсилвания Уилям Бол. 

 
1761 г. Роденият в Ню Йорк и посветен в Англия масон Стефан Морен 

получава Патент от Великата и суверенна Ложа на Св. Йоан Йерусалимски, 
който му дава право да учредява Ложи в Америка. 

 
1761 г. Основана е Велика Ложа на Бермудските острови. 
 
1762 г. Основана е Великата Ложа на Куба. 
 
1763 г. Основана е Великата Ложа на Хондурас и Никарагуа. 
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15 май 1764 г. Свиква се първият общ конгрес на немските масони в 
замъка Алтенберг край Йена. Целта на форума е била, да се изяснят 
противоречията между Ложите от символичното масонство работещи по 
първите три степени и Ложите на Ордена, който въвежда висшите степени и 
претендира за върховенство. 

 
1764 г. Основана е Велика Ложа на островите Ява и Св. Елена. 
 
24 юни 1765 г. В Берлин е учредена Великата Ложа на Прусия под името 

“Zur Freundschaft”. 
 
1765 г. В Петербург, немският търговец Людер учредява Капитул на 

рицарските степени в масонството. Започва силното влияние в руското 
франкмасонство на немската система на тамплиерството, която в масонството 
известна още като ритуал Строго наблюдение. 

 
1765 г. Към лондонската Велика Ложа е учреден Капитул на майсторите 

на Кралската арка, който в последствие се превръща във Върховен велик 
капитул на масоните от Кралската арка.  

1766 г. Лазар Брюнет основава Ложата “Св. Лазар”, която получава 
статут на самостоятелна Велика шотландска Ложа със седалище в Авиньон и 
сключва договор с Ордена на Старото послушание на шотландския ритуал. 

 
1766 г. В Ложата “Zum Schwerte” в Рига, почти на юношеска възраст в 

масонството е посветен немският философ Йохан Готфрид Хердер. По-късно, 
мислителят защитава тезата, че не е нужно масонството да се обвива в излишна 
тайнственост, мечтаел е за превръщането на франкмасонството в открито 
общество на мислещите хора от цял свят. 

 
29 ноември 1768 г. Наследникът на граф Брюл в Ложа “Добродетелния 

сармат”, Август Мошински обявява “Добродетелния сармат” за Велика ложа на 
Полша и става неин Велик майстор. 

 
17 август 1769 г. Великата Ложа на Полша основава своя болница във 

Варшава в която децата безплатно се ваксинират против едра шарка. 
Ръководството на болницата е поверено на френския лекар масонът Бьоклер. 

 
28 август 1769 г. На заседание на бостънската Ложа “Св. Андрюс” е 

взето протоколирано решение за учредяването на масонската степен 
“Тамплиер”. По късно степента на посвещение “Рицар тамплиер” е пренесена от 
Америка в Англия и Шотландия. 

 
1769 г. Във Франция се учредяват Ложи със специални задачи в областта 

на научните изследвания. В тях се приемали изключително представители от 
средите на учените, литераторите, художниците и значими обществени фигури. 

 
16 юни 1770 г. Немският масон Йохан Вилхем Еленберг, известен още 

под името фон Цинендорф, въвежда в Германия шведската система на 
Свободното зидарство.  
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24 юни 1770 г. Великата Ложа на Англия признава редовността на 
Великата Ложа на Полша и обявява Август Мошински за Велик провинциален 
майстор на Полша. 

 
1770 г. В масонството е посветен поетът Гьоте. Знаменитият поет се е 

държал встрани от висшите степени и е участвал активно в работата на Ложите 
от символичното масонство. 

 
1770 г. Ложата “Трите увенчани стълба”, създадена с английски патент в 

Бохемия взема решение да поеме издръжката на голямо сиропиталище. 
 
1771 г. Умира Великият майстор на Франция, граф Клермонт. Започва 

нов процес на реформиране на френското масонство. За Велик майстор е избран 
бъдещият крал Филип Егалите, херцог Шартарски и Орлеански. Събранието на 
което става това се е провело в продължение на няколко месеца и е получило 
названието Национално събрание на френските масони. Освен депутатите от 
парижките Ложи, присъствали делегати от близо 100 провинциални Ложи. 
Взема се решение Великата Ложа да бъде разделена на три палати: 
администрация, столични Ложи и провинциални Ложи. Работата в Ложите била 
подчинена на 22 провинциални инспектори, които представяли на събранието 
на Великата Ложа отчети за своите наблюдения. Част от присъстващите 
делегати не били съгласни с тези реформи и се отделили във втора Велика Ложа 
на Франция.  

 
26 февруари 1772 г. Иван Елагин урежда патент от Великата Ложа на 

Англия за създаването на Велика Ложа на Русия за да се прекрати влиянието на 
немското масонство в Русия. С писмо от Лондон, той е утвърден за Велик 
провинциален майстор на всички руснаци. 

 
декември 1772 г. Разпусната е Великата Ложа на Франция. 
 
22 октомври 1773 г. Провежда се тържествен ритуал за встъпване в 

длъжност на Великия майстор херцог Филип Орлеански. Под негово 
ръководство се обединяват всички Капитули, Съвети и Шотлански Ложи във 
Франция. Великата национална Ложа на Франция е преименувана във Велик 
Ориент на Франция. Останалите извън нея франкмасони се обединяват в 
Капитул на единствения Велик Ориент на Франция. Започват непримирими 
противоречия и вражди между двете формирования. 

 
ноември 1773 г. Членовете на бостънската Ложа “Св. Андрей” вземан 

активно участие в известните като “Бостънското чаепитие” събития. 
Помещенията на Ложата в кръчмата “Зеления дракон” са превърнати в 
своеобразен щаб на бунтовете. В протоколната книга на Ложата в тези дни е 
записано лаконично: “Братята отдадоха своето време в полза на потребителите 
на чай”. 

 
1773 г. Масоните в Русия са обвинени в таен заговор за свалянето на 

императрица Екатерина ІІ от престола. 
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1774 г. Великият Ориент на Франция се настанява в първия си Храм в 
Париж ( днес №82 на ул. “Бонапарт). 

 
1774 г. Датира първото приобщаване на жени към Свободното зидарство 

във Франция, като дамите са основавали т.н. “осиновителни Ложи” в които 
можело да членуват и мъже. 

 
1775 г. Загива Великият майстор на Великата Ложа на Масачузест 

Джоузеф Уорън. Неговият приемник Джоузеф Веб започва политика на 
отделяне на американското масонство от зависимостта на Великата Ложа на 
Англия, обявяването на американското масонство за независимо и 
провъзгласяването на американските Ложи за равноправни с Великата Ложа на  
Англия. 

 
 
 
1775 г. В Брауншвейнг, Германия е свикан втори конгрес на немските 

Свободни зидари  с представителството на 23 Ложи. На този конгрес 
болшинството немски масони заявяват неблагоразположението си относно 
тайната власт на висшите степени на Ордена над тях. На конгреса се взема 
решение над Ордена да бъде наложена Велика Ложа, която да заседава и взима 
решения в състав от упълномощени делегати на отделните Ложи. От този 
момент Ордена започва да се нарича Съединени немски Ложи. 

 
1775 г. В Санкт-Петербург е посветен във франкмасонството Николай И. 

Новиков, който впоследствие се превръща в ключова фигура в развитието на 
франкмасонството в Русия. 

 
11 март 1775 г. Във Франция е създадена първата женска масонска Ложа 

под патронажа на Великия Ориент на Франция. 
 
1 май 1776 г. Професорът по право в Инголщадския университет в 

Бавария, 28-годишният Адам Вайсхаупт основава тайното общество 
“Илюминати”. Този орден е набеден, че се бори против християнството и всяка 
цивилна власт. Вайсхаупт бил разочарован от отсъствието на конспирация в 
масонските Ложи и затова решил да учреди строго секретен Орден. Илюминати 
се стремили към реформиране на чисто просветителското масонство. През 1785 
година е издаден указ за закриването на Ордена на илюминати. Вайсхаупт е 
уволнен и лишен от преподавателски права. Организацията потъв в още по-
голяма тайнственост и пренася своята дейност на територията на Франция. 
Вайсхаупт умира през 1830 година.   

 
1776 г. В Лондон е открит собствен дом на масоните с посвещението 

“Добродетел, любов към ближния и благотворителност”. 
 
1776 г. При посещението си в Прусия бъдещият император  на Русия 

Павел І се запознава подробно с пруското масонство и много негови височайши 
членове. 
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1776 г. При посещението си в Лондон, вождът на племето на 
американските индианци “мохоките”,  Джоузеф Брант е  посветен в 
масонството. 

 
1777 г. Основана е Великата Ложа на щата Вирджиния. 
                  
1778 г. Великата Ложа на Англия основава в Лондон Кралски 

франкмасонски институт за девици. В него се възпитават и издържат дъщерите 
на франкмасони, без разлика на тяхното вероизповедание. 

 
1778 г. В дома на Великия провинциален майстор на Русия Елагин в 

Петербург е посветен в масонството бъдещият император Павел І. 
 
1778 г. В Санкт-Петербург е учреден Капитул на Феникса, който още е 

наречен Велика национална Ложа на шведската система. 
8 април 1778 г. В парижката Ложа “Деветте сестри”, която е ръководена 

от астронома Жером Лаланд, за чирак на франкмасонството е посветен Волтер. 
В церемонията взима участие и единият от основателите на американското 
масонство Бенджамин Франклин. Кръстникът в масонството на Волтер, абат 
Кордие заявява в реч към новопосветения: “Прескъпи Братко, вие бяхте 
франкмасон, преди още да бяхте приети за такъв и изпълнявахте тези 
задължения, преди да дадете клетва сред нас.” 

 
28 декември 1778 г. В Америка се провежда първата официална 

манифестация на политическите чувства на американските масони. Великата 
Ложа на Пенсилвания организирва процесия послучай годишния масонски 
празник (27 декември, денят на Св. Йоан) и пристигането във Филаделфия на  
президента Джордж Вашингтон. Той предварително е бил дал съгласието за 
открито участие в масонското шествие. В 9 часа сутринта в голямата зала на 
местния колеж се събират 300 Братя-масони, които след пристигането на 
президента се отправят към църквата. В пълно масонско облекло и понесло 
всички атрибути на масонския ритуал шествието влиза в храма и участва в 
богослужението. След това масоните се връщат обратно в колежа и провеждат 
традиционния празничен Братски банкет. 

 
1778 г. Немският философ Лесинг пише своите “Масонски диалози”. 
 
13 февруари 1780 г. Йохан Волфганг Гьоте подава молба за посвещаване 

в Свободното зидарство. Големият поет е приет за ученик на франкмасонството 
на 23 юни 1780 година в Ложата “Амалия към Трите рози” във Ваймар. 

 
1780 г. В Русия се публикува първата сатира осмиваща 

франкмасонството написана лично от императрица Екатерина ІІ. 
 
1780 г. В Азия е създадено розенкройцерското общество “Азиатски 

братя”. 
 
1781 г. Френски и немски масони пренасят в Америка шотландското 

рицарско масонство на висшите степени. В Бостън е учредена Ложата 
“Кралската арка” извършваща посвещение в степента Рицар на Храма. 



 19 

 
Юни 1781 г. Във Филаделфия се провежда заседание на Великия 

капитул на Великите, избраните, съвършените и високи-масони рицари, князе и 
инспектори на масонството. В него вземат участие масони от Пенсилвания, 
Северна Каролина, Джорджия и Ню Джърси. 

 
5 септември 1781 г. Основана е Велика Ложа на Ню Йорк. 
 
1781 г. Създадена е първата Велика провинциална Ложа на Унгария, като 

федерация от дванадесет Ложи. За Велик майстор е избран граф Палфи. 
 
 
 
1782 г. Херцог Фердинанд Брауншвейг свиква конгрес на немските 

масони във Вилхемсбад на който присъстват и делегати от Франция, Италия и 
Русия. Целта е, да се изясни същността на масонството и неговата връзка към 
средновековните рицарски ордени. Решено било да се съхрани връзката с 
Ордена на тамплиерите, но само във висшите степени на масонската йерархия. 
Висшите степени обаче не трябвало да имат никаква юридическа власт над 
трите първи степени на символическото масонство. Конгресът във Вилхемсбад 
се определя като реформаторски конгрес на немското масонство. 

 
Август 1782 г. В съответствие с решенията на конгреса от Вилхемсбад, 

Русия е призната за самостоятелна провинция на Ордена на франкмасоните. 
 

 1782 г. Със съгласието на Великата Ложа на Шотландия е провъзгласено 
създаването на Велика Ложа на Масачузетс на новия континент. За нейн Велик 
майстор е избран  политикът Джозеф Уорън, и с дадения му от Великата Ложа 
на Шотландия патент, неговата власт е разпространена над целия американски 
материк. 
 
 1782 г. В Париж е създадена “Олимпийска Ложа на съвършенния почит”, 
към която е организиран специален масонски оркестър. В нея членуват 
музиканти, търговци, адвокати, чиновници и офицери. В оркестъра към Ложата 
са свирили най-добрите по него време парижки музиканти. 
 
 1782 г. В Русия, императрица Екатерина ІІ отстранява от своето най-
близко обкръжение всички длъжностни лица към двора, за които е установено, 
че са франкмасони. 
 
 1782 г. Московските власти провеждат разпит на професор И. Е. Шварц 
относно дейността на масоните в Русия. 
 
 2 февруари 1783 г. Във Варшава е провъзгласено създаването на 
Великия Ориент на Полша. Издаден е вътрешен алманах наречен “Показател”, 
съдържащ всички нормативни документи на новото национално формирование 
на полските масони. 
 
 18 март 1783 г. Основана е Велика еклектическа Ложа във Франкфурт 
или още наричана “Еклектически съюз”. Провъзгласен е принципа за 
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независимост и равенство на всички влизащи в съюза Ложи. Съюзът е считал за 
задължителни само първите три степени на “синьото” масонство, но не 
възпрепядствал присъждането и на по-висши степени, без обаче те да имат 
каквото и да е било върховенство над по-ниските степени на посвещение: чирак, 
калфа и майстор.  
 
