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Градеж № 17 
 

Кралския Шотландски Орден 
 

Историческата справка за ордена сочи, че Орден със същото име е бил учреден от 
Крал Роберт де Брус (King Robert de Bruce) в 1314г. Първо е възстановил  
съществувалия в края на 12-ти век Орден на Херодим (Order of Heredom) със 
седалище в Килуининг (Kilwinning), Шотландия. Същата година, в денят на Св. 
Йоан, учредява още един Орден – Ордена на Червения Кръст (Order of the Rosy 
Cross). Повод за това става историческо събитие – победата над англичаните при 
Банокбърн (Bannockburn), когато 63-ма Рицари, които се предполага, че са били 
Рицари Темплиери и Свободни Зидари, са се включили на страната на шотландците 
и така е била постигната победа на бойното поле. В знак на благодарност Крал 
Роберт де Брус ги  удостоява с новоучреденото от него звание - Рицар на Червения 
Кръст (Knight of the Rosy Cross). Впоследствие Крал Роберт де Брус обединява 
двата Ордена под общата шапка -  Кралски Шотландски Орден. 
 Първите сведения за съвремения вариант на Ордена са от средата на 18-ти век 
(1735-1743г.), когато  под  патронажа на изгнаници – Якобити, живеещи по това 
време във Франция се учредява Орден със същото име. От Франция Орденът е 
пренесен в Англия, където процъфтява в течение на няколко години (1741-1750г.),  
и от където е пренесен в Шотландия. На 22 юли 1767г., в Единбург, официално е 
инсталирана Великата Ложа на Кралския Шотландски Орден, където и до днес се 
намира седалището на Ордена.  
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Последното събитие бележи началото на едно стабилно развитие и разрастване на 
Ордена.  
* Пълният списък може да се види в книгата “Оттатък Занаята” на Кеит Б.Джаксън 
Първоначално членството в Ордена е било ограничено само за Шотландци или 
потомци на Шотландци. Впоследствие това право е било разпространено и върху 
братя Майстори Масони от други националности. Понастоящем Орденът има 85  
Провинциални Велики Ложи, от които само част са  в Шотландия и Англия, докато 
останалите са пръснати по целия свят, включително Америка (САЩ, Канада), 
Континентална Европа и др. 
Кралския Шотландски Орден включва две степени: 
 

а/ “Херодим от Килуининг” (Heredom of Kilwinning). Думата “Heredom” има 
различни тълкувания, но най вероятното е, че произхожда от еврейската дума 
"Harodim", означаваща “Управниците” (The Rulers). Килуининг е мястото на 
възстановяване на Ордена от Крал Роберт де Брус и където се е самопровъзгласил 
за негов първи Велик Майстор. 
Степента Рицар на Херодима на Килуининг има особена стойност, тъй като по 
същество в рамките на ритуала за присвояването й се дава едно много по – 
обстойно тълкуване на символизма на първите три степени на Занаята – Чирак, 
Калфа и Майстор Масон. Степента се присъжда и упражнява във Велики 
Провинциални Шапитри.  
 

б/ “Рицар на Червения Кръст” (Knighthood of the Rosy Cross).  
Степента Рицар на Червения Кръст, както самото й име подсказва, има много 
повече общо със степента “Червения Кръст” (Rose Croix Degree) на Стария и Приет 
Шотландски Обред, отколкото с трите степени на символичното Масонство. Тя се 
присвоява единствено на ритуал във Великата Ложа на Ордена или със специално 
разрешение, от някои от Провинциалните Велики Майстори на Ордена. 
Последното разрешение е лично и не се предава по наследство на следващия 
Провинциален Велик Майстор. 
Първоначално броя на членовете на Ордена на Рицарите на Червения Кръст е бил 
ограничен на 63-ма. Впоследствие, поради големия интерес и постоянно 
нарастващия брой членове на Ордена, това ограничение е отпаднало. 
По традиция (от времето на Крал Роберт де Брус), Кралят на Шотландия е 
потомствения Велик Майстор на Ордена и доколкото такъв няма, Орденът се 
управлява от Заместник Велик Майстор и Губернатор, който назначава свой 
Заместник Губернатор. Независимо от това при всяка ритуална работа на Ордена, 
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на Изтока задължително се поставя един празен стол или трон за отсъстващия 
Велик Майстор.  
Структурите на Ордена (освен Великата Ложа, която е централното ръководно 
тяло) се явяват Провинциалния Велик Шапитър за степента “Рицар на Херодим от 
Килуининг” и Провинциална Велика Ложа за степента “Рицар на Червения Кръст”, 
всяка със свои офицери. Регалиите включват престилки – различни за двете 
степени, яка, нагръден знак и лента, която се поставя през лявото рамо, както и 
втора лента, която се връзва над лакъта или под коляното, ако Рицарят е със 
шотландска носия. 
Най-характерно за ритуалите на двете степени е, че са в стихотворна форма. 
Оригиналният Ритуал, който е на френски се пази във Великата Ложа в Единбург. 
Членството в Ордена е по покана само. Член може да стане само Майстор Масон с 
не по-малко от 5 години стаж на тази степен. Съответната  Провинциална Велика 
Ложа може да постави и други изисквания. 
Великата Ложа се помещава в сградата на една от Ложите на Ордена – Ложа 
“Канонгейт-Килуининг” с пореден номер “2”. Самата сграда се счита за най-
старата Масонска постройка в света, построена в 1736г. в гр. Единбург. 
 
 
Съставил: Брат Илия Коев 
                    Канцелария на Върховен Съвет 33° 


