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В символизма на Свободното Зидарство 
петолъчната звезда заема особе-
но важно място. Тя се нарича още 
Пентаграма, Пенталфа, Пламтяща 

Звезда, Блестяща Звезда, или Лъчезарна Звезда. 
В профанния свят петоъгълната звезда носи 
названието Петолъчка. Най-разпространеното 
и универсално название на тази звезда обаче си 
остава Пентаграма, затова в настоящия градеж 
ние ще се придържаме основно към него.

Названието Пентаграма (Пента-грама) идва 
от двете гръцки думи Pente (Пенте; Пет) и 
gramma (грама; буква; линия); πεντέγραµµος 
(pentegrammos) или πεντάγραµµος (pentagrammos). 
Пентаграма притежава многопластова символи-
ка и е символ на Малките Мистерии, както 
Хексаграмата е символ на Големите Мистерии. 
В Свободното Зидарство символът на Петте 
Елемента – Пламтящата Пентаграма, е дошъл 
от мистерийните традиции на древните пос-
вещенски общества.

На 14 степен на Стария и Приет Шотландски 
Ритуал, (Велик избраник на Свещения свод или 
Възвишен масон – 14°), бижуто съдържа символа 
на Пентаграмата.

Пентаграма на Първоелементите
Какво представлява Петаграмата? О къде 

идва нейната символика? За да отговорим на 
тези въпроси, трябва да знаем, че всичко във 
Вселената е изградено от “строителни блок-
чета”, наричани Елементи (Първоелементи). 
Според езотеричното учение те са пет на 
брой. Езотеричната наука приема, че всички 
видими неща са изградени от различни комби-
нации между тези Елементи. Затова тради-
ционните езотерични школи и посветителни 
на Изтока и Запада включват в своята теория 
и практика Учението за Петте Първоелемента. 
Културните различия, географското местопо-
ложение, (и други подобни фактори), оказват 
влияние върху възприемането и формулирането 
наименованието, подреждането и свойствата 
на Елементите в различните точки на земното 
кълбо.

В Западната посветително-езотерична тра-
диция тези елементи са, както следва:

1. Земя,
2. Вода,
3. Огън,
4. Въздух,
5. Етер.

ПЕТОЛЪЧНАТА ЗВЕЗДА
В СИМВОЛИКАТА НА 

МАСОНСТВОТО
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Първоелементите представляват в същността 
си универсални принципи или сили, върху които 
се основава всяка езотерична дейност. Счита 
се, че езотерикът, който е овладял работата 
с тях, придобива способност да ги подчинява 
на своята воля; и по такъв начин да контро-
лира посредством тях енергиите на Микро- и 
Макрокосмоса.

Пентаграмата е основната графична 
форма за символично изразяване съвкупноста 
на Петте Първоелемента. Освен като звезда 
с пет лъча – Пентаграма, съвкупността от 
Първоелементите може да се изобрази графи-
чески още и чрез правилна фигура с пет ъгъ-
ла – Пентагон, или равнораменен кръст, състо-
ящ се от пет квадрата. Пентагона и пентагра-
мата са свързани като фигури от Сакралната 
Геометрия (Свещената Геометрия), тъй като 
Пентаграмата точно се вписва точно в 
Пентагона.

В Езотериката под “елемент” се разбира не 
само алхимична или материална субстанция, 
а също и самият вътрешен принцип, който 
се съдържа в по-висшата духовна реалност, 
която носи като “матрица” принципите на 
Божественото Творение.

Петте лъча на Пентаграмата притежават 
два типа съответствия, както следва на:

1. Макрокосмическо ниво (Големите 
Мистерии)

2. Микрокосмическо ниво (Малките 
Мистерии)

На Макрокосмическо ниво, всеки от петте 
лъча на Пентаграмата съответстват на:

• Петте Първоелемента (Земя, Вода, Огън, 
Въздух, Етер);

• Петте Посоки (Изток, Юг, Запад, Север, 
Център);

• Петте Сезона (Пролет, Лято, Междинен, 
Есен, Зима);

• Петте Вятъра (Евър, Зефир, Нот, Борей, 
Циклон);

• Петте Архангела (Ауриел, Габриел, Михаел, 
Рафаел, Метатрон);

• Петте Свещени Животни (Бик, Орел, Лъв, 
Ангел, Грифон);

• Петимата Евангелисти (Лука, Матей, Марко, 
Йоан, Никодим).