 1784 г. Умира основателя на Ордена на илюминатите Адам Вайсхаупт. 
 
 
 
 
 март 1784 г. Провъзгласено е създаването на Великия Изток на Полша и 
Литва. В него се обединяват 13 Ложи. Приета е Конституция състояща се от 54 
параграфа.  
 
 14 декември 1784 г. Във виенската Ложа “Благотворителност” е 
посветен в масонството Волфганг Амадеус Моцарт. Увлечен от 
франкмасонството той написва “Масонски кантати” и  множество песни 
предназначени за Ложите. През 1785 година той убеждава и баща си, да встъпи 
в ордена на франкмасоните. 
 
 1784 г. Николай Новиков започва да издава в Русия периодичните 
сборници “Списание на Свободния зидар”. 
 
 20 април 1785 г. В присъствието на император Йосиф ІІ си изпълнява за 
пръв път кантатата на Моцарт “Радостта на зидаря”. 
 
 31 май 1785 г. Във виенската Ложа “Към истинско единодушие” в 
масонството е посветен композиторът Франц Йозеф Хайдн. 
 
 23 декември 1785 г. Императрица Екатерина ІІ издава указ за 
изпълнение от митрополит Платон и граф Брюсо, които трябвало да се 
произнесат, дали издаваните от масона Н.Новиков книги са съобразени с 
Божиите закони. 
 
 1785 г. Забранява се съществуването на каквито и да било тайни 
общества в Бавария. 
 
 1786 г. Екатерина ІІ забранява отпечатването на книгите: “Апология или 
защита на Свободните зидари”; “Братски речи” и “Джобна книжка за 
Свободното зидарство”, които били заложени за печат в типографията на Н. 
Новиков. 
 
 23 януари 1786 г. Московският губернатор П.В.Лапухин нарежда с указ, 
да се провери дейността на масонските болници и училища. 
 
 1786 г. Великата провинциална Ложа на Пенсилвания приема 
наименованието Почтена Велика Ложа на франкмасоните в Пенсилвания и 
всички отнасящи се към нейната юрисдикция на масонската територия. 
Изпратено е специално писмо-обръщение до Великата Ложа на Англия, в което 
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се обявява прекратяването на зависимостта на американските масони от 
Великата Ложа на Англия. 
 
 Април 1786 г. Във Варшава е опожарено седалището на масоните. 
 
 1789 г. В Тулуза, Франция е основана Ложата “Енциклопедия”, която 
привлича за членове хора от научните среди с цел подпомагането на научните 
изследвания. 
 
 30 април 1789 г. Посветеният в масонството през 1752 година Брат 
Джордж Вашингтон е избран за президент на Съединените американски щати. 
Президентската си клетва той полага пред Великия майстор на Великата 
провинциална Ложа на Ню Йорк, Робърт Р. Ливингстън. 
 
 14 декември 1789 г. Президентът Вашингтон подписва указ за 
създаването на американската национална валута. На долара е отпечатан 
масонският символ с пирамидата и свитъка вещаещ настъпването на нов 
граждански ред. 
 
 26 септември 1789 г. Американският търговец Томас Уилдей основава в 
Балтимор “Вашингтон-Ложа-1” с което полага основата на т.н. Орден на 
системата Од Фелу (т.н. - ексцентрични Ложи). Ложите от тази система се 
занимават основно с благотворителна дейност на основата на филантропията. 
През 40-те години на ХХ век тези Ложи в САЩ наброяват около 2.5 милиона 
члена. 
 
 1790 г. В Америка е разрешен приемът на негри в масонските Ложи. 
 
 Март 1790 г. Императрица Екатерина ІІ разпорежда да се започне 
системно наблюдение на дейността на масоните в Москва. Забранява книгата на 
Радищев “Пътешествие от Петербург в Москва”, като пропагандираща 
франкмасонските идеи и осъжда автора. 
 
 1790 г. Уелският принц от Хановерската династия заема поста Велик 
магистър на Англия. 
 
 1791 г. Австрийският император Леополд ІІ издава указ с който 
забранява съществуването в империята на всякакви тайни общества, най-вече 
франкмасонските. 
 
 5 декември 1791 г. В последните си часове, преди да издъхне, Моцарт 
пише масонската кантата “Хвала на приятелството”. 
 
 Февруари-март 1792 г. В Русия започват обиски и арести на лидерите 
на различните франкмасонски движения. Обискирано е книгоиздателството на 
Н.Новиков, а самият той е арестуван и затворен в крепостта Шлисенбург. На 1 
август Екатерина ІІ издава указ за осъждането на Новиков на 15 години затвор, 
а през 1793 година нарежда да бъдат изгорени повечето от издадените от него 
книги. 
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 Декември 1792 г. Френският Велик майстор Луи Филип Егалите,  
заявява публично в пресата, че повече не желае да се вмесва в делата на 
Свободните зидари, защото според него никое дело в  републиката не бивало да 
бъде тайно, и не трябвало да съществуват тайни общества. 
 
 1792 г. Във връзка с Френската революция, император Франц-Йосиф ІІ 
нарежда на тайната полиция да започне следене на дейността на 
франкмасонските ложи в Австро-унгарската империя. 
 
 18 септември 1793 г. При полагането на крайъгълния камък на 
Капитолия във Вашингтон, почетното председателство на церемонията е 
възложено на Великата Ложа на Мериланд, а президентът Дж. Вашингтон 
изпълнява ролята на майстор-зидар. Всички масони са участвали в шествието 
носейки отличителните си масонски знаци и атрибути. 
 

1794 г. Екатерина ІІ забранява франкмасонството на цялата територия на 
Руската империя. Много от Ложите продължават дейността си без да се 
съобразяват със забраната. 
 
 7 юни 1796 г. На закрита асамблея в Париж е обявено подновяването на 
дейността на Великия Ориент на Франция.  
 
 1797 г. Великата Ложа на Пенсилвания издава медал с инициалите  
G.W.G.G.M. ( George Washington General Grand Master). 
 
 1797 г. В Англия започват преговори за обединение между “старите” и 
“новите” масони, които продължават 16 години. 
 
 1797 г. Френският духовник абат Огюстен дьо Барюел публикува в 
няколко тома “Спомени за историята на якобинството” в които лансира идеята, 
че цялата френска революция като плод на масонски заговор срещу светската 
власт и църквата. 
 
 20 октомври 1798 г. Пруското правителство на Фридрих Вилхем ІІІ 
забранява дейността на всички немски Ложи, освен на тези, които се намирали в 
състава на трите Велики Ложи на Берлин: “Royal York”; “Grosse Landesloge” и 
“Grosse Mutlerloge zu den drei Weltkugeln”. Работата в тези три Ложи била 
поставена под пряг контрол на правителството. 
 
 1798 г. Великата Ложа на Англия отваря в Лондон, Кралски 
франкмасонски институт за момчета, в който се приютяват синове на Братя, 
които са останали сираци. 
  
 1798 г. Отец  Г.В. Шнайдер изпраща на Джордж Вашингтон книгата 
“Заговорът против правителството и религията”. В придружително писмо 
свещеникът предупреждава президентът Вашингтон за ужасен план, който се 
кроял в английските Ложи. 
 
 1799 г. Император Павел І подписва декрет за забраната на масонството 
в Русия. Преди това той се е срещнал с ръководители на Ложите, но не успяват 
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да постигнат разбирателство относно легалното съществуване и функциониране 
на Братството на франкмасоните в Империята. 
 
 1 януари 1800 г. Пенсилванските масони организирват специална 
траурна церемония послучай смъртта на президента Бр.: Джорд Вашингтон. 
След тъжния ритуал помещенията на Ложата било открито за посещение и 
поклонение на всички граждани. На 11 февруари масоните от Бостън също 
провеждат траурна процесия по улиците на града. Същото правят и Братята от 
Филаделфия на 24 февруари.  
 
 1800 г. Немският философ Йохан Фихте става инициатор на 
провеждането на конференция на Свободните зидари под надслов 
“Философията на франкмасонството”. 
 
 2 март 1801 г. В Ложата “Св. Давид” в Единбург е посветен големият 
шотландски писател Уолтър Скот. По-късно на него му е предложено да получи 
званието Велик майстор на Рицарите тамплиери на Шотландия, но писателят 
отказва. 
 
 1801 г. Немският философ Феслер, член на берлинската Ложа “Royal 
York” се заема да изработи нов ритуал с цел опростяването на мистичния 
характер на висшите степени на посвещение във франкмасонството. Според 
него характерът на висшите степени трябвало да има само сила на по-високо 
познание, а не на власт над по-нисшите степени. Новият ритуал на Феслер е бил 
възприет от 16 немски Ложи. 
 
 31 май 1801 г. В Чарлстън, САЩ от масона Грас-Тий е учреден първият 
Върховен съвет на Висшите степени на масонството. Старият приет шотландски 
ритуал е разделен на тридесет и три степени. Върховният съвет управлява 
степените над 18-та. Първи  Велик командор на Върховния съвет е Джон 
Мичел. 
 
 1802 г. Философът Игнац Аурелиус Феслер основава в Берлин “Съюз на 
учените зидари” със задача - изучаване историята на франкмасонството. Всички 
членове на този съюз били с равни права и задължения и в него не съществувала 
никаква йерархия. Феслер издава една от най-подробните истории на 
Свободното зидарство до 1802 година. 
 
 1802 г. Първомайсторът на хамбургската Ложа “Емануил” Фридрих 
Людвиг Шрьодер основава “Тесен исторически съюз” с основна задача, да 
върне немското масонство към вида на зараждането на Свободното зидарство в 
Англия. Шрьодер опростява ритуалите и заявява, че всичките шотландски и 
розенкройцерски степени на посвещение в Братството нямали никакви корени в 
историята на масонството. Шрьодер е бил близък приятел на Гьоте и Хердер. 
 
 1803 г. Основан е Великият Ориент на Италия, който ще бъде 
преинсталиран наново през 1861 година. 
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 1803 г. Високопоставеният руски масон Бебер иска аудиенция при 
император Александър І по въпросите на франкмасонството. По време на 
разговора Александър І отбелязва: “Това което вие ми говорите за това 
общество, ме принуждава не само да му дам покровителството си, но и даже да 
ви помоля да ме приемете за масон. Считате ли, че това е възможно?”. 
 
 1803 г. В Москва е създадена Ложата “Нептун” в която по-късно е 
посветен и самият император Александър І. Една от целите, които си поставя 
Ложата е да събере в библиотека цялата литература посветена на 
франкмасонството от всички системи и тайните науки. 
 
 1804 г. Във Франция се появява документ, според който, малко преди 
смъртта си последният Велик магистър на тамплиерите Жак дьо Моле е дал 
указания как да бъде съхранен Орденът на Тамплиерите. Приносителят на 
документа Бернар Реймон Фабре-Палапра обявява основаването на Древния и 
суверенен военен орден на Йерусалимския Храм, който съществува и до днес. 
  
 22 септември 1804 г. Учреден е Върховен съвет на висшите степени на 
Франция наречен Върховен съвет на Великите генерални инспектори на 
тридесет и трета и последна степен на Стария и приет шотландски ритуал. 
 
 5 декември 1804 г. Във Франция е създаден Конкордат между Ложите от 
различни изповедания с цел сближаването на Великия Ориент на Франция с 
Ложите изповядващи Стария и приет шотландски ритуал. 
 
 5 април 1805 г. Великият Ориент на Франция създава Велика 
директория на ритуалите в която влизат масоните притежаващи 33-та степен. 
 
 10 юни 1805 г.  Инсталиран е Върховен съвет на Италия. 
 
 1805 г. Основан е Великият Изток на Португалия. 
 
 1806 г. Людвиг ван Бетховен пише с посвещение на франкмасоните 
кантатата “Работата започва” и “Песен за Ложите на мъжествените Братя от 
Изтока на Бон”. 
 
 1808 г. Братът на Наполеон Бонапарт, Жозеф Бонапарт е провъзгласен за 
Велик майстор на Великия Ориент на Франция. 
 
 27 декември 1808 г. В зданието на Великия Ориент на Италия, 
композиторът Николо Паганини изпълнява съчинен от него тържествен 
масонски химн. 
 
 1809 г. Създадени са първите франкмасонски Ложи в Гърция. 
 
 
 
 1810 г. Новоназначеният министър на руската имперска полиция 
Балашов привиква при себе си всички ръководители на масонски общества и ги 
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задължава да предоставят в Министерството на полицията ежемесечни отчети 
за всичко което става в Ложите и най-вече темите обсъждани на събранията на 
масоните. Това изискване е отменено от следващия министър Кочубей. 
 
 1810 г. Немският философ  Карл Кристиян Краузе публикува обемистото 
съчинение “Dei drei altesten Kunsturkunden” в което критикува пристрастието на 
масоните към дълбока тайнственост. Сам посветен в Свободното зидарство, 
Краузе не приема фанатичността на историята на масонството, която и 
придавали мистиците на розенкройцерството и тамплиерството. Заради своите 
разбирания философът - масон е подложен на яростна критика от своите Братя 
от три берлински Ложи, които поискали от цензурата да бъде забранено 
неговото съчинение. Ложата в Дрезден, където членувал Феслер г изключва от 
своя състав. 
 
 28 септември 1811 г. Основана е Велика Ложа на Саксония в Дрезден. 
 
 1811 г. Основана е Великата Ложа на Хамбург. 
 
 1811 г. Шведския крал Карл  ХІІІ учредява специален Орден за 
свободнозидарски добродетели. Орденът се е връчвал на франкмасони на не по-
малко от 36-годишна възраст. 
 
 1812 г. В Белград е основана масонска Ложа. 
 
 12 август 1812 г. Руският император Александър І нарежда на  
вътрешния министър граф Кочубей да затвори всички франкмасонски Ложи. 
 
