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МУЗИКАТА В РИТУАЛА (НА БАЗАТА НА ОБЗОР НА МУЗИКАТА, ИЗПЪЛНЯВАНА С 
ТРЪСТИКОВА ФЛЕЙТА) 

Причината за този градеж е в спонтанно възникналите в мен мисли, усещания и трептения 
слушайки закупения от мен компакт диск с музика на суфите. Музиката им е част от техния ритуал и това 
възбуди в мен интерес към значението на музиката в ритуалите въобще и в частност в масонските ритуали. 
В началото давам кратък превод на обяснението за музиката, изпълнявана на флейта в книжката към 
компакт диска. 

Превод: 
Обзор за тръстиковата флейта 

Известно е, че използването на музикални инструменти е толкова древно, колкото е цивилизацията. 
Известно е, че праисторическите хора са правили флейти от костите на пръстите на елени, които са ловили 
и са свирили на тях като духови музикални инструменти. Те са пробивали отвори в костите на различни 
животни и така са създали първите музикални инструменти. Тези инстурменти са били незаменима част от 
живота на древните хора и особено от техните религиозни ритуали. За пример евреите са използвали духов 
инструмент направен от рог на овен. Гърците са използвали друг духов инструмент, наречен аулос (aulos)  
и пан флейта (флейта с няколко тръби) преди около 5000 години. Пан флейтата се е считало, че има 
божествен произход и е наречена на името на бога на овчарите и дивите животни Пан. Скандинавците, 
римляните и индианците също са използвали различни духови инструменти. 

 Първите инструменти, направени от тръстика са открити в Месопотамия. Шумерите, живяли по 
тези места, са наричали тръстиките, използвани за направа на духови инструменти, надувани вертикално, 
като „на”. Най-вероятно думата „ней” (червена или тръстикова флейта) е дошла в персийския език от това 
наименование. В египетските стенописи в допълнение се намират тръстики, сечени от тръстиковите полета 
по делтата на река Нил и използвани като музикални инструменти. 

 Думата „ней” (червена или тръстикова флейта) е извлечена от „ней” на Персийски със значение 
тръстика. Думата „найзи” или „найзен” (тур.), означаваща изпълнител на флейта идва от същия корен. 
Известно е, че червената флейта е много използван инструмент в ислямския свят, особено в Иран. Този 
район е дом на много известни изпълнители на флейта в световната история. Султан Селим Грозни връща 
обратно някои от най-известните изпълнители на флейта  като Найи Сейх Мурат, Найи Хасан и Имам Кулу 
преди битката за Чалдиран в 1514 г. Според запис от Ибн Халдун арабите са възприели музиката от персите 
и гърците в Анатолия. След нашествието на арабите те са изпращани в Арабия, Сирия и Египет като 
пленници за да забавляват техните завоеватели  на събиранията им чрез свирене на лютня (ud, lute), танбура 
(tanbur, long necked lute), гайда и тръстикова флейта (reed flute). 

Направа на тръстикова флейта и инструкции 

 Преди всичко тръстиковата флейта се прави от навързана тръстика (knotty reeds). Обаче не всяка 
тръстика растяща по света, може да се използва за направа на тръстикова флейта. Най-търсения материал за 
правене на тръстикови флейти идва от тръстиковите полета около Дамаск и Алепо. В Турция тръстиката за 
флейти се добива в района на Самандаг, Южна Турция в района на Антакия. Също се използва тръстика от 
Мудания и Одемис. Шест отвора се пробиват в предната част и един – в задната на тръстиката, избрана за 
тръстикова флейта. Отворът отзад се пробива точно в средата на парчето тръстика. Предните отвори се 
разпределят в две групи по три отвора като се използва нагорещен метален прът или специалня дрелка. За 
да може тръстиковата флейта да свири добре се поставя мущук за устата, наричан  башпаре накрайник 
(„baspare-head piece”), който се изработва от рог или слонова кост и се поставя в началото на парчето 
тръстика. Тръстикова флейта е просто изглеждащ инструмент, но издава правилен звук. Сериозна 
подготовка и упражнения се изискват за да се свири на тръстикова флейта. В древни времена обучението за 
свирене на тръстикова флейта се е извършало по метода на пробата. Обучаващият се не е свирил по ноти, а 
е слушал учителя, коленичил пред неговите крака, с които учителят е тактувал или са удряли заедно двоен 
барабан за да усети обучаващият ритъма. 