На Микрокосмическо ниво петте лъча на 
Пентаграмата съответстват на:

• петте крайника на физическото тяло,
• петте пръста на ръцете и краката,
• петте вътрешни органа,
• петте външни органа,
• петте сетива, петте вкуса,
• петте звука,
• петте цвята,
• петте добродетели,
• петте ритуални инструмента (Пентакъл, 

Купа, Жезъл, Кинжал, Светилник) и т.н.

продължава на стр. 22
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В Символичното 
Масонство в ритуала на Калфата 1° върху пър-
вата Таблица (Tracing Board) са изписани назва-
нията на Петте Сетива: “зрение, слух, обоняние, 
вкус, осезание.” В масонската клетва се казва: 
“Заклевам се във всичките си пет сетива, … че ще 
пазя свято всички тайни на Свободното Зидарство.” 
Обвързването на петте сетива с Масонската 
Тайна има дълбок езотеричен смисъл, тъй като 
сетивата съответстват пряко на Петте 
Елемента, както следва:

1. Осезанието – съответства на Земята,
2. Вкуса – съответства на Водата,
3. Обонянието – съответства на Огъня,
4. Слуха – съответства на Въздуха
5. Зрението – съответства на Етера.

Петте лъча на Пентаграмата съответст-
ват на: петте крайника на тялото (два крака, 
две ръце и глава); двете ръце и двете стъпа-
ла притежават по пет пръста всяко. Петте 
сетива съответстват на петте вътрешни органа 
(черен дроб, сърце, далак, бял дроб, бъбреци); 
петте лицеви органа (език – осезание, уста – вкус, 
нос -обоняние, уши – слух, и очи – зрение); петте 
вкуса (сладък, тръпчив, кисел, горчив, и солен); 
петте звука (говор, смях, пеене, стон, плач); 
петте цвята (черен, син, червен, жълт, бял; или 
син, червен, зелен, жълт, бял).

Според езотеричната наука, всеки един от 
пeтте лъча на Пентаграмата притежава опре-
делени характеристики и качества, съвкупност-
та от които стои в основата на многообра-
зието на явленията и нещата в Природата. 
Сътворяването на Вселената от Петте 
Елемента, олицетворени в събирателен вид 

от Светлината, е формулирано в Библията 
(Книгата на Закона) чрез теургичната алхими-
ческа формула  – “Да бъде Светлина; Let there be 
Light; Fiat Lux; γενηθήτω φώς; ְ ” Взаимните 
превръщенията на Петте Първоелемента 
представляват част от Духовната Алхимия на 
Розенкройцерството, и оттам имат отноше-
ние към вътрешния аспект на съответните 
висши степени от посвещенската йерархия при 
Стария и Приет Шотландски Ритуал.

Първоелементите имат отношение и към 
Масонската Кабала: Петте кабалистични 
Свята (Асиа, Бриа, Ацилут, Йецира, Айн Соф Аур). 
Основната формула на Кабала – Тетраграматон 
(Четирибуквеното Име на Бога), се състои от 
4 букви (Йод-Хе-Вау-Хе; YHVH; äåäé), като на 
всяка буква отговаря по един Първоелемент:

 1. Йод (é) – Огън
 2. Хе (ä) – Вода
 3. Вау (å) – Въздух
 4. Хе (ä) – Земя

В петбуквения вариант на формулата, наре-
чен Пентаграматон (гр. πεντάγραµµον; лат. 
pentagrammon; Петбуквеното Име на Бога; Йод-
Хе-Шин-Вау-Хе; YHShVH; äåùäé), се съдържат 5 
букви:

 1. Йод (é) – Огън
 2. Хе (ä) – Вода
 3. Шин (ù) – Дух
 4. Вау (å) – Въздух
 5. Хе (ä) – Земя

Петата буква – Шин (ù), (която се намира 
в центъра), олицетворява Духа (Етера). Тя се 
намира по средата на думата, тъй както Етера 
(Духа) се явява свързваща и обединяваща духовна 
субстанция, намираща се в центъра на всичко. 
Четирибуквеното Име представя Йехова (Бог 
Отец), а Петбуквеното - Йехешуа (Христос; Бог 
Син). Пентаграмата се асоциира и с петте рани 
на Христа.