 Юли 1813 г. В голямата зала на Пербургското музикално общество са 
провежда масонска траурна церемония в памет на великия пълководец, масонът 
със 7-ма степен на посвещение княз Михаил Кутузов. В церемонията вземат 
участие стотици руски франкмасони. 
 
 1813 г. В Англия се осъществява обединяването между “старите” и 
“новите” франкмасони. На общо събрание на двете Велики Ложи е избран един 
Велик майстор на Великата обединена Ложа на старите масони на Англия. В 
обединителната декларация е обявено, че чистото масонство се състои само от 
трите степени: “чирак”; “калфа” и “майстор”. Всички останали висши степени 
се обявяват за добавъчни и не са задължителни за Ложите. 
 
 1814 г. Възстановено е функционирането на Ордена на йезуитите. 
 
 1815 г. В Англия излиза под нова редакция “Книгата на конституциите 
на свободните зидари” на Дж. Андерсън. В новото издание се прави 
окончателната формулировка за отношението на франкмасоните към Бог и 
религиите. 
 
 11 януари 1815 г. Великият Инквизитор на Испания предупреждава, че 
франкмасоните, които не заявят открито своето членство в Ложите, ще бъдат 
наказвани със смърт. 
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 1815 г. Великата Ложа на Шотландия се обявява против всякякви други 
степени и ритуали, които тя не практикува. Нейните членове практикуват само 
първите три степени на символичното, синьо масонство. 
 
 28 август 1817 г. Учреден е Велик Капитул на масоните от шотландския 
Кралски свод. 
 
 1817 г. В Италия се появява организация наричаща себе си  Велики 
масони №5 или Ложа “Юпитер-Гръмотвержец”, ръководена от Сиро 
Анункриарико. Тази организация е известна още и под наименованието 
“Европейски патриоти”. 
 
 1818 г. Испанското и португалското правителство започват открито 
преследване на масоните. 
 
 12 август 1821 г. В Полша е публикуван царски указ за забрана на 
всички тайни общества, в това число и франкмасонските Ложи. 
 
 1821 г. В Париж е провъзгласено създаването на Велика ложа на 
Франция. 
 
 13 септември 1821 г. Папа Пий VІІ осъжда с енцикликата “Ecclesian Jesi 
Christi”  франкмасонството. 
 
 4 май 1821 г. Александър Сергеевич Пушкин отбелязва лаконично в 
дневника си: “Был принят в масоны”. Най-вероятно това е станало в Ложата 
“Овидий” в Кишинев. В масонството Пушкин е посветен на 21-годишна 
възраст. Неговият баща също е бил франкмасон с висша степен на посвещение. 
 
 1822 г. На международната конференция на европейските монарси, 
проведена във Верона, външният министър на Австро-Унгарската империя граф 
Матерних предупруждава монарсите, че тайните масонски общества подготвяли 
общ заговор срещу тяхната власт. 
 
 1 март 1822 г. С императорски указ Свободното зидарство и всякакви 
тайни общества в Русия са забранени. 
 
 Ноември 1822 г. В Полша е издаден указ за прекратяване дейността на 
всякакви тайни общества. 
 
 1822 г. Правителството в Мексико забранява съществуването на каквато 
и да е било форма на франкмасоството. 
 
 
 1824 г. Основана е първата франкмасонска Ложа във Венецуела. 
 
 1825 г. Синове на румънски боляри, които са се завърнали от учение във 
Франция, създават  в Букурещ масонското сдружение “Филхармонично 
дружество”. 
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 10 февруари 1825 г. Петдесет студенти от колежа в Мадрид са 
арестувани и подложени на жестоки мъчения от Инквизицията заради 
членството им в масонски Ложи. 
 
 13 март 1825 г. Папа Леон ІІ  осъжда Свободното зидарство в 
енцикликата “Guo graviora”. 
 
 15 октомври 1825 г. Властите в Испания разгласяват, че всеки, който 
бъде заловен в масонска Ложа и носи франкмасонски знак, ще бъде обесен в 
тридневен срок. 
 
 1825 г. Папа Леон ХІІ осъжда с енциклика франкмасонството. 
 
 1826 г. В Съединените американски щати започва проявата на сериозни 
антимасонски обществени настроения. 
 
 20 януари 1826 г. Александър Сергеевич Пушкин пише в писмо до 
В.А.Жуковски: “Аз бях масон в кишиневската Ложа, тоест в тази, заради която в 
Русия унищожиха всички Ложи”. Написаното е във връзка с въстанието на 
декабристите и членството на някои от ръководителите на бунта в Братството на 
франкмасоните. 
 
 21 април 1826 г. Император Николай І разпорежда всеобщото закриване 
на свободнозидарските Ложи в Русия, както и всички тайни общества. В указа 
до вътрешния си министър императорът нарежда, да се отстранят от служба 
всички дворяни и чиновници, които имат нещо общо с тайни общества. 
 
 26 април 1826 г. Във Вилнюс, по заповед на генерал-губернатора, от 
полицията са изгорени публично реквизитите на масонски ложи работещи на 
територията на Литва. 
 
 1827 г. На парламентарните избори в САЩ се явява самостоятена 
антимасонска партия с основното искане, масоните да бъдат отстранени от 
обществени и административни постове. 
 
 Март 1828 г. В Ле Руа САЩ е свикан първият конвент на 
антимасонските партии. 
 
 1828 г. Полските власти нареждат проверка на архивите на масонските 
Ложи във връзка със съдебните процеси срещу нелегалните патриотични съюзи 
в страната. 
 
 1829 г. Папа Пий VІІІ осъжда с енциклика франкмасонството. 
 
 1829 г. По данни на излязла във Франция брошура, към него момент в 
света съществували 3315 масонски Ложи с общо 300 000 члена. 
 
 1830 г. В щата Масачузетс е приет закон, който заплашвал с углавно 
преследване всеки, който даде неустановена със закон клетва, най-вече даваните 
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в масонските Ложи клетви. Вследствие на този закон за цели 12 години в 
Ложата “Масачузетс” е посветен само един Свободен зидар. 
 
 1830 г. Италианските масони Джузепе Гарибалди, Джузепе Мадзини и 
Камило Кавур възстановяват масонското движение “Карбонари”, което се 
превръща в огнище на републиканските идеи. 
 
 1831 г. На руския император Николай І е предоставен обширен доклад за 
дейността на масонските ложи в Русия. 
 
 1832 г. На президентските избори американската партия на антимасоните 
претърпява пълен крах и се саморазпуска. Антимасонските вълнения започват 
да затихват. Същата година масачузетските франкмасони тържествено 
освещават в Бостън свой Храм. 
 
 25 февруари 1832 г. Основан е Великият Изток на Белгия. 
 
 15 август 1832 г. Папа Григорий ХVІ пише енциклика против 
франкмасонството. 
 
 1833 г. Основана е Великата Ложа на Белгия в Брюксел. 
 
 1833 г. Във Франция е създадено Движение за обновление на 
католическата църква, което е обявено за франкмасонско. Според това 
движение, текстовете на Светото писание не съдържат някаква абсолютна 
истина и трябва да бъдат тълкувани в контекста на своето време. Движението се 
обявява против централизацията в църквата и най-вече срещу утвърдената 
доктрина за главенството и не заблудимостта на папата. Най-яркият защитник 
на позицията на Движението е испанският философ Мигел де Унамуно. 
 
 1833 г. По решение на френското министерство на просветата, специална 
колегия в която е и Виктор Юго издава монументалното изследване “Процесът 
срещу тамплиерите” на база съхраняваните до този момент в секретните 
хранилища протоколи на Инквизицията. 
 
 22 май 1840 г. Пруският император Фридрих Вилхем ІІІ разрешава на 
втория си син, бъдещият немски  император  Вилхем да бъде посветен във 
франкмасонството. 
 
 
 1842 г. Великата Ложа на Англия учредява Кралски франкмасонски 
благотворителен институт за подпомагане на изпаднали в беда франкмасони и 
техните близки. 
 
 13 октомври 1843 г. В гр. Цинцинати, щат Охайо, САЩ, е 
провъзгласено създаването на най-старата и многочислена еврейска 
организация наречена Бенеберитска Ложа (ивр. B”nai B”Brith). Тази 
организация е устроена по подобие на масонските национални и териториални 
Ложи, но никой нейн клан не е включен към никоя Велика масонска Ложа. В 
Бенеберитските Ложи членуват само евреи. 
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 1844 г. Издадена е първата “Библиография на франкмасонството”, 
съставена от изследователя на Свободното зидарство, масонът д-р Георг Клос. 
 
 22 юни 1844 г. Основана е Великата Ложа на Швейцария “Алпина”. 
 
 18 август 1844 г. В Монтевидео, в Ложата “Приятели на отечеството”, 
подчинена на Великия Ориент на Франция, е посветен във франкмасонството 
Джузепе Гарибалди. По късно той става Велик майстор на италианското 
масонство. 
 
 26 октомври 1845 г. В Лондон е учреден Върховен съвет на 
франкмасоните в Англия. 
 
 27 януари 1845 г. Койзер Вилхем І се обръща с възвание към пруските 
масонски Ложи, да вземат като свой дълг намаляването на социалните бедствия. 
 
 1845 г. В масонството е посветен известният теоретик на анархизма княз 
Михаил Бакунин. Приемането му в Братството е станало във Франция. По-късно 
той става член на италианската Ложа “Социален прогрес” във Флоренция. 
Великият Ориент на Италия го удостоява с 32-ра степен на посвещение по 
Древния и приет шотландски устав. Поддържал лични контакти с с лидера на 
италианското масонство Джузепе Мацини. Бакунин е автор на брошурата 
“Катахизис на съвременния франкмасон”. Името му е записано като посетител в 
присъствените книги на много немски Ложи. По време на заседание на една от 
женевските Ложи, на 26 февруари 1869 година, Бакунин произнася: “Онези, 
които са обединени от жива мисъл, воля и обща верска страст, са истински 
братя, дори когато не се познават.” 
 
 1845 г. Издателят на музика, Август М. Тома, с помоща на масони от 
чуждестранни Ложи, запалва Светлините на унгарската Ложа “Истина и 
единство” в гр. Пеща. 
 
 1846 година. Папа Пий ІХ осъжда с енциклика франкмасонството. 
 
 1846 година. Основана е Великата Ложа “Айнтрахт” в Дармщат. 
 
 
 18 септември 1847 г. Във франкфуртската Ложа “Единение” е посветен 
в масонството унгарският композитор Ференц Лист. 
 
 1848 г. Великият Ориент на Франция обявява публично: “Републиката е 
в масонството. Републиката ще прави това, което прави масонството, тя ще бъде 
главният залог за обединението на народите по всички точки на света, по 
всички страни на нашия триъгълник и Великият Архитект на Вселената ще се 
усмихва от небето при тази благоприятна мисъл на Републиката”. 
 
 1848 г. Няколко несъгласни с постановките на Великия Ориент на 
Франция Ложи, обявяват създаването на Велика национална Ложа на Франция, 
която променя начина за прием на членове, като допуска в Ложите всеки, който 
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иска да участва в масонски дейности, независимо от неговото обществено 
положение. Декларацията за принципите на новата Велика Ложа е разлепена по 
стените на Париж. 
 
 1849 г. Основана е Великата Ложа на Люксембург. 
 
 10 август 1849 г. Великият Ориент на Франция приема новата редакция 
на своята Конституция. В качество на основополагащ принцип на масонството е 
провъзгласена вярата в Бога и безсмъртието на душата. 
  
 1851 г. По настояване на Великия Ориент на Франция, правителството 
разпуска Великата национална Ложа на Франция. На своя прощален банкет 
Братята от Великата национална Ложа на Франция отвръщат на нетърпимостта 
с достойнство, като вдигат тост в чест на Великия Ориент на Франция. 
 
 1851 г. Френският масон Жерар дьо Нервал издава книгата “Пътуване в 
Ориента” в която дава най-пълната версия на легендата за Майстора-масон. 
Ражда се терминът “масонска духовност”. 
 
 2 декември 1851 г. Във връзка с преврата довел на власт бъдещия 
император Наполеон ІІІ, Великият Ориет разпорежда прекратяването на 
работата на Ложите докато не се установи линията на поведение на новата власт 
към  франкмасонството. 
 
 Февруари 1852 г. Принц Люсиен Мюра, братовчед на Наполеон ІІІ е 
назначен за Велик майстор на Великия Ориент на Франция. Без да е бил до този 
момент масон, той получава само в рамките на едно заседание всичките 
тридесет и три степени на посвещение. Налага едно изключително авторитарно 
управление на Великия Ориент и възбужда недоволство сред Братята. 
 
 19 февруари 1852 г. По време на престоя си в Америка, в Ложа  
“Cincinnati Lodge №132” във Филаделфия във франкмасонството е посветен  на 
49-годишна възраст бъдещият национален герой на Унгария Лайош Кошут. На 
следващия ден Ложата му присъжда и степените “калфа” и “майстор”. 
 
 
 24 юли 1854 г. На заседание на Конвента на Великия Ориент на Белгия, 
след словото на Великия майстор Фергахен, се взема решение, че масонството 
може открито да се занимава с политика. 
 
 1 юли 1856 г. Датира създаването на първата румънска Ложа, която има 
редовен патент от Великия Ориент на Франция и е наречена “Дунавска звезда” 
със седалище в Букурещ. Нейният пръв Първомайстор е изтъкнатият държавник 
и патриот Йон Братиану. Посветен е в масонството в Париж. 
 
 1856 г. Немските масони д-р Рудолф Зайдлер и Голдфрид Финдел, 
започват да издават в Байройт франкмасонското списание “Die Bauhute”. От 
Ложата в Байройт, Финдел е изпратен в Англия със задача да изследва 
историята на Свободното зидарство. 
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 16 ноември 1858 г. Основана е Великата национална Ложа на Дания. 
 
