
 1

 
Върховен Съвет 33º                                                 Supreme Council 33º 
на България                                                               for Bulgaria               
Национален Изследователски                              National Research Society 
Институт “Стар и Приет                                  “Ancient and Accepted     
Шотландски Ритуал”                                            Scottish Rite” 
 
 
04 април 2006 г. 
 

Градеж № 8 
 
 

Ритуали 
 
 

Ритуалите представляват, най-общо казано, система от алегории, притчи, 
последователности на стъпки, знаци и т.н. използвани за предаване на 
съдържанието на определена степен. Съществуват множество исторически 
утвърдили се “Ритуали” за първите три степени на символичното Масонство или 
още известно като “Символично Масонство”. “Обредите” от своя страна обхващат 
както първите три, така и “философски”, “високи” или степени “оттатък занаята” 
(“beyond the craft”) със свой Ритуал за всяка степен. ”Ордените” най-често са 
напълно автономни структури, като в отделни случаи се явяват съставни или 
“завършващи” части на някои от Обредите. 
Особен интерес представлява развитието на  нещата в Kонтинентална Европа – 
Франция, Германия и Скандинавия където разпространението на Масонството се 
съпътства с възникването на множество отделни или групирани символически и 
философски системи от степени. В началото същите са се формирали като 
допълнение, “продължение” или “разширение” на темите и/или символиката, 
характерни за символичното Масонство. Постепенно с времето една част от тези 
степени са били обвързани с първите три – Чирак, Калфа и Майстор Масон, в 
резултат на което са се оформили завършени системи от степени или т.н. Обреди.  
Ордените имат по-специфичен генезис – в редица случаи тяхното възникване или 
“възраждане” е на базата на съществували християнски или рицарски Ордени. В 
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периода от края на 18-ти и особено в началото на 19-ти век Обредите и Ордените 
постепенно придобиват видът си, който се е запазил и до днес. 
При инсталирането на Великата Ложа на Лондон е имало само две степени, без да 
се брои “Майстора”* на ложата. Едва в 1725г., след преобразуването на Великата 
Ложа на Лондон във Велика Ложа на Англия се въвежда третата степен – “Майстор 
Масон”. С инсталирането на Великата Ложа на Античните през  1751г, със 
специфичен Ритуал и структура на степените, фактически в Англия се утвърждават 
две Масонски системи. При обединението през 1813г. се подписва т.н. 
Обединителен Договор (“Articles of Union”), където в Член II е казано - “ Декларира 
се и се указва, че чистото “старо” Масонство се състои от три степени и нито една 
повече, а именно тези на Чирака, Калфата и Майстор Масона, в т.ч. и Върховния 
Орден на Светата Кралска Арка”.  
 
Основни характеристики на Ритуалите:  
 
Две са основните характеристики: 

а/ Символическа част:  това са различните символи и елементи на ритуала, 
които дефинират неговата структура, като например - разпололожението на Храма, 
колоните, офицерите, тайните думи, паролите и т.н.; 

б/ Философската, религиозна, социална и др. същност, които в повечето 
случаи са функция на лицето/лицата, участвали в разработването и редактирането 
на съответния Ритуал. Така например Ритуалът на Феслер съдържа елементи на 
гностицизма, а на Шрьодер на т.н. “натур философия” . 
В света съществуват много повече Ритуали от колкото би могъл да предположи 
човек. Една от причините за това е еволюцията на ритуалите и степените в Англия 
в периода между инсталирането на първата Велика Ложа в 1717г. и обединението 
между съперничещите си до този момент две Велики Ложи на “Модерните” и на 
“Античните” в 1813г. Друга причина са опитите в годините на разпространение и 
утвърждаване на Континенталното Масонство то да бъде “доразвито”, а в 
последствие систематизирано и структурирано. 
В книгата си “Световен гид на Масонството” от 1984г. Кент У. Хендерсон 
споменава, че “има повече от 100 различни Ритуала, които се практикуват в 
регулярното Масонско пространство. По-долу е дадена неговата класификация, 
която включва 7 основни категории Ритуали и Обреди  по страни и региони *: 
 
 
 



 3

1/ Англия: Според Хендерсон “Само в Англия се практикуват повече от 50 
* За отбелязване е, че “Майстор на Ложа” в английската система се приравнява в 
самостоятелна степен, доколкото инсталирането му става в хода на отделен ритуал, 
на който могат да присъстват само братя Стари Майстори и действащи такива. 
различни Ритуала, но повечето си приличат както по съдържание така и по форма”. 
Най-разпространените са: Емюлейшън (Emulation), Стабилити (Stability), Лоджик 
(Logic), Бенефактум (Benefactum), Ритис Оксониенсис (Ritis Oxoniensis) и Тейлор 
от Уест Енд (Taylor’s West End). Ритуалът, който се отличава най-много е 
“Бристол”, който от своя страна донякъде наподобява Мюнстерския и първите три 
символични степени на Шотландския Обред. 
 
