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ОТ ЕХНАТОН ДО  
МАСОНСКИЯ ХРАМ

Уважаеми Бр , с настоящия градеж бих 
желал да насоча вашето внимание към 
древните корени на нашето движение. 
Изложената хипотеза за определени 

исторически процеси и взаимовръзки е една от 
многото, които имат място на пътя,  водещ 
към Истината кои сме ние и откъде идваме. 
Градежа е базиран на исторически извори и 
признати историографски изследвания. 
Трудно е за съвременният човек да разбере 
вярванията на древния египтянин поради 
факта, че нашето мислене се различава коренно 
от мисленето на хората от Стария свят. 
Вярата е била ръководеща в живота, както на 
обикновените хора, така и на аристокрацията. 
Чрез нея светът и социума са функционирали. 

Има извори, 
които ни осве-
домяват, че към 
средата на XIV 
век пр. Хр. в Еги-
пет царувал един 
фараон, който се 
казвал Аменофис 
IV. Той бил чове-
кът направил 
една от най-важ-
ните социални 
реформи в древ-
ността. 

П ъ р в о т о , 
което сторил 
Аменофис IV 

било да наложи култа към Атон, чието име 
френските египтолози Moret и Petrie считат за 
аналог на семитското Адон(-ай). Атон (слънце) 
бил всемогъщ, от него е произлязъл животът. 
Той е създател и творец на света и от него 
зависи всичко, което съществува на небето и 
земята. Този фараон преследвал жреците на 
другите богове. Преместил столицата на дър-
жавата – Ахетатон в Среден Египет(в близост 
до днешното селище Ел Амарна), и дори си сме-

нил името и се нарекъл Ехнатон в чест на новия 
общодържавен култ.

В древноегипетскатата религиозна система 
откриваме стройна система от посвещения в 
последователни степени, разкриващи определени 
нива на познание и влияние. Изглежда, че фараон 
Ехнатон направил достояние на огромната 
маса от своя народ най-зорко пазената тайна 
на жреците, която човек можел да научи след 
като премине през множество изпитания и 
докаже, че е достоен. Това била тайната на 
единобожието. Можем да си представим каква 
промяна е това; не става дума за инициация 
и мистерия, а за революция от горе, така 
че този монотеизъм изчезва толкова бързо, 
колкото е дошъл. Удара бил насочен по особено 
силната жреческа каста, той разстърсил из 
основи египетското общество. 

По начало египетската религия е смятана 
за политеистична поради множеството имена 
на боговете. На пръв поглед това твърдение е 
вярно като се взема предвид многобройността 
на различните номови (областни) божества, но 
многото имена не означават непременно много 
божества. Това по блестящ начин доказва още в 
края на XIX век, Сър Уолис Бъдж в своята книга 
посветена на египетската магия. 

Като пример, може да се приведе написаното 
в един от вариантите на мита за сътворението, 
изложен в папируса на Ненси-Амсу. Преди да се 
появи светът и всичко останало, съществувал 
само великият бог Неберчер, тъй като дори 
боговете не били още родени. Когато дошло 
време да сътворява богът изрекъл следното: 

“Сам си направих устата и сам произнесох 
своето име като заклинание и приех облика 
на бог Хепри, еволюирайки от праматерията, 
която вече бе еволюирала безброй пъти от 
началото на времето. Нищо не съществуваше 
на тази земя (преди мен), всичко направих сам. 
По онова време нямаше никой друг, който да 
твори с мен.”

На друго място, т.е. в друг вариант на 

На Бр  П.К., 33°
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същият мит, богът казва:
“Превърнах себе си, когато възникнах от 

праматерията, която също аз сътворих. 
От праматерията възникнах и се превърнах 
в себе си. Името ми е Озирис, кълнът на 
праматерията.” 

С други думи, египтяните са възприемали 
сътворението като резултат от това, 
че Върховния Бог е произнесъл своето име. 
В разказа за научаването на истинското име 
на Ра от Изида, може отново да се открие 
потвърждение за важността на името на бога. 
Изида е достатъчно могъща за да направи 
змия, която да ухапе Ра, вследствие на което 
той сериозно да се поболее, но тя е безсилна 
да постигне онова, което желае на небето и 
земята. Тя успява, едва след като убеждава бога 
да и разкрие своето истинско име, чрез което 
той управлява вселената. Издавайки името си 
на богинята, той се поставя под нейна власт. 
И в този случай имаме красноречив пример за 
същото това вярване, според което знанието на 
името на даден бог, демон или човек предполага 
неговото покоряване. В теургичната магия, 
чийто корени водят към древния Египет това 
вярване е основополагащото. По-нататък 
отново ще се върнем на значението на името 
в древния Египет. Символът на божественото 
навсякъде се описва като “бога с много имена”, 
а в XVII глава от “Книга на Мъртвите” има и 
следното изявление:

“Аз съм великият бог Нун, който се е 
самозародил и е накарал името си да се превърне 
в свита на боговете.” 