 1859 г. На мястото на починалия Велик майстор на Върховния съвет на 
Стария и приет Шотландски ритуал в Чарлстон, САЩ е избран Алберт Пайк, 
който в течение на много години ще изиграе съществена роля в организацията 
на световното франкмасонство. 
 
 1861 г. Във Франция се обсъжда проект според който Държавният съвет 
да признае официално Ордена на франкмасоните като полезен за обществото. 
 
 1861 г. Учреден е Върховен съвет на висшите степени на Древния и 
Приет Шотландски обряд в Турция. 
 
 1862 г. Великият Ориент на Франция основава в Париж сиропиталище, в 
което да се отглеждат останали сирачета на Братя-масони, а също и деца на хора 
със заслуги към човечеството или франкмасонството. 
 
 11 януари 1862 г. Император Наполеон ІІІ публикува декрет, според 
който сам ще определи бъдещия Велик майстор на Великия Ориент на Франция.  
 
 3 февруари 1862 г. Върховният Командор на Върховния съвет на Стария 
приет Шотландски ритуал във Франция, Жан Пол Гийом Виене напомня 
писменно на Великия майстор на Великия Ориент на Франция, маршал Манян, 
че: “ …нашите два Ордена са напълно независими…” 
 
 май 1862 г. Великият майстор Манян, обявява разпускането на всички 
масонски ордени във Франция, които не се подчинят на върховенството на 
масонската му власт с изключение на неговия Велик Ориент. 
 
 12 декември 1863 г. В цариградската “Oriental Lodge” е посветен в 
Свободното зидарство българинът Иван Николов Ведър - основател на първата 
българска редовна Ложа през 1880 г. в гр.Русе. 
 
 
 1864 г. По непотвърдени досега сведения, в румънската столица 
Букурещ, в масонството е посветен българският революционер Ангел Кънчев. 
 
 1865 г. Провъзгласено е създаването на Велик Изток на Португалия, 
наречен още - Изток на Лузитания. 
 
 1866 г. Група английски масони  основават  в Лондон  Розенкройцерско 
общество с цел подпомагане и поддръжка на изследването на големите 
проблеми на живота и разкриване тайните на природата. 
 
 1867 г. Основана е Великата Ложа на Либерия. 
 
 1868 г. Основан е Великият Ориент на Гърция. 
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 30 януари 1870 г. Провъзгласено е създаването на първата национална 
федерация на унгарските масони под наименованието Велика символична Ложа 
Свети Йоан. За пръв Велик майстор е избран писателят Ференц Пулски. 
 
 20 септември 1870 г. Върховният командир на Върховния съвет в 
Чарлстон, Албърт Пайк и лидерът на италианските франкмасони Мадзини 
подписват протокол за обединяване на масоните от всички страни и създаването 
на Върховен капитул с Велик патриарх Албърт Пайк и негов заместник по 
политическите въпроси Мадзини. 
 
 Август 1871 г. Великият майстор на Великия Ориент на Франция 
порицава в официално писмо до Ложите всички Братя-масони, които са взели 
участие в Комуната. Нейното провъзгласяване той определя като “престъпен 
метеж, ужасил целия свят…” 
 
 септември 1871 г. Великият Ориент на Франция премахва титлата 
“Велик майстор” и я заменя с титлата “Председател на съвета на Ордена”. 
 
 1871 г. Английското общество на розенкройцерите публикува 
декларация, че предмет на неговите интереси се явяват само изследването на 
античността и литературата, и не се занимава с никакви тайнствени науки, 
характерни за първоначалния период на Ордена на розенкройцерите. 
 
 1872 година. Върховният съвет на Шотландския ритуал във Франция 
припомня, че формулировката “В прослава на Великия Архитект на Вселената” 
е една от главните основи на франкмасонския орден. 
 
 1872 г. Учреден е Съюза на Великите Ложи на Германия. 
 
 17 март 1872 г. По време на погребението на Мадзини италианските 
франкмасони провеждат своята първа публична манифестация. В погребалната 
процесия те участват облечени в масонските си униформи и носят ритуалните 
атрибути на Ложите. 
 
 1872 г. Учреден е Върховен съвет на висшите степени  на Древния и 
Приет Шотландски ритуал в Гърция. 
 
 21 ноември 1873 г. Папа Пий ІХ пише енциклика против 
франкмасонството. 
 
 1873 г. Учреден е Върховен съвет на висшите степени на Древния и 
Приет Шотландски обряд в Швейцария. 
 
 1874 г. В Париж се провежда международна среща на повече от двеста 
първомайстори на Ложи от цял свят. Срещата е организирана от Великия 
Ориент на Франция. 
 
 12 септември 1874 г. Великият майстор на Върховния съвет на Стария и 
приет Шотландски ритуал Албърт Пайк подписва с организацията на 
еврейските масонски Ложи “Б`ней Б`рит” протокол, според който еврейският 
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масонски ритуал “Мисриам-Мемфис” ще се развива като самостоятелна 
конфедерация със седалище в Хамбург, Германия. 
 
 1874 г. В масонството е посветен принцът на Англия Едуард, който през 
1901 година става крал Едуард VІІ. 
 
 1875 г. В Лозана, Швейцария се събират девет Върховни съвета на 
Шотландския ритуал, които излизат с обща декларация за съществуването на 
Първоначалния Творец, когото масоните наричат Велик Архитект на Вселената. 
 
 1875 година. Във Франция е свикан международен Конвент на масоните 
от Стария и приет Шотландски обряд с цел възстановяването на масонските 
Ложи след Френско-Пруската война и обсъждането проект за Велика 
Конституция на шотландското масонство. 
 
 1875 г. Елена Петровна Блаватска и английският полковник  Хенри  
Олкот основават в Ню Йорк Теософското общество, което многократно и по 
най-различни поводи е свързвано със съвременното франкмасонство. Блаватска 
е авторка на книгите “Разбулената Изида” и “Тайната доктрина”. 
 
 1875 г. Основаният през 1801 година Върховен съвет в  Чарлстон, САЩ  
премества седалището си във Вашингтон. 
 
 1876 г. В Ложите на Великия Ориент на Франция се обсъжда въпроса, 
дали трябва непременно да се вярва в Бог, за да се стане масон? 
 
 1876 г. Ложа “Равенство” в Букурещ открива диспансер в който 
медикаментите и прегледите са безплатни. Около 30% от румънските масони по 
него време са били дипломирани лекари. 
 
 
 1876 г. Започва процес на инсталиране на множество Ложи на 
територията на Сърбия от Великите Ложи и Великите Ориенти на Италия, 
Унгария, Франция и Германия. 
 
 1877 г. Конвентът на Великия Ориент на Франция взема решение да 
премахне от своята Конституция споменаването на Бог и безсмъртието на 
душата. Приема се декларация за първенство на принципа за безгранична 
свобода на съвестта. 
 
 1877 г. На Конвента на Великия Ориент на Франция се обобщават 
резултатите от обсъждания в Ложите въпрос относно необходимостта от вяра в 
Бога. Авторът на доклада, пастор Фредерик Демон се произнася в полза на 
премахването на Великия Архитект от нормативните документи на 
франкмасонството. Мотивът е, че формулировката за Великия Архитект била 
чужда на целите на масонството. Конвентът одобрява предложение и Великият 
Ориент на Франция прави поправка в чл. 1 на своята конституция, като в новата 
редакция формулировката Твореца, като Велик Архитект на Вселената отсъства. 
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 Февруари 1878 г. Великата Ложа на Англия прекъсва всякакви  връзки с 
Великия Ориент на Франция заради премахването на принципа за Бог и 
безсмъртието на душата от Конституцията на френските масони. Масоните от 
Северна Америка и Австралия също прекратяват отношенията си с Великия 
Ориент на Франция. 
 
 10 юни 1878 г. На конгрес на Великите Ложи на Германия се решава, че 
приемането на Братя в Ложите не е в зависимост от никое религиозно 
изповедание и различните представи за Бога. 
 
 20 март 1879 г. Великият Ориент на Португалия “Lusitanion Uni” 
одобрява съставения от Иван Ведър устав за основаване на първата българска 
регулярна Ложа “Балканска звезда” в гр. Русе. 
 
 1879 г.  Дванадесет Ложи от Върховния съвет на Шотландския ритуал 
във Франция си отделят, заради авторитарното ръководство на Върховния съвет 
и основават Велика символична шотландска Ложа на Франция. 
 
 Октомври 1880 г. Френските масони организират голям празник в чест 
на героя от революцията Бр.: Лафайет, на когото американското масонство е 
присъдило най-високите масонски санове. 
 
 18 февруари 1880 г. В домът на Иван Ведър в гр. Русе се внася 
Светлината на първата българска редовна Ложа на Свободните зидари, наречена 
“Балканска звезда”, която е регистрирана под №134 от състава на Великия 
Ориент на Португалия с издаден Патент №1831 от 31 март 1879 година. За 
Първомайстор на Ложа “Балканска звезда” е въведен Иван Ведър. 
 
 
 1881 г. Руският белетрист Александър Писемски издава в четири тома 
романа “Масони”. Романът е преиздаден през 1895 година. 
 
 1881 г. В румънското масонство са въведени ритуалите на Висшите 
степени. 
 
 1881 г. Основно чрез действия и лобиране на масони във френското 
правителство, във Франция е въведено безплатното начално обучение. 
Католическата църква реагира остро на тази образователна реформа и започва 
яростна антимасонска кампания. Разпространяват се разкази, затова как в 
масонските Ложи се тъпчело с крака светото причастие. 
 
 20 април 1884 г. Папа Лъв ХІІІ потвърждава доктриналната позиция на 
църквата спрямо масонството с енциклика  в която заявява, че “франкмасоните 
искат да разрушат до основи цялата социална и религиозна дисциплина 
създадена от християнските институции и да наложат натурализма. 
 
 28 ноември 1884 г. В Ангрия е създадена изследователската Ложа 
“Четиримата увенчани” със задача да състави световна история на 
франкмасонството. За неин пръв Първомайстор е избран  сър Чарлс Уорън. 
Ложата започва да издава и свободно да разпространява списание за 
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масонството. Създава кореспондентско бюро (към 1961 г. кореспондентският 
кръжок наброява четири хиляди члена). 
 
 1885 г. В Испания е създадена Великата областна символична Ложа на 
Каталуния. 
 
 1885 г. С тържествена церемония, американските масони откриват 
мемориала на Джордж Вашингтон на брега на р. Потомак в столицата 
Вашингтон. 
 
 21 март 1886 г. Във Велика символична Ложа на Унгария се обединяват 
самостоятелно работилите дотогава Велик Ориент на Унгария и Велика 
символична Ложа Свети Йоан. 
 
 25 юни 1887 г. Руският масон П.Н. Яблочков основава в Париж Ложата 
“Космос” в която членували предимно пребиваващи във Франция руснаци.  
 
 4 юли 1888 г. В Мадрид е учреден Великият Ориент на Испания. 
 
 1889 г. Бившият калвинистки пастор Едуард Картие ла Тант, Велик 
майстор на Великата Ложа на Швейцария “Алпина” основава в Ню Шател 
“Международно бюро за масонски връзки”. Обявената цел е - сближаването на 
всички Свободни зидари от всички системи на франкмасонството. 
Международното бюро събира всички видове материали и документи отнасящи 
се към франкмасонството, публикува “Бюлетин на свободното зидарство” на пет 
езика и издава “Ежегодник на всемирното масонство”. Организирана е 
Централна масонска библиотека. 
 1889 г. На международен конгрес на масоните свикан от Великия Ориент 
на Франция в Париж в присъствието на делегати от Белгия, Португалия, 
Испания, Унгария, Гърция и Италия се обсъждат чисто политически въпроси, 
като свалянето на монархиите от власт и създаването на Всемирна република. 
 
 1890 г. Френската Ложа “La Jerusalem Ecossaise” отправя окръжно писмо 
до всички френски Ложи с което кани да се проучи въпроса за допускането на 
жени в сдруженията на франкмасоните, като се създадат смесени масонски 
Ложи. 
 
 1890 г. Д-р Жерар Анкос, известен още като д-р Папюс, създава Ордена 
на мартинистите, чиято дейност се свързва с масонството чрез връзката с 
розенкройцерството. От 1888 г. д-р Папюс е член на Върховния съвет на 
кабалистическия Орден “Розата и кръста”. 
 
 10 май 1891 г. Основана е Великата Ложа на Норвегия. 
 
 1893 г. В Париж е основан Антимасонски комитет. 
 
 1894 г Във Франция е създадена женската Ложа “Droit  Humain”, която се 
провъзгласява за Велика символична Шотландска Ложа. Нито една редовна 
Велика Ложа не признава редовността на женската Ложа. 
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 1894 г. В Анверс, Белгия се провежда международен конгрес на 
масоните. 
 
 1895 г. Основана е Великата Ложа на Франция, която рязко се 
разграничава от Великия Ориент на Франция, заради неговия атеизъм и 
политически амбиции. 
 
 1896 г. По инициатива на най-продуктивния антимасонски писател Лео 
Токсил в северо италианския гр. Тренто се провежда антимасонски конгрес с 
участието на 36 епископа, 50 епископски делегата и над 700 свещеници от 
Италия, Франция, Австрия, Германия, Белгия, Холандия, САЩ, Канада и 
Мексико. 
 
 1896 г. Осъществява се обединяването на Великата символична 
шотландска Ложа на Франция и Великата Ложа на Франция. 
 
 1896 г. В Амстердам се провежда международен конгрес на Свободните 
зидари. 
 
 8 август 1898 г. Умира основателят на редовното франкмасонство в 
България, Иван Николов Ведър. 
 
 1900 г. Изследователят на масонството Голдфрид Финдел издава в 
Германия двутомна “История на Свободното зидарство”. 
 
 1900 г. В Париж се провежда международен конгрес на масоните. 
 
 1900 г. Основателят на Ордена на мартинистите д-р Папюс пристига в 
Санкт-Петербург, където чете поредица от лекции по магнетизъм и окултизъм. 
 