 Едно от най-важните условия за обучението по свирене с тръстикова флейта е поемането на въздух 
с белите дробове и другото – изпускането му риректно в мущука, наричан башпаре накрайник („baspare-
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head piece”). Фактите, на които изпълнителят на тръстикова флейта е трябвало да обръща голямо внимание, 
са позата на стоене, държането на инструмента, правилното поставяне на устните и начина, по който се 
поставят пръстите върху отворите на флейтата. Изпълнителят на флейта допира устните си до мущука 
когато е заел правилна поза за свирене. Уверява се, че издухва въздух към правилната част на мущука. В 
древни времена за да е сигурен, че въздух не се губи и мущукът е изцяло напълнен, обучаващият е поставял 
свещ в близост до устата и мущука. 

 Обучаемият се е очаквало да диша така че езикът му да се мърда колкото се може по-малко. Ако 
всичкият издишан въздух не достигне до мущука, очакваният правилен звук няма да се чуе от флейтата. 
Също усмихването или промяната в изражението на лицето променя променя правилната позиция на устата 
и е водела до наказание на обучаемия от обучаващия с леко побутване от доланата страна на флейтата. 
Лекото побутване е водело до лека болка за обучаемия на устата. 

Тръстиковата флейта в суфизма 

 Тръстиковата флейта почти изцяло се свързва със Суфизма. Според легенда, широко 
разпространена сред турските мюсюлмани, след като тялото на Адам било създадено за да може душата да 
влезе в тялото Архангел Гавраил е свирил на тръстикова флейта. Душата, харестайки музиката, влязла в 
тялото. Сред пророците първият, който е свирил на духов инструмент е Мойсей, когато е бил овчар. Друг 
от пророците, Давид, е бил известен с медния си глас. Баки, значим поет от времето на Сюлейман 
Великолепни, потвърждава този факт с думите „Нека репутацията ви да бъде толкова добра, колкото на 
Давид”. Давид обичал да чете псалтира, който му е изпратен, под акомпанимента на музика и понякога той 
е свирил на инструмент, направен от тръстикадокато е чел. Всички живи същества, чувайки звука на този 
инструмент и прекрасния глас на Давид, са затаявали дъх. Говори се, че евреите следвайки традициите на 
техния пророк Давид са свирели на духови инструменти. 

 Друг мит сред хората отъждествява този лиричен инструмент с Али Ибн Али Талиб (имам Али). 
Според мълва пророкът Мохамед споделил някои от тайните, на които той е станал свидетел при 
възлизането си на небето (Mirach, Мерак) с Али и го е помолил да запази тези тайни за себе си. Но имам 
Али почуствал трудност да запази тайните в себе си и отишъл до пресъхнал кладенец, изкрещял тайните в 
кладенеца и се освободил от тях. Кладенецът обаче се напълнил след време с вода и хората от околността 
се освежавали от него. Веднъж овчар отсякъл една тръстика, растяща около кладенеца. Направил отвори в 
тръстиката и започнал да духа в нея. Тръстиката, обременена с гореспоменатите тайни, въздъхнала така, че 
пророкът Мохамед разбрал какво се е случило. Когато той говорил на имам Али, Али признал своята вина, 
че  не е бил способен да носи поверената му отговорност. От този момент нататък се вярва, че тази 
тръстика е тълкувател на същността на любовта и енигмата. 

 Суфите, които използват тръстиковата флейта по най-добър начин са несъмнено Мевлеви 
(танцуващите дервиши). Тръстиковата флейта е незаменим инструмент на Мевлеви ритуалите заедно с 
кудум (kudum, малък двоен барабан). Инструментът толкова много се отъждествява с този религиозен 
ритуал, че се счита че способността да свири на тръстикова флейта определя дали дервишът е Мевлеви или 
не. 