Древната философия е твърдяла, че всичко 
видимо и невидимо е започнало да съществува 
вследствие на проявлението на Волята, която 
Платон например нарича Божествена мисъл 
(идея), a в Кабалистичната традиция (канава). 
Именно тя е тази, която чрез насочване на 
единната сила на волята си в центъра на 
съсредоточаване на силите, е подтикнала 
обективните форми към съществуване. Така, 
богът създава името на своите “ръце и нозе”, 
т. е. той ги назовава, а те се превръщат в 
боговете следващи го. Оттук можем съвсем 
закономерно да заключим, че множеството 
богове са поросто проявленията на Единствения 
бог на древните египтяни. 

Едва ли бихме могли да определим 

какво точно е накарало фараон Ехнатон да 
направи религиозната реформа. Мненията в 
специализираната литература варират от 
социално-икономически мотиви до психично 
заболяване на фараона. Вероятно обаче той е 
бил напредничав ум, които далеч е изпреварил 
своето време. Един от примерите за хората 
в човешката история, които са носители на 
Светлината.

Веднага след смъртта на Ехнатон Египет 
се връща към своята стара религия. Всички 
паметници построени от времето на неговото 
управление са унищожени. Започват да наричат 
Ехнатон “престъпника от Ахетатон” и 
“еретик”, а годините от неговото царуване 
се разпределят към годините на царуване на 
другите фараони. Освен опита за заличаване на 
спомена за Ехнатон в света на живите, такъв е 
направен и за в света на мъртвите. Името на 
фараона бива прокълнато за вечни времена.

Според древният египтянин едновременно 
съществували два “задгробни свята”: “Светът 
на изображенията” и “Светът на трупа”. Тези 
два свята били създадени от човека. Първият не 
съдържал нищо свръхестествено, поради което 
можел да бъде изобразяван, вторичният обаче 
можел да бъде описван само от заупокойните 
текстове. И двата започвали да действат 
не след смъртта на човека, а веднага след 
създаването на изображенията на човека. Тясно 
свързана с “Ка” била категорията име. Човек 
живеел докато било живо името му (впрочем 
тази представа е жива и до днес), дори след 
разрушаването на “Ка”. Тази идея се среща и 
при други древни народи. Отново името се 
обезсмъртявало или унищожавало в зависимост 
от отношението на царската власт към неговия 
носител. Името било смятано за съществена 
част на от самия човек, а опетняването му 
било равно на гибел. Защото без име нямало как 
да бъде идентифициран в съда (в Отвъдното 
царство), а тъй като човек заживявал наистина 
на този свят в мига, в които са произнесли 
името му. То тогава, той можел да се надява на 
някакъв живот и след смъртта, но това можело 
да стане само след като в Отвъдното научат 
и произнесат неговото име. Ето защо такава 
била съдбата на изображенията, статуите и 
картушите с името на фараона реформатор – 
Ехнатон, които след смъртта му били умишлено 
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заличени от неговите противници. С тези си 
действия те искали да накажат фараона, които 
си позволил да не почита старите богове, а 
превърнал в официален, по своята същност един 
таен, монотеистичен култ. 

Интересно е, че въпреки всичко култа 
оцелял…

Ако сравним основните черти на Йехова, 
които се описват в библейските текстове с тези 
на Атон описан в химните съставени по времето 
на Аменофис IV (Ехнатон) за върховния и главен 
слънчев бог, ще видим че става дума за същото 
божество. Нека съпоставим съответните 
библейски текстове с химна на Атон, за да се 
убедим. В книгата на пророк Авакум намираме 
един откъс, взет почти буквално от химна на 
Ехнатон за Атон: 

“Сиянието му (на Йехова) бе като 
светлината; 
лъчи бликаха от ръцете му; 
и там бе изворът на силата му.” 
Както знаем от изображенията на Атон, 

разкрити в Амарна, животворната сила се е 
преливала във вярващите чрез ръцете му, от 
които излизали лъчи. 

А сега нека се запознаем и с оригинала на 
химна посветен на Атон в частта му, която 
поразително прилича на цитирания по-горе 
текст:

“Ти си лъчезарен,
ти си красив. Ти си силен.
Лъчите ти блестят на земята
За всичките ти твари…”

Взет от летопис или от героичен епос, или 
от старожречески архив, този химн по-късно е 
бил изменен и модернизиран, както бихме казали 
в наше време, за да съвпада с другите текстове 
на Стария завет. 