 1901 г. Основан е Велик Ориент на Испания. 
 
 14 ноември 1901 г. Руски масони създават в Париж Руската висша 
школа за обществени науки. 
 
 1901 г. Италианските масони се настаняват в римския дворец 
“Джустиниани”, където след Втората световна война се помещава Великият 
Ориент на Италия. 
 
 1901 г. В масонска Ложа в Ню Йорк е посветен бъдещият президент на 
САЩ, Теодор Рузвелт. 
 
 1902 г. Френският абат Турмантен основава в Париж Антимасонска 
асоциация. Целта на асоциацията е да се изучава и разобличава чрез устна и 
писмена пропаганда франкмасонството. Асоциацията издава списанието си 
“Франкмасоните без маска”. 
 
 1903 г. Папа Лъв ХІІІ учредява към Ватикана Библейска комисия, която 
да цензурира всички книги и трудове свързани със Светото писание. Комисията 
се занимава най-вече с издадените от обявеното за франкмасонско Движение за 
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обновление на католическата църква. Заглавията на неговите книги са вписани в 
Индекса / списък от забранени от църквата книги, като несъвместими с вярата и 
нравствеността/. 
 
 1903 г. Като приложение към една от книгите на руския философ 
Владимир Соловьов е публикуван документът, който става един от най-
оспорваните и скандални документи на ХХ век, под наименованието 
“Протоколите на старейшините от Сион”. Днес вече е доказано, че 
“Протоколите” не са съставени, както се твърди от антисемитската пропаганда, 
на международния еврейски конгрес в Базел през 1897 година. 
 
 1903 г. Великата Ложа на Франция, признава на свой Велик събор 
свободнозидарския характер на франкмасонските сдружения в който членуват и 
жени, но не ги счита за редовни и не установява контакт с тях. 
 
 7 септември 1903 г. На международния конгрес на франкмасоните в 
Женева, Великата швейцарска Ложа “Алпина” основава Международно бюро за 
свободнозидарски връзки. 
 
 Септември 1904 г. В Брюксел се провежда международен конгрес на 
масоните. 
 
 
 8 януари 1906 г. Руската телеграфна агенция и вестниците “Руско слово” 
и “Руски ведомости” публикуват съобщение с което на посочен адрес в Москва, 
всеки който пожелае да встъпи в обществото на франкмасоните може да 
изпрати молба. В обявата е уточнено, че се канят всички честни и нравствени 
хора, без разлика на тяхното вероизповедание. След получаването на 500 
заявления за членство, щяло да бъде свикано общо събрание. 
 
 3 юни 1906 г. Съюзът на 9-те Велики Ложи на Германия признава 
Великата Ложа на Франция. 
 
 1907 г. Папа Пий Х официално анатемосва европейското Движение за 
обновление на католическата църква, като франкмасонско сдружение. 
Публикува списък на 65-те  “заблуждения” на модернизма под заглавието 
“Lamentabili” (“Достойни за съжаление”). А след това пише енцикликата 
“Pascendi  dominici gregis” (”Да се пасе стадото”) в която осъжда модерната 
философия и настоява тя да си остане слугиня на богословието. 
 
 1907 г. В гр. Кингстоун, щата Ню Йорк е основано Братството на 
розенкройцерите в Америка. 
 
 26 юли 1908 г. Известният френски окултист д-р Папюс /Жерар дьо 
Анкос/ , автор на “Кабалата - наука за Бога, Вселената и Човека” публикува 
труда си  “Генезис и развитие на масонските символи”. Папюс е Маршал на 
Върховната манчестерска Ложа и председател на Великата сведенборгска Ложа 
във Франция. Автор на ритуала “Мисриам”. 
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 1908 г. Провъзгласено е основаването на Великия Ориент на Турция. 
Учредяването му става със съдействието на  Великия Ориент на Италия и 
Великия Ориент на Франция. За пръв Велик майстор на Великия Ориент на 
Турция е избран министърът на вътрешните работи Талаат бей. 
 
 1908 г. В Москва започва да излиза списанието “Руски франкмасон”. 
 
 1908 г. В Германия е обявен публичен конкурс за написване на 
съчинение на тема: “Съдържанието на франкмасонската идея за хуманност”. 
 
 1909 г. В министерството на вътрешните работи на Русия е открита 
специална длъжност за изучаване на франкмасонството и неговото влияние в 
обществото. 
 
 1909 година. Руското правителство на П.А.Струве изпраща във Франция 
специалният агент Б.К.Алексиев за да установи връзка с Антимасонската лига 
на абат Жулиен Турмантен. От организацията на абата е търсена помощ за 
установяване на контрол върху масонството в Русия. 
 
 
 
 1 септември 1910 г. Католическата църква задължава официално своите 
свещеници да полагат клетва, че ще се борят с обявеното за франкмасонско 
Движение за обновление на католическата църква. 
 
 1910 г. В Унгария започва да излиза масонският всекидневник “Вилаг”. 
 
 1910 г. Немският професор Рудолф Щайнер основава Антропософско 
общество, построява в околностите на Базел великолепен Храм. В обществото 
на Щайнер е съществувал вътрешен кръжок наречен “Франкмасонство”. 
Посветените в този кръжок получавали златен кръст с инкрустирана на него 
роза. 
 
 1901 г. Основан е Велик Ориент на Испания. 
 
 1901 г. Италианските масони се настаняват в римския дворец 
“Джустиниани”, където след Втората световна война се помещава Великият 
Ориент на Италия. 
 
 1901 г. В масонска Ложа в Ню Йорк е посветен бъдещият президент на 
САЩ, Теодор Рузвелт. 
 
 1902 г. Френският абат Турмантен основава в Париж Антимасонска 
асоциация. Целта на асоциацията е да се изучава и разобличава чрез устна и 
писменна пропаганда франкмасонството. Асоциацията издава списанието си 
“Франкмасоните без маска”. 
 
 1903 г. Папа Лъв ХІІІ учредява към Ватикана Библейска комисия, която 
да цензурира всички книги и трудове свързани със Светото писание. Комисията 
се занимава най-вече с издадените от обявеното за франкмасонско Движение за 
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обновление на католическата църква. Заглавията на неговите книги са вписани в 
Индекса / списък от забранени от църквата книги, като несъвместими с вярата и 
нравствеността/. 
 
 1903 г. Като приложение към една от книгите на руския философ 
Владимир Соловьов е публикуван документът, който става един от най-
оспорваните и скандални документи на ХХ век, под наименованието 
“Протоколите на старейшините от Сион”. Днес вече е доказано, че 
“Протоколите” не са съставени, както се твърди от антисемитската пропаганда, 
на международния еврейски конгрес в Базел през 1897 година. 
 
 1903 г. Великата Ложа на Франция, признава на свой Велик събор 
свободнозидарския характер на франкмасонските сдружения в който членуват и 
жени, но не ги счита за редовни и не установява контакт с тях. 
 
 7 септември 1903 г. На международния конгрес на франкмасоните в 
Женева, Великата швейцарска Ложа “Алпина” основава Международно бюро за 
свободнозидарски връзки. 
 
 
 Септември 1904 г. В Брюксел се провежда международен конгрес на 
масоните. 
 
 8 януари 1906 г. Руската телеграфна агенция и вестниците “Руско слово” 
и “Руски ведомости” публикуват съобщение с което на посочен адрес в Москва, 
всеки който пожелае да встъпи в обществото на франкмасоните може да 
изпрати молба. В обявата е уточнено, че се канят всички честни и нравствени 
хора, без разлика на тяхното вероизповедание. След получаването на 500 
заявления за членство, щяло да бъде свикано общо събрание. 
 
 3 юни 1906 г. Съюзът на 9-те Велики Ложи на Германия признава 
Великата Ложа на Франция. 
 
 1907 г. Папа Пий Х официално анатемосва европейското Движение за 
обновление на католическата църква, като франкмасонско сдружение. 
Публикува списък на 65-те  “заблуждения” на модернизма под заглавието 
“Lamentabili” (“Достойни за съжаление”). А след това пише енцикликата 
“Pascendi  dominici gregis” (”Да се пасе стадото”) в която осъжда модерната 
философи и настоява тя да си остане слугиня на богословието. 
 
 1907 г. В Кингстоун, щата Ню Йорк е основано Братството на 
розенкройцерите в Америка. 
 
 26 юли 1908 г. Известният френски окултист д-р Папюс /Жерар дьо 
Анкос/ , автор на “Кабалата - наука за Бога, Вселената и Човека” публикува 
труда си  “Генезис и развитие на масонските символи”. Папюс е Маршал на 
Върховната манчестерска Ложа и председател на Великата сведенборгска Ложа 
във Франция. Автор на ритуала “Мисриам”. 
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 1908 г. Провъзгласено е основаването на Великия Ориент на Турция. 
Учредяването му става със съдействието на  Великия Ориент на Италия и 
Великия Ориент на Франция. За пръв Велик майстор на Великия Ориент на 
Турция е избран министърът на вътрешните работи Талаат бей. 
 
 1908 г. В Москва започва да излиза списанието “Руски франкмасон”. 
 

Ноември 1908 г. В Москва се провежда Общо събрание на руските 
франкмасони. Създаден е Върховен съвет на висшите степени. Взема се 
решение за установяване на контакти с Великите масонски Ложи от цял свят. 
 
 1908 г. В Германия е обявен публичен конкурс за написване на 
съчинение на тема: “Съдържанието на франкмасонската идея за хуманност”. 
 
 
 
 
 
 1909 година. Английският в. “Таймс” съобщава за възстановяването в 
Петербург на Великата ложа “Астрея”. 
 
 30 май 1909 г. На конгрес на германските Велики Ложи се обсъжда 
въпросът, дали да бъде признат Великият Ориент на Франция след като е 
премахнал от конституцията си принципа за Божественото начало и е застанал 
на атеистични позиции. 
 
 1 септември 1910 г. Католическата църква задължава официално своите 
свещеници да полагат клетва, че ще се борят с обявеното за франкмасонско 
Движение за обновление на католическата църква. 
 
 1910 г. В Унгария започва да излиза масонският всекидневник “Вилаг”. 
 
 1910 г. Немският професор Рудолф Щайнер основава Антропософско 
общество, построява в околностите на Базел великолепен Храм. В обществото 
на Щайнер е съществувал вътрешен кръжок наречен “Франкмасонство”. 
Посветените в този кръжок получавали златен кръст с инкрустирана на него 
роза. 
 
 23 септември 1911 г. В Рим, Италия се провежда международен конгрес 
на франкмасоните. 
 
 1911 година. В Русия се извършва обединяване на масоните от “Великия 
Ориент на народите на Русия” и Братята от Ложите, които работят по Стария и 
приет Шотландски ритуал. 
 
 1911 г. В Санкт-Петербург е издадена антимасонската книга на  
Александър Селянинов, “Тайната сила на масонството. Още за световната 
конспирация”. 
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 10 май 1912 г. Установен е Върховен съвет за Сърбия на висшите 
степени по Стария и приет Шотландски обряд. Разрешителният патент е даден 
от Върховния съвет на Гърция. Требниците и документите са предоставени от 
Върховния съвет на Белгия. 
 
 1912 г. По инициатива на Великата Ложа на Англия и с одобрението на 
Великия майстор на Англия в Лондон се провежда конгрес на Великите 
английски и германски Ложи. 
 
 1912 г. Най-яркият представител на посветителското масонство във 
Франция, Осуалд Вирд създава списанието “Символизъм” в което се преоткрива 
значението на ритуалите и символите във франкмасонството. 
 
 1913 г. В Берн, Швейцария е основана Световна лига на франкмасоните. 
За неин пръв председател е избран Великият майстор на Великия Ориент на 
Португалия. 
 
 1913 г. В Германия се провежда Берлинския конгрес на немските масони 
с присъствието на френски и италиански Ложи. 
 
 27 декември 1913 г. Професорът по естествени науки Едуар дьо Рибокур 
напуска Великия Ориент на Франция заради убеждението си, че принципа за 
Великия Архитект на Вселената е неприкосновена основа на Ордена на 
франкмасоните и основава Великата национална независима и редовна Ложа за 
Франция и френските колонии./Сегашната Велика национална Ложа на 
Франция/. Тази Велика френска Ложа е призната от Великата Ложа на Англия. 
 
 1913 г. Учреден е Върховен съвет на висшите степени на Древния и 
Приет Шотландски обряд в Холандия. 
 
 1914 г. Великата Ложа на Ню Йорк основава Дружество за изследване 
историята на световното франкмасонство. 
 
 15 януари 1914 г. Във Франция е провъзгласено създаването на Великата 
смесена Ложа на Франция в която равнопоставено се допуска членството, както 
на мъже, така и на жени. 
 
 16 август 1914 г. Започналата световна война проваля подготвения за 
този ден международен конгрес на европейските масони, който е трябвало да се 
състои във Франкфурт на Майн. 
 
 1915 г. В САЩ е основано от Спенсър Луис най-голямото общество на 
розенкройцерите,  Древния и мистически Орден на Розата и Кръста със 
седалище в Сан Хосе в Калифорния. 
 
 19 февруари 1915 г. Българските масони основават Възпитателния 
институт “Заря” с основна задача, осъществяване хуманитарните цели на 
франкмасонството. 
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 1917 г. Римо-католическата църква вписва в “Codex Juris Canonici” 
канона 3Ф 2335 с който се забранява на католиците да имат каквито и да е било 
отношения с франкмасонството и посветените в него. 
 
 Май 1917 г. В Русия е публикува на десертацията на руския историк Г. 
В. Вернадский - “Руското масонство по време на царстването на Екатерина ІІ”. 
И до днес, това е най-подробното изследване на масонството в Русия през ХVІІІ 
век. 
 
 27 ноември 1917 г. Провъзгласено е учредяването на Великата символна 
Ложа на България. 
 