Съществуват две форми на Пентаграмата – 
изправена и обърната. Изправената Пентаграма е с 
лъча на Духа, насочен нагоре, и символизира първен-
ството на Духа над материята. Традиционно 
тя се счита за позитивен и Божествен символ. 
Обърнатата Пентаграма е с лъча на Духа насочен 
надолу, и символизира господството на матери-
ята над Духа. Традиционно тя счита за негати-

продължава от стр. 19
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вен, сатанински сим-
вол. И в двата слу-
чая, единичния връх 
на Пентаграмата, 
насочен нагоре или 
надолу, винаги се въз-
приема като връх на 
Духа.

М а с о н с к а т а 
Пентаграма също е 
известна под тези 

две форми, но тук тълкуването на обърната-
та Пентаграма не носи негативни аспекти. В 
Масонството обърнатата Пентаграма е извес-
тна и като алегоричната Звезда на Витлеем. 
Единичния връх на тази Витлеемска Звезда сочи 
от Небесата към Земята, или иначе казано 
– олицетворява превъплъщаването на Духа в 
Материята. Това е отглас от първоналния хрис-
тиянски характер на масонската символика, в 
която Бог-Син е бил възприеман като матери-
алното превъплъщение на Бог-Дух, чрез Светия 
Дух. Материализирането на Бог-Дух в Бог-Син 
става чрез силата на Светия Дух, чийто символ 
е единичния връх на Пентаграмата. Така изпра-
вената Пентаграма обозначава възшествието на 
Божия син към Небесата чрез силата на Светия 
Дух, а обърнатата Пентаграма обозначава сниз-
хождането на Божия син към Земята, отново чрез 
силата на Светия Дух. Християнските кабалис-
ти през Ренесанса възприели Пентаграмата 
като мистично потвърждение за божестве-
ността на Христос (Χριστός). За тях тя символи-
зирала Христос като Светия Дух, превъплътен 
в материята. Петте лъча на Пентаграмата 
били интерпретирани като представящи 
петте рани на Христа: две в китките, две в 
глезените и една отстрани.

Според езотериката на Свободното Зидарство, 
работата на Духът над Материята (обозначен 
от изправената Пентаграма) и на Материята 
над Духът (обозначен от обърнатата 
Пентаграма) са еднакво ценни. От гледна точка 
на висшия масонския идеал духовната дейност 
трябва да облагородява Материята, а матери-
алната дейност трябва да облагородява Духът. 
В езотериката на Оперативното Масонство вът-
решния аспект на дялането на Камъка предс-
тавлява работа върху усъвършенстване на Духа. 
В спекулативното Масонство усъвършенстване-

то на духа се обозначава символично като “дяла-
не на Камъка.” От гледна точка на Великия 
Архитект на Вселената между Дух и Материя 
няма разлика – те представляват просто двата 
края на една и съща космическа вибрация.

Петте Първоелемента, (обозначавани гра-
фично с Пентаграмата) имат своето отраже-
ние в езотериката на Свободното Зидарство. 
Символът на Пентаграма обикновено стои в 
Ложата над западната врата, точно срещу 
Всевиждащото Око. В Ритуала за първа сте-
пен, тази на Чирака – 1°, се казва че формата на 
Ложата представлява “един правоъгълник, който се 
простира от Изтока до Запада, а ширината му е от 
Севера до Юга.” Това представлява символично 
обозначение посоките на Първоелементите: 
Изтока принадлежи към Въздуха, Запада към 
Водата, Севера към Земята, а Югът към Огъня. 
Етерът, който е Петия Елемент – т.нар. 
Абсолютен Елемент, пронизва останалите 
четири по вертикалната ос Небе-Земя: “висо-
чината от Земята до Небето, а дълбочината от 
повърхността до центъра на земята.” В ритуа-
ла на Чирака кандидата преминава символич-
но през изпитанията на Първоелементите. С 
тях Масонството продължава древните пос-
ветително традиции, и по точно тези на 
Елевсинските Мистерии, при които задължите-
лен елемент било пречистването чрез Петте 
Стихии – Земя, Вода, Огън, Въздух и Етер.