Но има и други откъси, на които трябва да 
обърнем внимание. В много книги на Стария 
завет става дума за справедливост и изобщо 
за каноните на правото. Йехова, върховният 
управител, който надзирава спазването на 
разпоредбите на социалното съжителство е 
представен като Светлина, т.е. като Атон 
така и Йехова е лъчезарен. Лъчезарността на 
Йехова носи щастие за вярващите. Затова 
и неговите заповеди (Тора) се сравняват със 
светлина. И тъй като йеховистките заповеди 
са справедливи разпоредби, Йехова е представен 
като слънце на справедливостта. Атон 
в Амарна също е почитан под формата на 
слънчев диск. Там, където не се вижда слънцето 
на справедливостта, царуват неправдата и 
злочестието. 

Ето сега и съответните откъси от Библията, 
които несъмнено в първоначалния си вид са били 
по-ярки: 

“Зарди Сион няма да 
млъкна и заради Йеру-
салим няма да преста-
на, додето  не се яви 
правдата като сияние 
на Йехова, а спасени-
ето й като запалено 
светило.” Явно е, че 
тук се идентифицира 
справедливостта с лъчезарността на Йехова. 
Интересно е да се отбележи, че в манускрипти-
те на алхимиците, някои трудове по кабалла, 
та дори и някои ортодоксални икони тетрагра-
матон (името божие) винаги се изписва вписано 
в равностранен триъгълник от които струи 
светлина. 

Другаде четем: 
“И ще се яви правдата на Йехова като 

светлината…”
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И още: 
“Йехова е светлина…”, “Слънце и закрилник е 

Йехова…”
Да обърнем внимание на един особено важен 

откъс от Библията. Когато Йехова се бори с 
Яков, родоначалника на евреите, помолил Йехова 
да го пусне, когато изгряло слънцето. Тогава 
Йехова променил името му на Израил. Може 
да се допусне, че това е алегория на онази борба 
между старата религия и новия култ наложен 
от Ехнатон, които е останал в историческата 
памет на поколенията от Амарна. Мойсей не 
прави нищо друго, освен да преведе йероглифите 
на египетските мистерии в законите на 
еврейския монотеизъм. Така историческото 
обяснение на мойсеевите закони върви в посока 
към тотално релативиране и историзиране 
на разграничението между езичеството и 
монотеизма.

Изключително важен акт в историята и 
културната памет на Западната цивилизация 
е съграждането на храма на Соломон. Има 
свидетелства, които ни убеждават, че в 
годините преди и след пленничеството на 
еврейския народ в храма в Йерусалим е имало 
култови изображения на слънцето. Някои 
автори смятат, че те произхождат от 
вавилонско влияние, а други, че става дума за по-
ново египетско влияние. Навярно обаче, както 
твърди Я. Кордатос култовите изобразителни 
елементи в Соломоновия храм са имали някаква 
връзка с култа към Атон, т. е. става дума за 
пряко древноегипетско-аменфистко влияние. 
Естествено било юдейското жречество в някакъв 
момент да забрани присъствието на култови 
изображения на слънцето в Йерусалимския 
храм, за да предпази вярата на своя народ 
от синкретизирането й с вавилонската. 
Въпреки, че храма бива разрушен, спомена за 
него продължава да живее и да се предава от 
поколение на поколение в еврейските общности 
по света. Споменът за храма легитимира 
етноса, неговите традиции, история и вяра. 
Тъкмо той спомага за тяхното съхранение през 
вековете. 

С настъпването на епохата на Ренесанса 
в Европа интереса към древността нараснал 
значително. Погледът на мислителите, 
които формирали духа на времето бил 
насочен към двете култури оказали най-силно 

влияние в съграждането на новата европейска 
цивилизация – това са Елинио-Римската култура 
от една страна, както и културата на Ориента 
от друга. Въз основа на културните артефакти 
станали достояние на европейците благодарение 
на кръстоносните походи, се зародил интерес 
към философията, изкуството и окултните 
науки сред интелектуалните кръгове.

Преходът от Ренесанс към ново време 
означава същевременно и смяна на парадигмата 
от магия към мистерия. На мястото 
на ренесансовия маг идва масонът като 
представител на новата парадигма на спомена 
за Египет. Също и масоните са носители на 
тайни, но те изобщо не живеят като в кула 
от слонова кост. Сред тях има принцове и 
държавници, хора на изкуството, писатели и 
учени, формиращи духовния профил на епохата. 
Векът на Просвещението е същевременно и 
векът на тайните общества. В културата на 
знанието на ранното Ново време, тайната има 
съвсем различна стойност от днес. Тайното 
знание се смята за най-ценното знание, тъй 
като се доближава най-много до божествената 
мъдрост. 