 Август 1918 година. В Румъния е учреден “Върховен съвет на Румъния” 
с председател Йон Пангал. Този върховен съвет ръководи всички степени на 
Стария и приет Шотландски ритуал и си поставя за задача да възстанови 
румънското франкмасонство след Първата световна война. 
 26 октомври 1918 г.  Петнадесет чешки масони от Ложата “Хирам с 
трите звезди”, основават първата работеща на чешки език Ложа “Ян Амос 
Коменски”. 
 
 1918 г. Възстановена е дейността на австрийските Ложи спрели работа 
по време на Първата световна война. Основана е Великата Ложа на Австрия. 
 
 1918 г. В руски масонски Ложи се обсъжда темата за противопоставяне 
на болшевиките. 
 
 1918 г. Правителството на болшевиките в Русия издава декрет с който на 
територията на цялата страна се забранява каквато и да е било масонска дейност 
и задължава членовете на партията си, да напуснат не само руските, но и 
чуждите Ложи в които членуват. 
 
 1919 г. В Канзас Сити, щата Мисури, САЩ Франк С. Ланд учредява 
младежка организация наречена “Орден на Дьо Моле”. Орденът се управлява от 
Международен върховен съвет в състава на който влизат 250 изтъкнати масони 
от цял свят. Младежката организация функционира чрез съдействието на 
Великата Ложа на щата Флорида. 
 
 22 март 1919 г. Съветът на народните комисари ръководен от Бела Кун 
обявява франкмасонството в Унгария за разпуснато. Сградата на Великата Ложа 
на Унгария в Будапеща е предадена за ползване от Профсъюза на домашните 
прислужници. 
 
 1 април 1919 г. Провъзгласено е създаването на Великата Ложа на 
Украйна. 
 
 Юни 1919 г. Провъзгласено е създаването на Великата Ложа на 
Югославия. 
 



 43 

 18 май 1920 г. Потушилото унгарската революция правителство на 
адмирал Хорти издава декрет за разпускане на всички Ложи и забрана на 
франкмасонството в цялата страна.  
 
 21 август 1920 г. Провъзгласено е създаването на Великата национална 
Ложа на Полша с Велик майстор Рафаел Радзивилович. Патентът за редовност е 
получен от Великата Ложа на Италия. 
 
 1920 г. Великата Ложа на Англия основава франкмасонска болница и 
почивен дом за Братя-масони и техните семейства. 
 
 
 20 октомври 1920 година. Пет чешки Ложи се обединяват в национална 
федерация под името Велика масонска Ложа “Лесинг и трите пръстена” в 
Чехословашката република.  
 1920 г. Великият събор на Великия Ориент на Франция признава 
Великата смесена Ложа на Франция и исканията на жените за влизане във 
франкмасонството. Двете формирования си разменят поръчители за дружба. 
Братята-мъже от Великата смесена Ложа могат да посещават сбирките на 
Ложите на Великия Ориент, но не и сестрите-свободни зидари - гласи 
решението на Великия събор. 
 

1921 г. На международния конгрес на масоните в Женева се прави опит 
да се дефинира естеството на Ордена на франкмасонството. Изходната позиция 
на дискусиите е, че всички хора са Братя и, че по същество масонството е 
философска и прогресивна институция, която се стреми към материални, 
социални, интелектуални и морални подобрения за благото на 
човечеството.Подписва се обща декларация. 
 
 1921 г. В Москва започва да функционира нелегалната организация 
наречена “Руско автономно масонство”. 
 
 1921 г. Великият майстор на Великата швейцарска Ложа “Алпина”, 
проф. Ревершон  се среща с министъра на вътрешните работи на Унгария 
Щефан Раковски и лобира  за разрешаване на унгарските масони да създадат 
благотворителна асоциация. 
 
 Август 1922 г. В Съветска Русия  е учредена Велика Ложа “Астрея”. 
 
 Ноември 1922 г. На Четвъртия конгрес на комунистическия 
Интернационал в Москва се взема решение за скъсване на всякакви връзки на 
комунистическите партии със световното франкмасонство. Членовете на 
комунистическите партии, които били посветени в масонството трябвало 
веднага да прекратят участието си в работата на Ложите. В повечето случаи 
обаче, се получава обратния ефект - комунистите-масони напускат партията си. 
 
 Август 1923 г. Възстановена е дейността на Световната лига на 
франкмасоните със седалище в Швейцария. Обявена е нейната основна задача - 
да способства за подобряване на отношения между Свободните зидари от 
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всички изповедания на франкмасонството по целия свят. Постигане на общия 
идеал на франкмасонството, въпреки различията в неговото практикуване. 
 
 27 октомври 1923 г. В Прага официално е оповестено създаването на 
Велика национална Ложа на Чехия, която получава Светлината и патент за 
редовност от Великата Ложа на Югославия. 
 
 1923 г. Великият Ориент на Франция взема решение за изключване на 
всеки член на Ложа, който не посещава нейните събрания  в продължение на 6 
месеца. 
 
 1923 г. В Чехия заработва комасонската Ложа “Добровски”, която 
провежда занятията си на есперанто. 
 
 1923 г. Фашисткият режим на Мусолини в Италия започва открито 
преследване на франкмасонството и поставянето му извън закона. 
 
 1923 г. Признати са за редовни основаните Велики Ложи на Колумбия, 
Панама, Порто-Рико, Сан Салвадор, Еквадор, Гватемала, Перу и Хаити. 
 
 1923 г. Министър-председателят на Китайската република д-р Ваннс 
Хунг Хюи е посветен във франкмасонството. 
 
 Юни 1924 г. Във Венецуела се провеждат големи франкмасонски 
тържества по случай 100-годишнината от основаването на първата в страната 
Ложа. 
 
 1924 г. Чешкият функционер на масонството и съосновател на Великата 
Ложа “Лесинг и трите пръстена”, д-р Оскар Познер, започва издаването на 
списанието “Трите пръстена”, официален орган на Великата Ложа. Той е автор  
и на “Панорама на историята на франкмасонството”. 
 
 1924 г. На международния конгрес в Брюксел  се обсъжда въпроса за 
това, коя масонска Ложа може да се счита за регулярна /редовна/ и коя  е 
нередовна и не подлежи на признание от други Ложи. 
 
 1924 г. В Белфаст, Северна Ирландия е учредена масонска Ложа от 80 
журналисти, която се занимава с разпространението на идеите на 
франкмасонството  в средствата за масова информация. 
 
 1924 г. Великият Ориент на Испания отправя официално искане към 
военния министър на страната, да бъде легализирано нейното съществуване. 
 
 1924 г. В официалния печатен орган на Великия Ориент на Италия, 
“Чrivista masonica” са публикувани открити писма на редица италиански 
сенатори, които заявяват, че по скоро биха се отказали от високите постове при 
Мусолини отколкото да напуснат Ложите си. 
 



 45 

 Март 1925 г. Сръбските франкмасони провеждат в Белград свой Велик 
събор. Във в. “Политика” е поместена обширна статия за Свободното зидарство 
в Сърбия. 
 
 1925 г. Мусолини изготвя законопроект за забрана на франкмасонството 
в Италия. Италианските вестници публикуват официалното изявление на 
Великия Секретариат на Великия Ориент на Италия с което се оповестява, че 
франкмасонските Ложи в страната се саморазпускат за да се прекратят арестите 
и убийствата на масони. 
 

Октомври 1925 г. На международен конгрес на франкмасоните се 
разисква въпросът относно редовността, компетенциите и юрисдикцията на 
Великите Ложи и Великите Ориенти. 
 
 1925 година. В Швейцария е създаден Съюз на младежките 
франкмасонски организации. 
 
 5 ноември 1925 г. Във връзка с разследването на неуспешен атентат 
срещу Мусолини, е издадено нареждане на областните управители, да 
секвистират всички помещения на италианските  франкмасонски Ложи. 
Гласуван е закон за забрана на всички тайни общества и организации. 
 
 1925 г. Основана е Великата Ложа на Финландия със седалище в 
Хелзинки. 
 
 1925 г. Учреден е Върховен съвет на висшите степени на Древния и 
Приет Шотландски обред в Австрия. 
 
 1926 г. Унгарските масони получават от министъра на вътрешните 
работи разрешение да участват в събранията на Международната масонска 
асоциация и на Световната лига на франкмасоните. В тези организации 
членуват индивидуално франкмасони от всички изповедания и страни. 
 
 1926 г. Великият Ориент на Белгия разпространява официален протест 
срещу действията на италианските власти против франкмасоните в Италия. 
 
 11 септември 1926 г. В Белград се провежда международна среща на 
франкмасоните от Европа. На срещата пристигат представители на 16 
национални Ложи и Ориенти. Великата ложа на България участва със своя 
делегация.  
 
 1926 г. В гръцка Ложа, в Свободното зидарство е посветен 
Александрийският патриарх /бивш Вселенски цариградски патриарх/ Милетий. 
 
 27 ноември 1927 г. На асамблеята на Международната масонска 
асоциация в Париж, делегатите на холандското масонство предлагат на всички 
масони да признаят съществуването на едно висше начало, символично 
наречено Велик Архитект на Вселената, като оставят свободата на личния 
религиозен избор на всеки масон. 
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 1927 г. Великият майстор на Великата Ложа на Ню Йорк се обръща с 
послание към членовете на Ложата, за нуждата от развиване на тесни Братски 
връзки с всички франкмасони от цял свят. 
 
 14 юли 1927 г. В присъствието на повече от 8 хиляди масони от цял свят, 
Великият майстор на Великата Ложа на Англия полага основния камък на нова 
сграда на английските масони в центъра на Лондон. 
 
 
 
 
 
 1927 г. Композиторът Ян Сибелиус пише “Масонска музика за обреди” 
състояща се от девет вокални и инструментални композиции. Финландският 
композитор е един от основателите на първата финландска Ложа “Суоми”. 
Посветен е в масонството лично от Великия майстор на Великата Ложа на Ню 
Йорк, Артур Томпкинс през 1922 година. 
 
 1928 г. На годишно събрание на Великата Ложа на Ню Йорк се 
оповестява статистика на световното франкмасонство, според която към него 
момент по цялата земя има 4 400 000 посветени в масонството Братя от които 4 
100 000 Братя работят в Ложите на английски език. 
 
 1928 г. По инициатива на Великия Ориент на Турция, в Цариград се 
провежда международна масонска среща. 
 
 1928 г. Великите Ложи в Германия вземат решение да допускат до 
своите събрания посветени Братя от цял свят. 
 
 Септември 1928 г. Испанската полиция извършва обиск в канцеларията 
на Великата Ложа на Испания. Арестуван е Великият майстор и всички 
намиращи се в сградата на Великата Ложа испански масони. Издадена е заповед 
за запечатването на всички Ложи в Испания. 
 
 1928 г. В Детройт, САЩ е осветен в присъствието на 25 хиляди 
американски и гостуващи от цял свят масони Храм на американските 
франкмасони. 
 
 4 септември 1929 г. Великата Обединена Ложа на Англия утвърждава 
документ наречен Основни принципи за регулярност във франкмасонството. 
  
 13 септември 1929 г. В Амстердам се провежда заседание на 
Международната франкмасонска Лига. 
 
 8 декември 1929 г. Великата Ложа на Виена отпразнува тържествено 
своята десет годишнина от основаването си. 
 
 1929 г. Великата Ложа на Англия поставя т.н. “голям ултиматум” на 
френските изповедания на франкмасонството - да се вярва в разкритата в 
откровенията воля на Великия Архитект на Вселената, да поставят на видно 
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място в Ложите трите Велики Светлини (книгата на Свещения закон, екера и 
пергела), да се забранят всякакви политически и религиозни дискусии в 
свободнозидарските ателиета. 
 
 1929 г. Турската Ложа “Селамел” създава “Сдружение за подсигуряване 
на възпитанието”. Целта на сдружението е да се подпомагат даровити, но бедни 
деца да получат висше образование в Турция или чужбина. 
 
 
 
 1930 г. Известният функционер на Коминтерна Карл Радек пише от 
Москва до Великия майстор на Великия Ориент на Франция. В писмото си той 
моли високопоставения френски масон, да повлияе чрез връзките си с 
американските масони на правителството на президента Рузвелт за по-скорошно 
дипломатическо признаване на СССР от САЩ. 
 
 5 юли 1930 г. Великата национална Ложа на Румъния е призната от 
Великата Ложа на Англия. 
 
 27 юли 1930 г. В Хамбург е основана “Символична Велика Ложа на 
Германия”, която заработва по принципите на Великата Ложа на Англия. За 
първи Велик майстор е въведен д-р Лео Мюфелман. 
 
 25 септември 1930 г. В Брюксел се открива редовен конгрес на 
Международната масонска асоциация. Създава се институцията на Постоянно 
присъствие на асоциацията с тригодишен работен мандат. 
 
 1930 г. В САЩ се организират големи празненства послучай 200-
годишнината от създаването на първите американски франкмасонски Ложи. 
Великата Ложа на Ню Йорк издава сборника “Кой, кой е в масонството”. 
 
 1930 г. Великата Ложа на Англия признава редовността на Великата 
Ложа на Югославия. 
 
 1930 г. В Копенхаген е осветен новопостроения Храм на датските 
франкмасони. Церемонията в която вземат участие над 2000 масони е водена 
лично от Великия майстор, кралят на Дания    Кристиян Х. 
 
 1930 г. Великият Ориент на Холандия дава пресконференция за печата и 
кани журналистите да разгледат помещенията на централната франкмасонска 
Ложа. Изнесен  е доклад за същността на Свободзното зидарство, който е 
отразен обширно в холандските вестници и кореспондентите на чуждестранните 
издания. 
 
 24 декември 1930 г. Великата Ложа на Англия възстановява връзките си 
с Великата Ложа на Виена, които са прекъснати след потапянето на английския 
пътнически кораб “Лузитания” в Атлантика по време на Първата световна 
война. 
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 1930 г. В Германия е основан Върховен съвет на Стария и приет 
Шотландския обряд. 
 