 Разпростирането на Отоманската империя специално определя районите на влияние на Мевлеви. 
Въпреки че гореспоменатите райони са доста по-големи днес, Мевлеви с Мевлеви ложите, които те са 
инсталирали в различни райони на империята, предхождащи завоевателния период на Отоманската 
империя, са способствали значително за разпространяване на музикална култура. Фактът, че достатъчно 
голям брой известни композитори на религиозна и светска музика в музикалната история на Турция е с 
произход Мевлеви е живо доказателство а това. Шедьовърът на руми (Джайай ад-Дин Мухамад Руми, Jaiai 
ad-DinMuhammad Rumi) Маснави започва със следната строфа: 
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„Слушай тръстиковата флейта, чуй какво ще ти каже, 
Тя говори за съжаление, за раздяла” 
 

 Много добре, защо тръстиковата флейта е толкова важен музикален инструмент, нещо повече – 
символ? Защото няма пример за друг инструмент, който така добре да дефинира човешкото състояние 
според вярванията на суфите. Състоянието, при което човешката душа преминава през фазата на 
развитието прилича на проникването на музиката на тръстиковата флейта в човека. Според историята 
тръстиковата флейта се взема от тръстиковото поле и се слага в купчина тор за да узрее, да се развие и да се 
изпълни с музика след като се е разтоварила вътрешно. 

Тръстиковата флейта, престоявайки в такава тъмна и мръсна среда претърпява изпитание като показва 
търпение и твърдост. Когато вътрешността се разтовари цветът и става естествено жълт. 
Експерименталният период още не е завършил. Седем отвора се пробиват в тялото и. След това тя 
проплаква , като плачът и разкъсва всяко човешко сърце когато свири. 

 Човешката история е подобна. Човешкото същество, бидейки откъснато от щастливия живот на 
безсмъртието, е хвърлено на повърхността на земята. За да се върне в света, на който той/тя принадлежи, 
той/тя страда, търпи и узрява.. След това човешкото същество точно като тръстиковата флейта достига 
съвършенство в резултат на преминалия през него божествен въздух, излязъл на повърхността през седемте 
отвора. Тези седем отвора при човека са както следва – двата са очите, двата са ушите, двата са ноздрите и 
седмият е устата. Но точно както при тръстиковата флейта, която издава музика, наситена с чувство за тъга 
ако е в ръцете на правилния човек, така и човек може да израсне ако има правилен духовен наставник. 
Точно както тръстиковата флейта звучи божествено след като се е изчистила от мръсотията, така и човек 
след като е изчистил душата си от мръсотията може да достигне до мъдростта и божествените тайни. 
Според Руми звуците на тръстиковата флейта са пламъците на божествената любов. Те по никакъв начин 
не идват напразно. Според Руми ако човек не усеща този пламък той не съществува. В този аспект 
тръстиковата флейта е повече от музикален инструмент за Мевлевийския орден, тя е по-скоро средство за 
съзерцание и вяра. 

Известни изпълнители на тръстикова флейта в историята 

 Ръководителят на изпълнителите на тръстикова флейта в Мевлевийския орден се нарича „старши 
дервиш хамза” (“Senior Dervish Hamza”), известен също като „кутбунай” (“Kutbunnayi”) и също изпълнител 
на тръстикова флейта на Руми. В последните векове изтъкнатите изпълнители на тръстикова флейта са 
произлезли от ложите на Мевлеви дервишите в Дворцовото училище в Двореца Топкапъ и бележитите 
околности. Ложите на Мевлеви дервишите дали най-добрите изпълнители на тръстикова флейта са ложите 
Афийон и Кония, Галата, Бешикташ, Касъмпаша, Бахарие и Йеникапи дервиш ложите на Истанбул. 
Въпреки че дервиш ложата Галата, първата Мевлеви дервиш ложа в Истанбул ни идва наум  когато 
говорим за музика и за тръстикова флейта, Йеникапи дервиш ложата, издигнала Исмаил Деде Ефенди в нея 
стана добре известен център за 19-ти век. 