Във Ритуала за втората степен, тази на Калфата   
– 2°, един от основните символи е Петолъчната 
Звезда (Пентаграма или Пенталфа). В Свободното 
Зидарство Пентаграмата се нарича най-често 
още Лъчезарна Звезда или Пламтяща Звезда. 
Нейния Символ са поставя точно над катедра-
та на Първомайстора (Майстора на Стол) на 
Изток в Ложата и представлява равнораменна 
петоъгълна звезда, в средата на която стои буква-
та “G.” Буквата 
G в средата на 
Пламтящата 
Звезда, предс-
тавлява основ-
ният сим-
вол на Втора 
С и м в о л и ч н а 
Степен, тази 
на Калфата. Тя 
алегорично озна-
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чава няколко неща; на първо място това е пър-
вата дума от английската дума God (Бог; Великия 
Архитект на Вселената; Великия Строител на 
Всички Светове).

Буквата G е и първата буква на английското 
название на Геометрията (Geometry), считана 
от незапомнени времена за сакрално изкуст-
во. Затова тя още обозначава Бог в неговото 
качество на Велик Геометър. В извънканоничната 
иконографска традиция е познато в различни 
варианти изображението на Господа с пергел в 
ръка, известно като Христос Геометър. Също 
така буквата G означава и Гений (Genius), вис-
шия дух или човешкия гений. Думата Genius 
идва от арабски език и означава Дух (Jinn). Тя се 
отнася към висшата, боговдъхновена форма на 
интелигентност. В такъв аспект обединява-
нето на символа на Пентаграмата с понятието 
за висшата форма на свръхинтелигентност, 
инспирирана от Божествеността, говори за 
ролята, която играят Петте Първоелемента в 
устройството на Божествения Свят.

Известно е, че Масонството е възприело 
някои основни символни алегории от мате-
матическата и геометричната система на 
Питагор и от музикалната система на Орфей. 
Древногръцкия мъдрец Питагор обозначавал 
съставните части на Космоса с числа и геомет-
рични фигури. Пентаграмата естествено се 
свързвала с числата от 1 до 5, и съответства-
щите им геометрични начертания. Питагор 
е възприел и доразвил системата на Орфизма. 
Орфизма и питагорейството приемат, че в по-
висшите нива на съществуване на материята 
тя се осъзнава и като музика, тоест същест-
вува своеобразен “музикален фон на Вселената”, 
т.нар. “Хармония на Сферите.” Поради това 
в питагорейския Орфизъм всеки от Петте 
Първоелемента притежавал свой тон: Земята 

била означена с 
Ми, Водата – с Фа, 
Огъня – със Сол, 
Въздуха – с Ре, а 
Етера – с Ла. 
В този смисъл 
П е н т а г р а м а т а 
се явява основен 
орфически и пита-
горейски посве-
щенски символ, и 

съвсем не е изненадващо нейното присъст-
вие сред масонските символи. Питагорейците 
използвали символа на Пентаграмата като 
таен знак за разпознаване принадлежащите към 
Братството.

Въпреки това, вътрешния езотеричен сми-
съл Пентаграмата е относително малко извес-
тен в съвременното Масонство, или поне в 
неговата външна ритуалност. На външно ниво 
Свободното Зидарство асоциира петте върха на 
Пентаграмата и с Петте Точки на Другарството 
(Five Points of Fellowship) – стъпало до стъпало, 
коляно до коляно, ръка до ръка, гърди до гърди, ръка 
на гърба –  всяка от които мистически олицет-
ворява част от акта на Възкресението при 
повдигането от ковчега в легендата за Хирам в 
Трета Степен. В стари времена оперативните 
зидари работели в групи по пет, а петима Братя 
можели да основат Ложа. Ритуала казва относно 
Ложата, че: “Трима я управляват, Петима я осве-
щават, Седмина я правят Справедлива и Чудесна.”