 1931 г. Срещу сградата на Великата Ложа на Румъния, на ул. “Страда 
Кампи” в Букурещ е извършен бомбен атентат от антисемитската организация 
на студенти-националисти “Желязната гвардия”. 
 
 1932 г. В съавторство с немския масон  Йожен Ленхоф,  д-р Оскар 
Познер издава “Der Freimaurer Lexicon”. 
 1932 г. В Дания е основана втора Велика Ложа. 
 
 1932 г. Основана е Великата Ложа на Палестина. 
 
 1933 г. Във Франция започва да излиза издаваното от Глотон месечно 
списание “Свързваща верига” в което се помества обширна масонска 
информация и документация. 
 
 юни 1933 г. Орденът на илюминатите в Германия изпраща циркулярно 
писмо до всички свои Ложи с мнението, да прекратят своето съществуване във 
връзка с политическата обстановка в страната. 
 
 1934 г. Великата Ложа на Румъния възстановява първата румънска Ложа 
“Дунавска звезда” /създадена през 1859 г./ и организирва редица публични 
изяви за да покаже ролята на румънското масонство за обединяването на 
княжествата и създаването на румънската държава. 
 
 1934 г. Великата Ложа на Германия се преименува във Немско-
християнски Орден. 
 
 28 декември 1935 г. В Камарата на френския парламент е внесен 
проектозакон за забрана на франкмасонството. Той е отхвърлен с 370 срещу 91 
гласа. 
 
 16 януари 1936 г. Министър-председателят на Прусия Херман Гьоринг 
нарежда разтурването на франкмасонските Ложи. 
 
 2 ноември 1936 г. Сред руските масони-емигранти в Париж е 
разпространена паметна записка за необходимостта от възстановяване работата, 
като нелегална форма, на франкмасонските Ложи на територията на СССР. 
 
 1936 г. На конгрес на Международната масонска лига в Базел се 
разглежда въпросът, как да се реагира на зачестилите атаки срещу 
франкмасонството в  Европа. 
 
 1937 г. Швейцарското правителство провежда референдум, дали да 
продължи легалното съществуване на франкмасонските Ложи. Резултатите от 
референдума показват необходимостта от Свободното зидарство в полза на 
развитието на обществото. 
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 1937 г. Френският масон Лантоан пише “Писмо до папата суверен”, в 
което предлага съюз между църквата и франкмасонството, за да се запазят 
изконните ценности на западната цивилизация. 
 
  
 
 
 

1937 г. Румънският крал Карол ІІ, издава указ за забрана на 
франкмасонството под натиска на профашистките настроения. Издадена е 
антимасонската книга на проф. Паулеску “Болницата, кабалата и 
франкмасонството” копираща обвиненията на скандалния французин Лео 
Таксил срещу сдруженията на масоните. 
 
 7 юни 1937 г. В Москва е арестуван  членът на ВЦИК СССР, члена на 
колегията на НКВД, началника на специалния отдел при НКВД СССР - Глеб 
Иванович Бокия. Високопоставеният болшевишки функционер е обвинен в 
членство в масонската Ложа “Единно трудово братство”. Бокия признава 
посвещението си във франкмасонството. 
 
 Май 1938 г. В Полша е подготвен законопроект за забрана на всякаква 
масонска дейност. Всеки продължаващ да членува в Ложите масон е заплашен с 
пет години затвор. Малко преди приемането на репресивния закон, Великата 
национална Ложа на Полша обявява своето саморазпускане. На 28 ноември 1938 
година в Държавен вестник е публикуван Декрет за разпускане на масонските 
асоциации. 
 
 1939 г. Заместникът на Хитлер в партийната йерархия на 
Националсоциалистическата партия Рудолф Хес предупреждава, че 
съществуването на Третия Райх е заплашено от зловеща еврейско-масонска 
организация. 
 
 Май 1939 г. Великата ложа на България е утвърдена за титулярен член 
на Изпълнителния комитет на Международната масонска асоциация. 
 
 1940 г. Руската изследователка на франкмасонството Нина Берберова 
издава в Брюксел “Биографичен справочник на руските франкмасони от ХVІІІ и 
ХІХ век”. 
 
 1940 г. Ръководството на унгарската Социалдемократическа партия 
забранява на своите членове да участват във франкмасонството. 
 
 1940 г. В националната библиотека на Франция в Париж е предаден за 
съхранение архивът на руските масонски Ложи с условието: “не подлежи на 
отваряне”. 
 
 14 август 1940 г. С декрет на правителството на маршал Петен във 
Виши, във Франция са забранени всякакви тайни общества. Функционерите на 
франкмасонството са свалени от постовете им. На принадлежалите към 
франкмасонството се забранява достъп до всякакви административни постове. 
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Немски войници от комендатурите обискират помещенията на Ложите и 
изземват архивите. Създадено е специално Бюро за преследване на тайните 
общества и по специално франкмасоните. Започват масови арести на членове на 
Ложите по иззетите при обиските картотеки. 
 
 24 декември 1940 г. В България е приет Закон за защита на нацията, с 
който се разтурват всички организации участващи в международни сдружения - 
в това число и Великата ложа на България. 
 
 1941 година. От конфискуваните архиви на франкмасоните, немците 
организират в Париж изложба, целяща да осмее масоните и да покаже колко е 
вредна тяхната организация. След войната, съхраняваните от немците архиви на 
френското масонство попадат в ръцете на руснаците. Новото френско 
правителство отправя официално искане те да се върнат, но Съветският съюз 
отказва да стори това. 
 
 Май 1941 г. В Лондон е създадена Велика Ложа на Чехословакия под 
името “Комениус в изгнание”. 
 
 22 юни 1941 г. Точно в деня на нападение на Германия над СССР, в 
Париж са арестувани 120 руски  емигранти-масони. 
 
 1941 г. Руски масони-емигранти в Ню Йорк основават Ложата 
“Масонски клуб “Русия””. 
 
 1943 г. Във Франция се прожектира филмът “Окултните сили”, като част 
от нацистката пропаганда дискредитираща франкмасонството като зловеща 
сила. 
 
 15 декември 1943 г. С декрет,  генерал Дьо Гол анулира закона за 
забрана на тайните общества във Франция, наложен от Виши през 1940 година. 
Френските масони от всички изповедания възстановяват работата на Ложите. 
 
 18 октомври 1944 г. Великата Ложа на Франция и Великия Ориент на 
Франция изпращат официално общо писмо до генерал Де Гол, в което го 
уверяват, че френското масонство ще бъде вярно на Временното правителство 
на Франция. 
 
 Февруари 1945 г. Унгарските масони се връщат в сградата  на Великата 
Ложа в Будапеща и започват възстановяването на движението. 
 
 1945 г. Възстановили след войната дейността си по отделно, Великият 
Ориент на Румъния и Великата национална Ложа на Румъния изглаждат 
противоречията и се сливат в единно национално масонско изповедание. 
 
 1945 г. Осъществява се обединяване на Ложите на Свободните зидари в 
Мюнхен /Бавария/. 
 
 1945 г. Ватиканският пастор д-р Йоханес де Тот, архивар на църквата на 
Св. Петър, изказва хипотезата, че булата на папа Климент ХІІ “In emineti” от 21 
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юни 1737 година, осъждаща франкмасонството, била фалшификат и дори не 
съдържала подписа на папата. 
 
 Март 1946 г. С декрет в Унгария е отменена забраната от 1920 г. за 
функционирането на масонските Ложи. Свикан е възстановителен Конвент на 
унгарските масони. От извършеното преброяване се оказва, че са оцелели едва 
двеста четиридесет и шест Бр.: Свободни зидари. 
 
 
 22 май 1946 г. На съвместно заседание на няколко франкмасонски Ложи 
в Париж, натоварен със задачата Бр.:, да изучава франкмасонските архиви, 
докладва за открити доказателства в полза на тезата за масонския произход на 
републиканския девиз “Свобода, Равенство и Братство”. 
 
 6 септември 1946 г. В Париж се провежда първото следвоенно събрание 
на Съвета на Обединените руски Ложи във Франция. 
 
 23 декември 1946 г. На общо събрание на няколко масонски ложи в 
Париж се разглежда доклад за започналите репресии срещу Свободните зидари 
в страните от Източна Европа и най-вече от страна на комунистическите власти 
в България и Румъния. 
 
 1947 г. Великият майстор на Великия Ориент на Франция напомня с 
циркулярно писмо до всички Ложи, че колкото повече масонството се занимава 
с  политика, толкова е по-слабо. 
 
 15 май 1947 г. Канцеларията ва военното правителство на Бавария дава 
разрешение за работа на първата следвоенна Ложа в Германия, “Немска вахта 
на юг” в Мюнхен. По-късно тази Ложа се преименува в “Лесинг към Пламтяща 
звезда”. 
 
 26 октомври 1947 г. В Прага е официално открита възстановената след 
войната Велика Ложа на Чехословакия. 
 
 1947 г. В пещери край северозападния бряг на Мъртво море са открити 
ръкописи на възраст около две хиляди години. Това събитие ще бъде 
окачествено от учените, като събитие на века, защото ръкописите оказват 
повратно въздействие върху изследването на религията и текста на Библията. 
 
 Юни 1948 г. Комунистическото правителство на Румъния взема решение 
за затваряне на франкмасонските Ложи в страната. Великият майстор Грегориу 
подава оставка, а Федералният съвет на Великата Ложа взема решение за 
прекъсване на работата. Отнето е помещение на Великата Ложа, което е 
превърната в столова за министерските чиновници. Конфискуван е архивът и 
реквизитът на Великата Ложа. 
 
 20 март 1949 г. Службите за сигурност на Чехословакия осуетяват 
провеждането на Конвента на Великата Ложа на Чехословакия с искането си, че 
той може да се проведе само ако на него присъстват и представители на 
Държавна сигурност. Започват масони гонения на чешките франкмасони. На 
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партийни събрания, работническите комитети заклеймяват франкмасонството 
като буржоазна и космополитна организация, враг на народа. 
 
 1949 г. Седем Велики Ложи в Германия учредяват Обединената Велика 
Ложа на Германия. Всяка от учредителките запазва правата си на Велика Ложа. 
 
 1950 г. В Румъния започват масови репресии срещу членовете на 
масонските Ложи. Заради принадлежността им към Свободното зидарство, в 
съда Бр.: са обявявани за изменници и шпиони, и са осъждани по бързата 
процедура на народните съдилища. Великият майстор Грегориу умира в 
затвора. 
 
 13 юни 1950 г. Още на същия ден с идването си на власт, комунистите в 
Унгария издават декрет за забрана на франкмасонството и обявяват, че 
франкмасонските Ложи са “убежища на капиталистическите врагове”. 
Конфискувано е цялото имущество и архиви на унгарските Ложи. 
 
 20 март 1951 г. За пореден път властите в Чехословакия осуетяват 
провеждането на Конвента на Великата Ложа на Чехословакия. Масонските 
Ложи получават нареждане от властите, да се саморазпуснат до 1 април 1951 
година. Идеолозите на управляващата партия заявяват, че Ложите са 
отживелица и, че те ще бъдат заменени от Обществени центрове за трудещите 
се. 
 
 април 1951 г. На извънреден Конвент, Великата Ложа на Чехословакия 
взема решение за прекратяване на дейността и нарежда на съставните си Ложи 
да се саморазпуснат. 
 
 6 февруари 1953 г. В предаване на радио Прага, франкмасонството е 
обвинено в активно участие в заговор против държавата, като агент на 
империализма. Масоните са обявени за престъпни елементи. 
 
 1953 г. Така наречени “осиновителни  Ложи” във Франция, в които 
членуват жени свикват свой Конвент и приемат името Велика женска Ложа на 
Франция, като се отказват от ритуала на осиновителните Ложи и заработват по 
мъжкия  Стар и приет Шотландски ритуал. 
 
 1953 г. Основана е Великата Ложа на Израел. 
 
 15 май 1954 г. Великата Ложа на Франция подписва Люксембургската 
конвенция за придържане към принципите на регулярност на световното 
франкмасонство. Към него момент Люксембургската конвенция е подписана от 
Великия Ориент на Холандия; Великата Ложа на Швейцария “Алпина”; 
Великата Ложа на Люксембург; Великата Ложа на Виена и от Обединените 
Велики Ложи на Германия. 
 
 1956 г. Руските емигрантски франкмасонски Ложи в Париж обсъждат 
темата: “Съвременното съветско общество и масонството”. 
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 1956 г. На конвент на Великия Ориент на Франция се обсъжда въпросът 
за използването на атомната енергия в полза на човечеството. 
 
 13 януари 1957 г. Руските масони-емигранти във Франция изготвят 
паметна записка за учредяването на “Универсален съюз на руските Свободни 
зидари”, обединяващ всички руски франкмасони по целия свят. 
 
 1958 г. Обединените Велики Ложи на Германия съставят своята Магна 
Харта /Декларация за принципите на немското масонство/ 
 
 14 юни 1959 г. Великият Ориент на Франция излиза с предложение към 
Великата Ложа на Франция и Великата Национална Ложа на Франция, проект за 
създаването на Конфедерация на Великите Обединени Ложи на Франция. 
Предложените принципи на обединение от Великия Ориент на Франция не 
удовлетворяват  останалите две масонски изповедания. 
 
 юли 1959 г. В италианския град Ливорно е открита Ложа на 
американските офицери от НАТО. 
 
 1959 г. Руските емигрантски Ложи влизащи в състава на Великия Ориент 
на Франция включват в Уставите си изискването за Великия Архитект на 
Вселената. Великият Ориент на Франция ги изключва от състава си. 
 
 1959 г. Великата Ложа на Франция оттегля подписа си под 
Люксембургската конвенция за принципите на регулярност в масонството. 
 
 3 юни 1960 г. В съветския централен всекидневник в. “Известия” е 
публикувана статия в която франкмасонството се определя като “антисъветска 
организация и враг на народа”. 
 
