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Орденът на Ери 
 
Този доста “отвлечен”  и елитарен орден се свързва с един стар Ирландски Орден 
на зидари, учреден през 1697г. от Ирландския Крал Иамхиум (Eamhium) и неговите 
осем принца. Орденът се е наричал “Орден на Яката на Ери” (Order of the Collar of 
Eri) и е властвал над армиите на четирите Ирландски провинции – Ълстер, 
Мюнстер, Лейнстер и Конот. Орденът се е състоял от: Оламс (Ollamhs), които били 
учителите и хоспиталиерите на Ордена, Брехоните (Brehons) – съдиите, които 
следели за спазването на законите, Круимтерсите (Cruimthears) – 
свещенослужителите, които са се грижили за религиозното обучение на народа, 
Бардовете (Bards), които били летописците на епохата и които възпявали 
благородните деяния на своите предци и накрая – Хералдите (Heralds), които са 
съдействали за развитието на науката и изкуствата по Ирландските земи.   
На доста по-късен етап се появява структура с името “Английски Възстановен 
Орден на Червеното Клонче на Ери” (English Revived Order of the Red Branch of Eri) 
начело с Джон Яркер (John Yarker) (1833-1913г.). От това време са и документи, 
които сочат, че някой си брат Ф.Г. Ъруин (F.G.Irwin) по времето когато е бил 
Майстор на Ложа в Гибралтар (1858г.) е бил посветен в същия Орден от капитан на 
американски търговски кораб, който от своя страна е бил потомствен член на 
Ордена по бащина линия от 1757г., когато един от неговите ирландски предци,  
Областен Велик Майстор (District Grand Master) на Ордена в Ирландия е емигрирал 
в САЩ.  При завръщането си в Англия майор Ъруинг възстановява и реорганизира 
Ордена в сегашния му вид. 
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Двата основни документа на Ордена са – Главния Псалтир, който съдържа 
използваните ритуали и Малкия Псалтир, който включва законите и правилата на 
Ордена. По-голямата част от ритуала е в Бардическа (от Бард) стихотворна форма и 
съдържа много традиционни Ирландски митове. 
Орденът се състои от следните степени: 
 

1. Воин (Man-at-Arms); 
2. Благородник (Esquire); 
3. Рицар (Knight). 
      

Бидейки относително “затворен” Орденът понастоящем наброява само три 
Шапитъра, или както е прието да се наричат – Фаслартс (Faslairts), един в Лондон, 
един в средна Англия и един в Австралия. 
Всеки от Фаслартсите си има Сановен Съвет, начело с Просветен Рицар Командор 
(Enlightened Knight Commander). 
Орденът се ръководи от “Най-Просветен Велик Майстор” (Most Enlightened Grand 
Master), който е подпогнат от осем Рицари на Великия Кръст (Knights Grand Cross) 
и свита, съставена от т.н. Ард Офицери (Ard Officers), които образуват Великия 
Мър-Оламхам (ръководния орган на Ордена). Седалището на Ордена е в Лондон на 
същия адрес както и “Обществото Розикрусияна в Англия” (88 Hampstead High 
Street, LONDON, NW3 1RE). 
Регалиите са както следва: за членовете на Ордена – нагръден знак във формата на 
келтски кръст от червен емайл, Просветения Рицар Командор – червен келтски 
кръст монтиран в кръг  със същия цвят и украсен с 9 листчета от Шамрок, окачен 
на зелен нашийник, Ард Офицерите – същият знак, но окачен на светлосин 
нашийник. Елитът на Ордена – носителите на Великия Кръст на Ери носят 
позлатен нашийник, на който е закачен пресечен кръст от червен емайл, звезда със 
седем лъча от ляво на гърдите и пояс съставен от пет разноцветни ивици на кръста. 
Членството в Ордена е само по покана, като кандидатите тряба да са членове на 
“Обществото Розикрусияна на Англия” и да са достигнали най-малко 5-та степен 
на този Орден.   
 
 
 
 
Съставил: Брат Илия Коев 
                    Канцелария на Върховен Съвет 33° 


