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Градеж № 25 

 
 

Пилигрими Пресептори 
 

Това е още един Масонски Орден, създаден на определен етап, който не е получил 
широко разпространение. Някои от по-важните му характеристики са: 
  

- Кандидатите за членство трябва да са Стари Първи Принципали на 
Светата Кралска Арка; 

- Орденът се състои от Конклави; 
- Членовете на Ордена са Пилигрими Пресептори; 
- Ритуалът за посвещение описва Четвъртата Велика Ложа в Йерусалим и 

идването на Християнството в Англия; 
- Регалиите са като тези на Светата Кралска Арка, с добавка – нашийник и 

нагръден знак; 
- Адресът на седалището на Ордена е: 5 View Crescent, Tivoli Road, 

LONDON, N8 8RG. 
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Херметичния Орден на Мартинистите 
 
Християнски Орден, възникнал в допълнение към друга структура, в случая 
“Обществото Розикрусияна на Англия”: 
 

- Кандидатът за членство трябва да притежава степен “Зелатор” (първата 
степен на “Общество Розикрусияна на Англия) ; 

- Орденът се състои от Ложи; 
- Степените включват: Инициация, Втора Степен, Трета Степен и 

Кулминация; 
- Ритуалът е посветен на вътрешното преоткриване и осъзнаване на 

Христос; 
- Регалиите включват наметало, мантия, яка и маска; 
- Адресът на седалището на Ордена е: 38 Westcomb Park Road, LONDON, 

N8 8RG. 
 

Мъжете на Квадрата 
 
Орден, който доразвива темата на Марк Масонството, без да е част от него. По 
важното за Ордена: 
 

-     Кандидат може да бъде само Марк Майстор Масон; 
- Основната структурна единица е “Навес” (Shed); 
- Новите членове биват “приемани” (Admitted); 
- Ритуалът възкресява стародавни форми и атмосфера на зидарските 

работилници; 
- Регалиите са семпли – престилка; 
 

Степента Корк 
 
“Корк” Ложите донякъде са пародия на Ордена на Моряците на Кралския Ковчег, 
доколкото се твърди, че и те имат историческа  връзка с  Ноевия Ковчег. По-скоро 
“степента Корк” е една “весела” допълнителна Масонска степен, която позволява 
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на получилите я да се забавляват на специално устройвани гощавки с повечко 
алкохол (Cork на английски е “тапа” на бутилка). Другата благовидна цел на 
членовете на Корк Ложите е набирането на средства за детска благотворителност. 
Обръщенията в Ложата имат силно подчертан “моряшки” привкус – Майстора на 
Ложата е “Адмирал”, ковчежникът - “Боцман” и т.н. На Ложа задължително се 
влиза със шапка, при това колкото по-причудлива, толкова по високо оценена от 
останалите. 
Корк Ложи има в Шотландия, САЩ и Белгия, като в Шотландия те са под 
попечителството на Светата Кралска Арка на Шотландия, а в САЩ са част от 
Ордена на Съюзните Масонски Степени. В Англия Корк Ложите нямат централна 
структура. 
 
 
 
 
Съставил: Брат Илия Коев 
                    Канцелария на Върховен Съвет 33° 


