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"Слободни ѕидари" е интернационално "Слободни ѕидари" е интернационално 
брат ство. Членовите на тоа братство се со-брат ство. Членовите на тоа братство се со-
единети со заеднички идеали на моралот и единети со заеднички идеали на моралот и 
метафизиката и во многу други гранки. Сло-метафизиката и во многу други гранки. Сло-
бодното ѕидарство е езотерична уметност. бодното ѕидарство е езотерична уметност. 
Тоа значи дека се зборува за ѕидарството во Тоа значи дека се зборува за ѕидарството во 
преносна смисла и дека членовите на Ма-преносна смисла и дека членовите на Ма-
сонското братство не мораат по занимање сонското братство не мораат по занимање 
да бидат ѕидари. да бидат ѕидари. 

Масонството е Братство на еднакви (сло-Масонството е Братство на еднакви (сло-
бодни) луѓе, кои имаат обврска да работат бодни) луѓе, кои имаат обврска да работат 
на нивното духовно и материјално усовр-на нивното духовно и материјално усовр-
шува ње, на самите себе, на семејството и на шува ње, на самите себе, на семејството и на 
тат ко вината во која живеат. Масонското тат ко вината во која живеат. Масонското 
братство е хуманитарно, филантропно и братство е хуманитарно, филантропно и 
филозофско здружение на еднакви.филозофско здружение на еднакви.

Масонството е состав од слободни мисли-Масонството е состав од слободни мисли-
тели. Не е кажано туку-така дека масонските тели. Не е кажано туку-така дека масонските 
ложи се лаборатории на слободната мисла. ложи се лаборатории на слободната мисла. 
Во масонството сè е симбол, и зборот, и дви-Во масонството сè е симбол, и зборот, и дви-
жењето, и знакот.жењето, и знакот.
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Слободни ѕидари" или масони се најголемо меѓународно, 
тајно здружение на светот, со повеќе од 6 милиони 
членови. Познато е по својот обред за пристапување, 

по тајните знаци и ракувањето, по кои членовите меѓусебно 
се препознаваат. Се тврди дека "никој" надвор од тоа движење, 
доколку ги чита напишаните обреди, не може да го сфати 
духот на масонството. 

Масонството е здружение за заемна помош во моментите 
на потреба. Начелата се толкуваат како "братска љубов, по-
мош и вистина". 

Масоните се здружени во Братство, кое со векови ги пре-
несува древните вавилонски, египетски, грчки, христијански и 
други мистерии. 

Масонството или слободното ѕидарство е најстаро Брат-
ство на светот. Никој точно не знае и не може со сигурност да 
тврди колку е старо, затоа што неговите вистински почетоци 
се изгубени во времето. Се претпоставува дека настанало од 
гилди (занаетчиски здруженија) каменорезбарите, кои во 
средниот век граделе дворци и катедрали. Можно е на нив да 
влијаеле витезите Темплари, христијански војници - монарси, 
кои во 1118 година се здружиле за да ги заштитуваат оние кои 
патувале кон Светата земја. 

Зошто луѓето стануваат масони:
- Постои нешто што тие сакаат да направат во светот
- Постои нешто што тие сакаат да направат "во самите се бе" 
- Уживаат во друштвото на оние кои ги сакаат и ги по чи-

туваат

"

ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

когаш ги потсетува своите членови на важноста на овие 
особини, а и на образованието. Човек има потреба да се здру-
жува со други луѓе, кои се  карактеризираат со чесност и чест, 
кои веруваат во работи како што се чест, сочувствителност, 
љубов, доверба, знаење. На одреден начин масонството е гру-
па за помош на човекот, кој се обидува да донесува пра вилни 
одлуки. Според нив: Полесно е да се придржуваш кон овие 
доблести кога знаеш дека оние кои те опкружуваат, исто така, 
ги сметаат за суштествено важни и дека нема да ти се смеат. 
Тоа е главната причина поради која масоните уживаат во за-
емното дружење. 

Дали масонството навистина е така "таинствено"?
Всушност, тоа воопшто не е "таинствено" иако понекогаш 

се добива таков призвук и репутација. Сосема е сигурно дека 
масоните не прават некаква тајна од тоа дека му припаѓаат на 
ова Братство. Носат прстени, копчиња за кошули и за вра то-
врски со масонски знаци. Најпознатите масонски знаци, како 
што се, триаголник и шестар, особено потсетуваат на дамнеш-
ните почетоци на братството во каменорезбарскиот занает. 