В масонската традиция изправената 
Пентаграма често е била използвана за обозна-
чаване позицията на Първомайстора в Ложата. 
Това е една много стара традиция, датираща 
още от времената на оперативното Зидарство, 
придобила популярност в английските ложи 
през 18 и 19 век. Практика било също бившия 
Първомайстор на Ложата да носи като нагръ-
ден знак символа на Пентаграма преплетен с 
Пергел, обозначаващ неговата предходна пози-
ция на Изтока. По-късно тази традиция отми-
ра, доколкото възраждащия се през същия период 
окултизъм узурпира почти изцяло този символ, 
натоварвайки го в съзнанието на хората с пре-
димно негативно значение на черен “магьосни-
чески” атрибут (което всъщност е много далеч 
от неговия изначален смисъл).

Скрития символичен аспект на 
П е н т а г р а м а т а 
може да бъде отк-
рит в 72° граду-
совия ъгъл в поз-
натия масонски 
символ на препле-
тените Пергел и 
Прав Ъгъл, както 
и в неговото 
отношение към 
звездата Сириус – 
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Блестящата Звезда. Петолъчната Звезда, която 
сияе над Западния Портал в Ложата олицет-
ворява в астрологичен аспект именно Сириус 
(Alpha Canis Majoris), чието название идва от 
латински (Sirius) и гръцки (Σείριος; Seirios) и озна-
чава “блестяща”, “гореща”, “изгаряща.” Гърците 
я наричали Сотис, а египтяните – Сет. Това е 
най-ярката звезда на небосклона; ръководеща 
циклите на еволюцията на Седемте Слънчеви 
системи. Тя може да бъде наблюдавана от всяка 
точка на земното кълбо, и е една от най-близки-
те до земята звезди. Сириус е физически тройна 
звезда, състои се от Сириус А, Сириус В, и Сириус 
С, което в езотеричната астрология се свърза 
с принципа на Троичноста, основополагащ в 
Масонството.

Масонската Астрология съдържа значите-
лен по обем материал относно езотериката 
на Сириус. Албърт Пайк пише в Морал и Догма, 
че Сириус е: ”Първоизточникът на всички езици, 
граматиката, астрономията, аритметиката, 
музиката, медицинската наука, юриспруденцията; 
тя учи на почитанието към Бог, и строежа на 
Храма.” Масоните и розенкройцерите я нари-
чат Сребърната Звезда (Argentinium Astrum) и 
Страж Водач на Душите (Guardian and Guide of our 
Souls). Робърт Темпъл, автор на Мистерията 
на Сириус, обобщава че “Сирианците в миналото 
са се опитвали да цивилизоват земните жители и 
Масонството било една от техните цивилизова-
щи сили тук.” Робърт Темпъл свързва корена 
„Арк“ (Arch; Арка) със Сириус. Степените на 
Royal Arch (Кралския Свод; Кралската Арка) в 
Масонството очевидно имат вътрешна връзка 
с астрологичния символизъм на Сириус. “Арка” 
на санскрит означава Слънце. Древните египтя-
ни смятали Сириус за Духовното Слънце на наша-
та планетна система. Египетските мъдреци 
обожествявали тази звезда, олицетворявана от 
богинята Изида (Isis). Тя е споменатата в араб-
ския текст на Корана звезда “Ал Шира” (
; Aš-Ši‘rā). Пентаграмата е част от символа на 
масонския Орден на Шрайнерите (Order of the 
Shrine), наред с други символи от ислямската 
традиция.

Твърди се, че именно Сириус е първоизточ-
ника на “висшите форми” на Масонството. 
Посвещението на Земята и другите 6 стари 
планети от Слънчевата система е само под-
готвителна инициация за прием във Великата 