Големият образец за тази култура на 
знанието е Египет.

Масоните са схващани като законни прием-
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ници на някогашните египетски посветени. В 
Египет те виждат модела на една двойствена 
религия, прикриваща зад алегоричната фасада 
на безброй ритуали, символи, церемонии и праз-
ници тайната на изначалната истина. Подобен 
идентификаторен подход превръща изследвано-
то в споменно минало и преобразява историята 
в мит. 

Египетският държавен политеизъм се 
тълкува обаче не като измама на жреците, а 
като наложителна и затова легитимна фикция. 
Без съществуването на националните божества, 
които бдят върху спазването на законите, 
би било невъзможно да се поддържа едно 
гражданско общество. Границата между фикция 
и истина, идолопоклонство и Откровение не 
минава вече между Египет и Израел, а минава 
през самия Египет, и то между мистерийната 
и народностната религия. На мястото на 
Откровението идва инициацията, тя е онова, 
което разделя истината от суеверието на 
идолопоклонството. „Бог е единствен и от 
само себе си“, се казва на новопосветения, „и 
всички неща дължат съществуването си на този 
Един.“ Това са думи от един орфически химн, 
който директно кореспондира с египетската 
инициация. Последната освобождава от 
заблудите на идолопоклонството и довежда 
най-сетне до съзерцаването на истината, една 
истина, разбира се, чийто воал никой смъртен 
не е повдигал досега. Окончателното и върховно 
съзерцание е парадоксалното, мистично познание 
на непознаваемото, на дълбоко скритото 
всеединство на божественото. Библейската 
религия на Откровението се редуцира до един 
специален вариант на единствената, изначална 
мъдрост, съхранявана при египтяните и всички 
производни от тях култове под защитата 
на мистериите; мъдрост, която като такава 
може да просъществува сред хората само под 
булото на тайната - докато не стане „земята 
небесен рай“, а „смъртните богоподобни“.

Тези думи от „Вълшебната флейта“ бележат 
върха на това второ завръщане на Египет в 
историята на паметта на Запада. В същите 
тези години, към края на 18 в., излиза книгата 
на един бивш член на същата виенска ложа, с 
която са свързани Моцарт, Шиканедер, както и 
Хайдн, един масонски трактат, който младият 
философ Карл Леонхард Райнхолд публикува 

под заглавие „Еврейските мистерии или най-
старото масонство“. В тази книга Райнхолд 
обобщава изводите, че това на което Мойсей 
научава евреите, не е нищо друго освен онова, 
което е научил от египетските си учители. 

Фридрих Шилер допринася впоследствие за 
огромния отзвук на тази идея. Шилер е приятел 
с Райнхолд и използва неговата книга не само 
за баладата си „Забуленото изображение от 
Саис“, но и за своето есе „Мисията на Мойсей“. 
Три ключови изречения на египетската религия, 
твърди Шилер, изразяват точно същото, както 
и думите, с които бог се представя според Изход 
(3:14) - „Аз съм този, който съм“. 

Първо, орфическият химн: „Той е единствен 
и от само себе си. И всички неща дължат 
съществуването си на този Единствен.“ Второ 
и трето, надписът от Саис, който Шилер и 
Райнхолд по необясними причини удвояват - в 
късия вариант (а) „Аз съм онова, което е“ и в 
дългия (б) „Аз съм всичко, което е, беше и ще 
бъде. Никой смъртен не е повдигал булото ми.“ 

Самият Лудвиг ван Бетовен преписва със 
собствената си ръка точно тези три изречения 
и ги поставя под стъкло на работната си маса, 
където през последните години от живота му 
те са постоянно пред очите му. Тази подробност 
показва какво широко разпространение 
получават тезите на Райнхолд благодарение 
на посредничеството на Шилер. Епохата на 
фараона реформатор провокира  и произведения 
като тетралогията на Томас Ман „Йосиф 
и неговите братя“ и „Човекът Мойсей“ на 
Зигмунд Фройд. 

Религията на Европейското просвещение 
е деизмът; същевременно се приема, че още 
старите египтяни са бдели над тази религия 
под закрилата на мистериите, откъдето после 
през Мойсей, Орфей, Платон и други посветени 
тя се разпространява на Запад като кабалла, 
неоплатонизъм и спинозизъм. Може ли човек 
да си представи по-голяма идентификация със 
стария Египет? 
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