 1960 г. Възстановен е Върховният съвет на висшите степени на Древния 
и Приет Шотландски обред в Италия. 
 
 1961 г. В Монреал, Канада е създадена унгарска емигратнска Ложа 
“Unitas”. На всеки пет години, в Париж се провежда среща на унгарските 
емигрантски Ложи от цял свят. 
 
 1962 г. Публикувано е писмо на папа Климент ХІІ датиращо от 1738 
година. В него папата заявява, че масонството се основава на ерес, която 
оспорва божествения произход на Иисус, че масонството се състои от онези 
сили, които са предизвикали реформацията на Лутер, и че масонската 
организация имала за цел да подкопае основите на католицизма. 
 
 7 декември 1962 г. По време на първата сесия на ІІ Ватикански събор 
епископ Куернаваки Мендес Арсео от Мексико прави предложение римо-
католическата църква да установи дружески отношения с масоните, 
анатемосани от папите Пий ІХ  и Лъв ХІІІ. 
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 1963 г. Във Франция е издадена книгата на Жорж Аронсон, 
“Франкмасоните и Руската революция”. 
 
 1963 г. В най-авторитетното английско масонско списание “Ars Quatuor 
Coronatum” представители на американското масонство обръщат внимание на 
опасността от профанизация на работата в масонските Ложи. Призовава се към 
възвръщане на езотеричните традиции във франкмасонството. 
 
 1964 г. Основана е Великата Ложа на Старите, Свободни и Признати 
Зидари на Германия със седалище в Мюнхен. 
 
 17 септември 1964 г. Великата Ложа на Франция признава официално 
Великия Ориент на Франция и сключва с него Братски съюз. Това обединение 
предизвиква оттеглянето на признанието на Великата Ложа на Франция от 
много регулярни свободнозидарски институции от цял свят. 
 
 29 октомври 1964 г. Сто и двадесет френски майсторски-масони 
обявяват създаването на “Федерация на традиционните Ложи” с цел опазването 
на принципите на законността и традициите във франкмасонството. 
Създадената Федерация декларира продължаването на линията на Древния и 
Приет  Шотландски устав и абсолютен отказ от обсъждане на политически и 
религиозни въпроси в Ложите. 
 
 1965 г. Провежда се ХХ конференция на Великите командори на Европа, 
в състав ръководителите на Върховните съвети на висшите степени на Древния 
и Приет Шотландски обряд на Франция, Белгия, Турция, Гърция, Швейцария, 
Холандия, Австрия, Германия и Италия. 
 
 1965 г. След приключването на ІІ Ватикански събор, Римо-католическата 
църкава прави заявлението, че човешката личност има право на религиозна 
свобода и отваря врати за започване на диалог с франкмасонството. Съставена е 
специална Комисия за диалог. 
 
 1966 г. В книгата си “История на френския антиклерикализъм”, авторът 
Аднре Мелора привежда факти за отдавна започнат диалог между 
франкмасоните и католическата църква за изглаждане на отношенията и 
прекратяване на забраните от страна на църквата. 
 
 2 юли 1966 г. Великата Ложа на Швейцария “Алпина” отправя писмена 
критика към Великата Ложа на Франция за проявявана склонност към 
рационализъм  и загърбване на духовността във Франкмасонството. 
 
 5 май 1969 г. Девет румънски масони с 33-та степен на посвещение искат 
от Върховния съвет на Франция, да поднови патента на Върховния съвет на 
Румъния, даден от французите през 1923 година. 
 
 
 21 юли 1969 г. Американският астронавт Едвин Е. Олдрин оставя на 
Луната  масонско знаме с извезана на него емблема на Върховния съвет на 
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тридесет и трета и последна степен на Стария и Приет Шотландски ритуал на 
американските масони. 
 
 5 юли 1970 г. Публикувано е така нареченото “Лихтенауерско 
споразумение” вследствие на работата на “Комисията за диалог” между 
католическата църква и франкмасоните. В заявлението се изказва убеждението, 
че от този момент нататък папските були осъждащи масонството ще имат вече 
само исторически характер и са недействителни в днешно време. 
 
 1970 г. Обединените Велики Ложи на Германия разширяват своята 
Магна харта (Декларация на принципите) 
 
 21 март 1971 г. Руските емигранти-масони провеждат последно 
заседание на своята Ложа в Париж.  
 
 1971 г. По случай 100-годишнината от френската Комуна, Великият 
Ориент на Франция почита с официален ритуал и манифестация на гробището 
Пер Лашез паметта на комунарите. 
 
 1974 г. Провежда се конференция между Обединените Велики Ложи на 
Германия и немските епископи на католическата църква. Обсъжда се въпроса за 
разрешение от страна на църквата на католиците да участват в масонските 
сдружения. 
 
 14 декември 1974 г. Великият Ориент на Италия взема решение за 
закриването на Ложата “П-2” заради груби нарушения на масонския канон за 
регулярност. 
 
 1976 г. В Италия излиза скандалната за римокатолическата църква книга 
“Пророчествата на папа Инокентий ХХІІІ”, в която папата-автор признава че е 
бил таен член на Ордена на Розата и Кръста по време на неговото назначаване 
за папски нунций в Турция през 1935 година. 
 
 15 декември 1979 г. С решение на Великата Ложа на  Франция са 
закрити Обединените руски Ложи със седалище в Париж. 
 
 1981 г. В Италия избухва публичен скандал с масонската Ложа П-2 
/”Пропаганда - 2”/ с Първомайстор  Личо Джели. 
 
 1981 г. Създадена е Великата Ложа на Аляска, която влиза като 
пълноправен член в Конференцията на Североамериканските франкмасони. 
 
 3 декември 1981 г. В Париж се провежда съвместно заседание на 
представители на Великата Ложа на Франция и Великата Национална Ложа на 
Франция на което се обсъжда въпросът за възстановяването на масонството на 
територията на Съветския съюз. 
 Декември 1982 г. В интервю на писателя Ф. Чуевым, бившият 
председател на Совнаркома на СССР Вячислав Молотов,  потвърждава, че е 
посветен в масонството още през 1906 година. 
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 Януари 1983 г. Римокатолическата църква отменя забраната към 
католиците за членство във франкмасонските Ложи. До този момент всеки 
масон-католик е отлъчван от църквата. Ватикана публикува нов вариант на 
“Codex Juris Canonici” в който е отпаднал канон № 2335, забраняващ на 
катилиците всякакви връзки с франкмасонството. 
 
 1983 г. Италианската полиция извършва поредица от обиски в 
помещенията на масонските ложи в цялата страна във връзка със скандала 
около Ложата “П-2”. 
 
 Март 1983 г. Римският съдия Ернесто Кудило взема решение за 
прекратяване следственото дело срещу италианската Ложата “П-2” и снема 
обвиненията срещу всички членове на Ложата. 
 
 1985 г. Френското списание “Пуен” публикува статистиката, че от 1879 
до 1931 година петима президента на Франция, а от 1875 до 1967 година - 22 
премиер-министри са били франкмасони. 
 
 1986 г. Изследователката на руското масонство Нина Николаевна 
Берберова публикува в САЩ книгата “Люди и Ложи. Русские масоны ХХ 
столетия”. 
 
 1988 г. В Унгария започва процес на възстановяване на 
франкмасонството в страната. 
 
 1988 г. В немското месечно списание “Гео” е публикуван пълен текст на 
масонски ритуал за посвещаване на новоприет член на Ложа в Хамбург. 
 
 1988 г. В гр. Новосибирск, СССР е разпространена листовка в която се 
твърди, че болестта на века СПИН била създадена от масонското лоби в САЩ. 
 
 1988 г. В САЩ са публикувани три книги в които са описани ритуалите, 
паролите, ръкостисканията и други тайнствени знаци на франкмасонството. 
 
 1989 г. Датират сведения за създаването на масонски Ложи в Украйна. 
 
 31 март 1989 г. Великият Ориент на Франция обсъжда въпроса за 
посвещаване в масонството на граждани от Русия с цел възстановяването на 
франкмасонството на руска територия. С посвещаването на търсещите 
Светлината кандидати е натоварена парижката Ложа “L`Oeuvre Fratelnel”.  
 
 
 1990 г. В Москва е издадена книгата на историка А.Я. Аврех “Масоните 
и революцията”. Книгата е написана още през 1981 година, но е било 
невъзможно нейното публикуване. 
 
 Март и декември 1990 г. В Париж са посветени в трите степени на 
“синьото” масонство първите двама руски граждани, които се връщат в Русия с 
цел възстановяване на Ложите на Свободните зидари в станата. 
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 1990 г. Високопоставеният френски масон от руски произход М. В. 
Гардер, основен фактор на възраждането на франкмасонството в страните от 
бившия Съветски съюз, изпраща официално писмо на правителството на СССР 
в което обосновава необходимостта от легализацията на франкмасонството в 
страната. 
 
 1990 г. В Мексико се провежда ХІV Международна конференция на 
Върховните съвети на Стария и Приет Шотландски ритуал. Висшият форум 
отправя до всички масонски изповедания документът наречен “Писмо от 
Мексико”, който представлява синтезирана програма на световното 
франкмасонство до края на отиващия си ХХ век. Определено е мото на 
Свободното зидарство: “Ние, масоните, работим за бъдещето”. 
 
 27 април 1991 г. В Москва пристига делегация на Великия Ориент на 
Франция, която посвещава в масонството няколко руски граждани и обявява 
учредяването на Ложа “Северна звезда”, която започва работа през м. ноември 
същата година. 
 
 Юни 1991 г. Великият майстор на Великия Ориент на Франция Жан 
Робер Рагаш пристига с делегация в Будапеща, за да отбележи сто и 
двадесетгодишнината от основаването на Великия Ориент на Унгария. 
 
 18 август 1991 г. В СССР се провежда първи конгрес на франкмасоните 
от възстановените и новосъздадени в страната Ложи. 
 
 30 август 1991 г. Великата Ложа на Франция инсталира в Москва 
Ложата “Николай Новиков”. 
 
 Декември 1991 г. Възстановен е Великият Ориент на Унгария. 
 
 14 януари 1992 г. В Париж се чества 250-годишнината от основаването 
на руското масонство и 70-годишнината на руската Ложа “Астрея”.  На този 
празничен масонски събор се извършва и регуляризацията на двама 
пристигнали от Москва масони, които възраждат в руската столица Ложата 
“Хармония”. 
 
 Април 1992 г. Великият Ориент на Франция основава в Москва втора 
своя Ложа под името “Свободна Русия”. 
 
 Май 1992 г. В мюнхенската Ложа “Лесинг на  Пламтяща звезда”, от 
състава на Великата ложа на Старите, Приети и Признати зидари на Германия, в 
масонството са посветени няколко български граждани. Започва процес на 
“събуждане” на “приспаното” през 1940 година регулярно българско 
франкмасонство. 
 
 Август 1992 г. В Санкт-Петербург е основана Ложа “Свинкс”. 
 
 19 декември 1992 г. Великият Ориент на Франция основава в Париж 
Административната Ложа “Григорий Вырубов”, която има за задача да 
координира възстановяването на франкмасонството в Русия. Тази Ложа създава 
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асоциацията “Concorde et liberte” с цел способстване на развитието на 
културните и философски контакти между Франция и страните от ОНД. По 
инициатива на тази асоциация, на открито заседание на Ложа “Григорий 
Вырубов” на 28 януари 1994 г. доклад изнася известният руски писател А.А. 
Зиновиев. 
 
 5 юни 1993 г. Ложите основани от Великия Ориент на Франция и 
Великата Ложа на Франция  на територията на бившия Съветски съюз, 
подписват в Страсбург Европейски масонски договор.  
 
 12 октомври 1993 г. Великата Ложа на Франция  основава Ложа “Лотус” 
в Москва , Ложа “Астрея” в Санкт-Петербург и “Хамаюн” във Воронеж.  
 
 1993 г. В Москва заработва “Обединение на регулярните Ложи на 
Русия”. 
 
 11 юли 1993 г. Великият Ориент на Франция основава в Москва Ложите 
“Северни Братя” и “Девет музи”. 
 
 30 октомври 1993 г. В Москва е учредена Ложа “Лютеция”. 
 
 1994 г. В голямата зала на Московската консерватория се провежда 
концертът “Масонска музика”. 
 
 Юни 1994 г. Световноизвестният тенор Пласидо Доминго изнася 
концерт в Храма на франкмасоните в Детройт, САЩ. 
 
 12 юни 1994 г. Московската Ложа “Северна звезда” основава в 
Архангелск Ложата “Полярна звезда”. 
 
 24 юни 1995 г. Великата Национална Ложа на Франция инсталира в 
Москва Регулярната Велика Ложа на Русия. 
 
 6 юли 1996 г. Десет руски масони, които са посветени в най-висшата 33-
та степен на Древния и Приет Шотландски обред, основават  Върховния съвет 
на Висшите степени на Русия. 
 
 Декември 1996 година. Папа Йоан-Павел ІІ отхвърля предложението на 
италианските франкмасони да го наградят с ордена “Галилей”, за приноса му в 
братското разбирателство между народите и религиите. 
 
 1996 г. В Русия е издаден “Исторически речник на руските масони от 
ХVІІ-ХХ век”. В него са изредени имената на стотици посветени в Свободното 
зидарство руснаци от миналото до наши дни. 
 
 Юли 1997 г. В Англия започва издаването на месечното списание 
“Франкмасонството днес”.  
 
 20 септември 1997 г. В България е инсталирана Велика ложа на Старите, 
Свободни и Приети зидари на България. За Велик майстор е въведен Иван 
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Ставрев. Българската Велика ложа обединява в съюз Ложите: “Светлина”; 
“Зора”; “Сердика”; “Заря” и “Черноморски приятели”. 
 
 Януари 1998 г. Английското правителство отправя искане към 
посветените във франкмасонството държавни служители да обявят публично 
своето участие в Ложите на Свободните зидари. 
 
                         ©   Димитър Недков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