Ложа на Сириус. 
Учителя Петър 
Дънов в лекция-
та си “Великото 
В с е м и р н о 
Б р а т с т в о ” 
казва: “Когато 
ние говорим за 
Великото Все-
мирно Братст-
во, подразбира-
ме онази йерархия от разумни същества, които са 
завършили своята еволюция милиони и милиарди 
години преди хората и сега направляват целия Кос-
мос. Те го направляват, защото сами са взели учас-
тие в неговото създаване.” Според Петър Дънов, 
Пентаграмът е даден на учениците на Земята 
от Великите Посветени в космическата школа 
на Сириус. Известно е, че Петър Дънов е прите-
жател на висшето розенкройцерско посвещение, 
което съставна част от Висшите Степени в 
Масонството. Езотеричната наука допуска, че 
Древните Мистерии са дадени на човечеството 
от Йерахията, и конкретно от Великата Бяла 
Ложа на Сириус. В тях са скрити тайните на 
еволюционния процес, на произхода и съдбата 
на човечеството, отвъд воала на Мистериите, 
изразени посредством, числа, символи и алего-
рии. Като цяло в алегоричен аспект се приема, 
че посветителната Йерархия на нашата пла-
нетарна система е с център Сириус, където е 
седалището на Братството на Сириус, което е 
част от Великото Всемирно Братство.

Символа на Пентаграмата като олицетво-
рение на Малките Мистерии е свързана с пър-
вите пет посвещения на Великото Всемирно 
Братство (четири на Елементите и пето на 
Етера, т.е. Духа). Най-висшето от тях е в 
степента Чирак (Entered Apprentice) в Ложата на 
Сириус. Шестата иници-
ация е аналог на степен-
та Калфа (Fellowcraft), а 
седмата – в степента 
Майстор Масон (Master 
Mason) на Братството на 
Сириус. В този смисъл 
Майстора Масон прите-
жава пет посвещения в 
Елементите, седем пла-
нетарни посвещения, и 
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получава първата висша космическа инициация 
във Великата Ложа на Сириус.  

Символа на 
Хексаграмата като 
олицетворение на 
Големите Мистерии 
пък е свързана с обоб-
щение на първите 
седем посвещения, 
като петото е в сте-
пен Чирак, шестото 
е в степен Калфа, а 
седмото – в степен 
Майстор.

В масонската присъдружна организация Орден 
на Източната Звезда (Order of Eastern Star) всеки 
от петте лъча от символа на Пентаграмата, 
която е емблема на Ордена,  обозначава по един 
женски образ на известни героини от Библията 
(три от Стария Завет и две от Новия Завет) 
олицетворяващи женските мистерии и тайнст-
ва. В Орден на Източната Звезда се използват и 
двете форми на Пентаграмата – права и обърна-
та. На второ ниво Петте лъча на Пентаграмата 
съответстват на Петте Добродетели: Истина, 
Мъдрост, Вяра, Надежда, Любов. Взаимната връзка 
между тези Добродетели изгражда алхимично 
духовната субстанция на материалния човек.

Пентаграм и Кръст
Пентаграмът е 

езотерично свързан 
със символа на Кръста, 
като символиката 
им частично се при-
покрива. В пантеис-
тичните религии, (и 
по специално тези в 
Англия, Шотландия и 
Ирландия), се приема, 
че четирите рамена 

на кръста символизират Четирите Вятъра:

1. Северния Вятър
2. Южния Вятър
3. Източния Вятър
4. Западния Вятър

Четирите Вятъра обитават съответно Четирите 
Замъка на Ветровете. Северната страна на кръс-
та, символизира Северния Вятър – идващ от 

страната на духовете, диханието на смъртта. 
Южната страна означава Южния Вятър –, огън и 
топене – изгаряне и чувства. Източната стра-
на представя Източния Вятър, сърцето – изво-
рът на любовта и живота. Западният край 
символизира мекия Западен Вятър, флуидноста, 
интелекта. 

Езотеричното Християнство, чиито тайн-
ства са залегнали в първоначалната форма на 
масонските ритуали и в учението на Бялото 
Братство, винаги е претендирало, че прите-
жава вътрешните тълкувания на евангелски-
те символи и алегории, в това число и на 
Кръста. За Гама кръста, (или Гамадион, наречен 
така заради неговата форма, близка до гръцката 
буква „гама“), се твърди че символизира Христос 
(Χριστός) като „крайъгълен камък на Църквата.”