 Абулкадир Насир Деде, който е застанал на лидерската позиция в Йеникапи дервиш ложата към 
края на 18-ти век обучава Исмаил Деде Ефенди и Сеих Галип, едни от най-силните поети на ераъа от 
късната Отоманска империя (Диван Сиири). Последният изтъкнат изпълнител на тръстикова флейта на 19-
ти век  е Азис Деде, който почина в 1905 г. и той съумя да предаде своето влияние за 20-ти век чрез своя 
ученик Емин Деде. 

Емин Деде, който служи в армията и превръща дома си в Топхане в музикална къща, по същото време е 
известен като лидер на изпълнителите на тръстикова флейта в Мевлеви дервиш ложата Галата преди 
дервиш ложите и техните убежища да бъдат затворени в 1925 г. Хаки Суха Гезгин, Хикаби Фиратли, 
Сюлейман Ергюнер и Халил Дикмен са сред неговите ученици и са едни от най-значимите изпълнители на 
тръстикова флейта на 20-ти век. Халил Дикмен е и сред най-известните художници на своето време и е бил 
ученик на Ибрахим Сали. Ниязи Саин и Ахмет Якупоглу, които са сред най-значимите изпълнители  на 
века, са негови ученици. Както лесно може да се усети обучението за свирене на тръстикова флейта се е 
развивало на основата на системата обучаващ – обучаем до днешните врмена. От друга страна трябва да се 
отбележи и друга особеност на изпълнителите на тръстикова флейта, много от тях са се развивали в други 
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форми на класическото изкуство и дори са станали майстори. В тази връзка е важно да се спомене Казаскер 
Мустафа Ефенди, важен изпълнител на тръстикова флейта от 19-ти век, който е бил и силен калиграф. 
Ниязи Саин, един от съвременните изпълнители на тръстикова флейта, е майстор в обработката на мрамор 
(ebru)  и изработването на орнаменти (tezhip). 

 Както е добре известно, ордена на Мевлеви дервишите е бил уважаван религиозен орден както във 
времето на селджукските турци, така и по времето на Отоманската империя. Всъщност някои Отомански 
султани се знаят като преяко свързани с този религиозен орден. Обаче известно е също,че някои султани са 
били силно ангажирани с музиката. Естествено някои султани са станали експерти по свирене на 
тръстикова флейта, незаменим инструмент в ритуалите на Мевлеви. Първият човек, за който ни идва наум, 
когато говорим за тръстиковата флейта, е Селим Трети. Той е вземал уроци по тамбура (tanbur, long necked 
lute) от Джю Изак Ефенди от Ортакьой, който е бил най-звестен във времето, когато е живял, както и е 
посещавал дервиш ложата Галата, много е уважавал Сеих Галиб и е бил посветен от него. Също е вземал 
уроци по свирене на тръстикова флейта от Калили Дервиш Мехмет, водещ изпълнител на тръстикова 
флейта в Галата, Бахарие и Касъмпаша дервиш ложите.Селим Трети е давал уроци по тръстикова флейта на 
Принц Махмуд, който е трябвало да стане следващия султан и го е насочвал да стане Мевлеви. Като зла 
шега на историята е известно, че се е опитал да се защити от неговите убийци, дошли да го екзекутират, с 
тръстикова флейта след като е бил детрониран и осъден на смърт от Мустафа Четвърти. По-нататък султан 
Абдулазис, син на султан Махмуд Втори, също е бил сред известните изпълнители на тръстикова флейта на 
19-ти век. 

 Не само мюсюлманите, а също така и не-мюсюлмани са се интересували от тръстиковата флейта в 
отоманското общество. Известно е за Оскиям Ефенди, един от най-известните изпълнители на тръстикова 
флейта на 19-ти век, че бил отомански арменец. Вземал е уроци от Танбури Изак Ефенди също като султана 
от това време Султан Селим Трети и е достигнал изключително високо ниво на свирене на тръстикова 
флейта. Киркор Чулхаян, който е вземал уроци по арменска църковна музика и е станал водещ певец, също 
е посещавал дервиш ложите с близкия си приятел Рауф Екта Бей и е станал един от уважаваните 
изпълнители на тръстикова флейта на 19-ти век. Това ни дава важен пример, показващ различни канали на 
влияние на отоманския музикален живот. 