2/ Северна Америка: Най-разпространеният ритуал е Ритуалът “Уеб” (Webb) или 
“Йоркски” (York) и се използва в почти всички Щати с малки изключения –
градовете Ню Йорк и Нови Орлеанс, както и Флорида и Калифорния. 
“Авторството” му се приписва на Томас Смит Уеб (1771-1819г.). Освен в САЩ 
Ритуалът “Уеб” широко се използва  в Канада, Япония, Филипините и Финландия. 
Ритуалът използван в Пенсилвания  значително се различава от този използван в 
останалите Щати и се нарича “Стар Античен” (Old Ancients). Ритуалът “Уеб” се 
явява  първата част (първите три  степени) на “Йоркския Обред” и се счита за най-
Американския ритуал и/или Обред. Не случайно е известен още като 
“Американския Обред”.    
  
3/ Шотландия: Характерно за Ритуалите в Шотландия е, че в тях са запазени много 
повече елементи на “оперативното” Масонство. В Шотландия степента “Маркиращ 
Майстор” или “Майстор на знака” (Mark Master) се получава в символична Ложа, 
докато в Англия и Уелс тази степен е част от отделен Обред – “Марк Масонство”.  
 
4/ Ирландия: В Ирландия се използва само един Ритуал с изключение на Мюнстер. 
Ритуалът от Мюнстер наподобява на този използван в Бристол. 
 
5/ Ритуали/Обреди от френски произход: Тук става дума за Ритуали и Обреди 
възникнали във Франция, но използвани и в Англосаксонското Масонско 
пространство, в отличие на Ритуали/Обреди използвани от Великия  Ориент на 
Франция и другите нерегулярни масонски формирования във Франция.   
 
• Други авторитетни източници по въпроса за Ритуалите са: 

-Harry Carr, "Six Hundred Years of Craft Ritual," 1976. 
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-Harry Carr, "The Freemason at Work," 1983. 
-E.H. Cartwright, "Commentary on the Freemasonic Ritual," 1947, 1973. 
-J. Walter Hobbs, "Masonic Ritual Described, Compared and Explained," 1923. 
-August Horneffer, "Der Katechismus der Johannis Freimaurerei," Hamburg, 
1950. (Чичо на сегашния ВМ на ОВЛГ брат Кл.Хорнефер) 
-Roscoe Pound, "The Causes of Divergence in Ritual." 

 
6/ Френски Модерен Ритуал – възниква във Франция в периода около 1725г. и е 
може би най-близкия до Ритуала, ползван по същото време в Англия. Нещо повече, 
той е типичен за т.н. Андерсеново Масонство от 1717г. Понастоящем този Ритуал 
се практикува от Великата Национална Ложа на Франция и някои Ложи в Гърция и 
Люксембург. 
 
7/ Англо-Континентални Ритуали в т.ч.: 
а/ Холандски Ритуал; 
б/ Ритуалът на Фридрих Шрьодер* - практикува се в Германия, Швейцария и 
Велики Ложи инсталирани от Германски ВЛ. Ритуалът Шрьодер е фактически 
редактиран превод на Английски Ритуал от 1762г.; 
в/ Ритуалът на  Игнац Аурелиус Феслер **;  
г/ Гилд де Гамл Плигтер (Guild De Gamle Pligter) – Ритуал използван в някои ложи 
в Дания, който е близък до Английската традиция. 
 
*    Guide du Franc-Macon, Groupe  de Recherche Alpina, Lausanne, 1998; стр 116; 
 
**  Guide du Franc-Macon, Groupe  de Recherche Alpina, Lausanne, 1998, стр. 117. 
 
 
Съставил: Брат Илия Коев 
                    Канцелария на Върховен Съвет 33° 