Тези християнски символи и алегории (кръс-
та, крайъгълния камък) са най-съществената 
част от вътрешната доктрина на посвете-
ните Богомили в България. Богомиството и 
Масонството като инициаторни системи про-
излизат от общ корен. Богомилите били извест-
ни на своето време като “оперативни зидари”, и 
поради своето умение на строители дори били 
наричани “Стройници.” По-късно тези символи 
преминават от богомилите към езотеричното 
учение на Катарите и Албигойците в Централна 
и Западна Европа, и оттам се преливат в 
Розенкройцерството, Розенкойцерската Алхимия и 
Розенкройцерското Масонство. Розенкройцерското 
Масонство в своя основен символ бележи точ-
ката на Духа в центъра на Кръста със символа 
на Мистичната Роза. За розенкройцерите-алхи-
мици кръстът също бил символ на Петте 
Елемента: Въздух, Земя, Вода, Огън, и Етер (или 
Дух). Четирите Елемента от рамената на 
Кръста олицетворявали Материята, а петия – 
олицетворен от Розата, (символ на Духа), ги 
обединява.

Богомилския умерен дуализъм, построен върху 
паралелното съществуване на Доброто и Злото, 
Духа и Материята, има своето пряко отражение 
върху символизма на Свободното Зидарство, вклю-
чително и в тълкуването на такива комплексни 
символи като Пентаграмата и равнораменния 
Кръст на Елементите. Богомилския символ, който 
също представлява равнораменен кръст, образу-
ван от две пресечени елипси, съдържа в себе си 
символиката на четирите Елемента, съединени 
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в средата на Кръста, където неговите рамена 
се съединяват в една централна точка, която е 
точката на Духа.

Какво било отношението на Богомилите 
към кръстът? Крайните богомили се отнася-
ли отрицателно към този символ, тъй като 
приемали, че разпятието е инструментът, 
върху който бил измъчван Христос (Χριστός), и 
затова почитането му е неуместно. Умерените 
богомили обаче приемали кръста именно като 
символ на Петте Първоелемента, и се отнасяли 
към него с уважение. В богомилски аспект разпя-
тието представлява разпъването на Духа върху 
кръста на Материята. Кръста на Материята 
символизира Петте Първоелемента, които изг-
раждат материалния свят.

Богомилския равнораменен кръст на 
Елементите кореспондира със зидарската сим-
волика и в още един аспект – в своята връзка 
с Келтския Кръст. Келтския кръст понякога се 
нарича “кръгъл кръст.” Кръгът символизира както 
Слънцето, така и вечността. Този кръст, който 
се е появил в Ирландия преди VIII в., произхожда 
от „Хи-Ро“, монограм от първите две букви (Х 
и Р) от името на Христос, написани на гръцки 
(Χριστός). Кръстът е често срещано изображение 
на богомилските надгробни паметници; поняко-
га го виждаме в съчетание с полумесец, белег на 
приобщаване на късните богомили към Исляма. 
На базата на данни от археологията се извеж-
да съществуването на специфичен богомилски 
кръст.

Един от проповедниците на 
Богомилството, поп Йеремия, 
описва този символ в богомилския 
апокриф “Повест за Кръстното 
Дърво” така: “От Бога бе изпра-
тен ангел, който държеше в ръка-
та си кръстен знак: едно копие 
с пронизана по средата змия от 
мед.”

В 25 степен на Стария и 
Приет Шотландски Ритуал – Рицар на бронзо-
вата змия (Рицар на бронзовия Дракон – 25°) 

бижуто предс-
тавлява съче-
тание от 
тези два сим-
вола (Кръст и 
Змия): златен 
кръст Тау – 
Crux Ansata, с 
увита около 
него змия. Това 
е още едно 
потвърждение 
за присъстви-
ето на прото-
богомилска сим-
волика във вис-
шите степени 
на Свободното Зидарство.

На 28 степен на Стария и Приет Шотландски 
Ритуал, (Рицар на Слънцето, или Принц Адепт –
28°), братята масони носят на гърдите си 
златна Пентаграма. Тук имаме тройна сим-
волика: първо, 
Пентаграма е 
сам по себе си 
символ на Духа; 
второ – в алхи-
мичен аспект 
златото също 
символизира 
пречистения и 
рафиниран дух; 
и трето – зла-
тото е и символ 
на Слънцето и 
слънчевия диск. 
Златния слън-
чев Пентаграм 
п о д ч е р т а в а 
значението на просветления и пречистен Дух в 
езотеричния символизъм на масонския ритуал.  

Брат Михаил Георгиев, 18°


