МАСОНСКИЯТ ХРАМ В БОСТЪН – ИЗПОЛЗВАНЕ И РАБОТА

Градежът е на основата на посещение в масонската сграда в Бостън на 17 май 2017г.
Великата ложа на Масачузетс е основана през 1733г. и е третата най-стара ложа в света и
най-старата в западното полукълбо. Сградата на великата ложа е 11-етажна и е място за
срещи на 11 масонски организации, офис на Великата ложа. В нея се намира и
изключително богатата библиотека на
Великата ложа, наименувана в памет
на
Самюъл
Крокер
Лорънс.
Настоящата
сграда
е
третата,
намираща се на това място (в центъра
на Бостън), като предишните две са
разрушени от пожари през 1865 и
1895г. Основният камък е положен
съгласно древните традиции на
масонството на 8 юни 1898г. и
сградата е осветена на масонска
церемония на 27 декември 1899г.,
като символично са използвани ъгъла,
нивела и отвеса, както и царевица, вино и масло. Сградата е направена от 800 000 гранитни
блокчета, използвани за външните стени.
Масонската традиция учи, че ложите представляват храма на Цар Соломон, описан в
легендата като най-съвършената и забележителна сграда за нейното време. Бостънската
масонска сграда е заслужил наследник на този стандарт. Сградата прилича на музей и в нея
има много портрети и произведения на изкуството от различни периоди от съществуването
на масонството в Бостън. В сградата се влиза през просторно фоайе, където има винаги
портиер и охрана. Двамата посрещат всеки посетител, обясняват му за наличните през деня
посещения в сградата, които са от 09 до 14:30 часа. Тези посещения са възможни за всички.
Посетителите, които не са посветени, получават възможност да се запознаят по-добре с найстарото и най-голямото братство в света. В свободен разговор бях запитан масон ли съм и
след подходящ отговор ми беше подарена значката на ВЛ на Масачузетс. По време на
посещението се разглеждат последователно залите и храмовете. Отворени за посещение са
първите пет етажа. На всеки етаж се намира по
един голям храм, направен в различен стил – има
готически, коринтски, дорийски и йонийски храм.
Във всеки от тях има орган и по време на повечето
ритуали се изпълнява музика на живо. В найвпечатляващия храм таванът има вградени 295
светлини. Има отделни малки зали за размисъл, има
зали за посвещение, в които се намират
изключително стари ритуални инструменти.
Разположението в ложата е малко по-различно от
това, на което сме свикнали, например секретарят
се намира на юг от майстора, а ковчежникът – на
север. Всеки от братята си има място. Залите са с
много добра акустика. Екскурзоводът, който
обясняваше, сподели че се случва по време на
ритуал някой да си отклони вниманието или да
задряма, като обикновено майсторът, забелязвайки
това, го кара да отиде и да съзерцава портрета на

един
от
Великите
майстори
от
основаването на масонството в Бостън,
който има изключителни заслуги за
развитието на братството. По стените на
храма има портрети на последните Велики
майстори на ложата, които се придвижват
към други места в сградата, когато се появи
нов портрет на пореден майстор. Има обаче
портрети, които не се преместват и те са на
такива Велики майстори, които имат
особени заслуги.

На въпроса ми дали се използват помощни материали по време на ритуали, отговорът
на екскурзовода, пето поколение масон от повече от 20 години беше, че ритуалът се знае
наизуст. Има училища за подготовка на офицери и всеки посветен е длъжен да се запознае в
детайли с ритуала след посвещаване. Това позволява на присъстващите по време на ритуала
да го преживеят по-добре и по-пълноценно.
Стана ми интересно откъде братът има информация за пет поколения назад.
Разковничето беше в библиотеката - създадена е през 1814г. Всички данни са
цифровизирани (дигитализирани). Преди
време при пожар са изгорели важни
документи и братята от Масачузетс са
решили всички налични архиви да се
цифровизират и влизайки в тяхната база
данни могат да се намерят всички
документи,
които
някога
са
съществували. В библиотеката има
архиви от повече от 200 години,
включително и някои от вещите на
Джордж Вашингтон. Наред със стари и
изключително
редки
издания,
разкриващи всички аспекти на ритуалната дейност и масонския живот, има нови издания,
като отговорникът на библиотеката, учен историк, показа пет негови
публикувани изследвания върху масонството. Общо библиотеката има
повече от 60 000 заглавия, хартиени и цифрови. Има цифров каталог,
като търсенето става по автор, заглавие и предмет. Историята на всяка
ложа е запазена във файлове, както и биографични данни за масоните с
постижения в занаята или със значителен исторически принос.
Каталогизирани са статии, есета, речи и изследвания по различни теми
от масонството. В библиотеката има списания, вестници, периодични
издания от цял свят, както и избрани томове от масонските
периодични издания. Сайтът на библиотеката е <educatemasons.org>.
В масонската сграда освен ритуали и срещи на братята могат да
се извършват и различни профански срещи, включително сключване
на брак, срещи по интереси и други.
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