 На кратко, тръстиковата флейта е един от символичните инструменти на ислямската култура, 
отъждествява се с ордена на Мевлеви и е бил най-важният символ на толерантност, също свързвана с 
религиозния орден Мевлеви. Това е една от причините защо концепцията за мир ни идва наум, когато 
споменем тръстиковата флейта.” 
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 От горната история ясно прозира очевидно сходния начин на организация на хората в ложите на 
дервишите и ордена Мевлеви и масонските структури. И в двете структури има посвещаване и ритуали, 
както и предаването на уменията от майстор на калфа и чирак. Акцентът на градежа обаче е ролята на 
музиката. Предвид същността на ритуала като ритуал предимно на енергийно ниво, достатъчното условие, 
ако използваме терминологията на математиката (необходимото условие, разбира се, са знанията и 
уменията) участникът в ритуала да почувства, да усети, да преживее ритуала музиката може да се каже, че е 
незаменим елемент от ритуала. В различните юрисдикции има различни изисквания към посвещаваните и 
повдиганите братя. В някои държави се изисква наизустяване на частиот ритуала или дори целия ритуал. В 
други се използват помощни материали по време на ритуала. В нашия динамичен свят, където братята имат 
изключително много и интензивни профански задължения, първият вариант изглежда малко труден за 
осъщестяваване, особено при братята във философските степени на масонството (степените от 4 до 33 
степен на СПШР). Той обаче дава по-голяма сила на ритуала и по-вярно усещане за философския смисъл 
на посвещението/повдигането. Вторият вариант дава повече свобода, но и по-голяма концентрираност за 
постигане на целите на ритуала. В този аспект музиката като част от ритуала спомага на братята да се 
потопят в атмосферата на ритуала, да отдадат и в същото време да приемат енергията на другите братя за 
да се затвори братската верига. Известни са вдъхновението на бр. Волганг Амадеус Моцарт и Лудвиг Ван 
Бетовен при написаните от тях композиции, свързани с масонството. От източниците, с които разполагаме 
имаме доказателства за вдъхновението, идващо отвътре. А както друго, ако не познаване на самия себе си е 
целта на масонството. Всеки от нас има заложен различен заряд от ВАВ. Затова и всеки се включва в 
братската верига на различен етап от живота си и достига до различна степен на себеоткриване и 
себеопознаване. Това обаче може да се засили и отслаби в зависимост от работата в ложата както на 
отделния брат, така и на ложата като цяло. Музиката е този елемент от ритуала, който се усеща 
интуитивно. Да, специалистите по музика познават композиция и теория на музиката, но основното в 
слушането на музиката е първичното, интуитивното възприемане. В съчетание с другите обстоятелства на 
ритуала музиката допълва и стимулира братската взаимосвързаност, любов и съпреживяване. Колкото по-
дълбоко навлиза даден брат в знанията за ритуала и колкото по-високо стои в масонската йерархия, толкова 
по-необходим му е този допълнителен елемент – масонската музика, за да е по-пълно възприемаането на 
ритуала. В ранните масонски ритуали са се пеели песни като допълнение към ритуала. В последствие в 
ерата на класическата музика и основно в западната култура масонската музика се е изпълнявала на орган 
или пиано. В днешно време в повечето случаи масонската музика допълва ритуала като се пуска на запис. 
Без значение обаче музиката винаги е елемент от ритуала и без нея братската верига е по-слаба и усещането 
за философско-езотеричната му страна намалява. 

 С настоящото мнение не ангажирам ложите, в които участвам, а споделям собственото си 
възприемане и усещане за ритуала. Пожелавам на всички братя мъдрост и светлина. 

Пример за музика, изпълнявана на тръстикова флейта: 

https://www.thesufi.com/nov10/ney_taksimleri_rast_sufi_music_of_turkey.mp3 

бр. Д.Д. 

2020-03-28 