Обично масонските згради сосема јасно се обележани и 
често нивните адреси можат да се најдат во телефонските име-
ници. Активностите на масонските ложи не се тајна, осо бено 
не во помалите градови, а многу ложи имаат и свои публи-
кации, како и посебни адреси на Интернет достапни за сите. 
Но, сепак постојат некои масонски тајни, кои можат да се по-
делат во две категории. Првата е начинот на кој човек може да 
се идентификува како масон - начинот на поздравување и ло-
зунг. Причините зошто ова тие го чуваат за себе се очигледни. 

Толку често употребуван збор, со толку многу раз лич-
ни значења и толкувања, збор кој се изговара со страв - 
масонство. Кои се масоните? Кој им припаѓа? Кои и какви 
им се целите? На овие прашања малку веројатно дека не-
кој може да даде целосен одговор, освен самите масони.

Инаку, самите масонски писатели својата историја ја 
делат на два дела:

- кога во ложите се примале само работници ѕидари и
- кога мнозинството посветеници го сочинувале сим-

боличките градители - градители на светската хармонија 
и наука.

Масонството учи дека секој поединец е должен состојбите 
во светот да ги направи што подобри. Повеќето масони не 
спаѓаат во оние кои ќе пронајдат лек за канцерот, ниту оние 
кои ќе ја искоренат сиромаштијата, или ќе помогнат да се 
оствари мир во светот, но секој маж, жена и дете можат да 
преземат нешто да им помогнат на другите и работите да ги 
направат малку подобри. Масонството најсериозно се труди 
да им помогне на луѓето. 

"Развивај се или умри" е голем закон на природата. По-
веќето луѓе чувствуваат потреба како поединци постојано да 
се развиваат. Тие чувствуваат дека не се толку чесни или бла-
городни или чувствителни или толку способни да сакаат или 
толку заслужуваат доверба, или се така добро информирани - 
колку што би требало да бидат. Масонството постојано и се-
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ГРИГОР ПРЛИЧЕВ

Познати се многу бескрупулозни поединци кои се обидувале 
да се претстават како масони во намера да добијат помош под 
лажен изговор. 

Втората категорија е потешко да се објасни бидејќи тоа е 
она што масоните вообичаено го подразбираат кога зборуваат 
за "масонските тајни". Тоа се тајни затоа што за нив буквално 
не може да се зборува, не може да се изразат со зборови. Тие 
ја изразуваат онаа промена која се случува во човекот кога 
навистина ќе ја прифати одговорноста за сопствениот живот и 
во исто време навистина ќе одлучи дека вистинската среќа е 
во помагањето на другите. Тоа е прекрасно чувство, но е 
нешто што не може едноставно да им се објасни на други. И 
тоа е причина зошто понекогаш се вели дека масонските тајни 
не смеат (или поточно "не би требало") да се откриваат. 

Обидете се некому точно да му објасните што чувствувате 
кога го набљудувате прекрасното заоѓање на сонцето, или 
кога слушате музика, на пример, националната химна, која 
буди спомени и ќе разберете што сакаме да кажеме. 

Во светот постојат многу тајни здруженија, а особено биле 
во мода кон крајот на XIX и на почетокот на ХХ век. Ги имало 
стотици и многу луѓе членувале во повеќе. Многу од овие 

здруженија биле создавани по примерот на масонството и 
значително се базирале на придржувањето на своите "тајни".

Слободното ѕидарство имало голем углед меѓу нив. До кол-
ку масонството е тајно здружение, тогаш тоа претставува нај-
лошо чувана тајна на светот.

Зошто масонството користи симболи?
Секојдневно сите користиме некакви симболи, исто како 

што ги користиме и ритуалите. Тоа го правиме за да можеме 
побрзо да комуницираме. Кога во сообраќајот ќе го видиме 
знакот "стоп" знаеме што тој значи и тоа многу побрзо отколку 
што ќе го прочитаме самиот збор стоп. Кругот и цртата значат 
"не го прави тоа" или "тоа не е дозволено". Всушност, упо тре-
бата на симболите веројатно претставува најстар начин на 
комуникација и најстар начин на подучување. Од истата при-
чина и масонството ги користи симболите. Одредена положба 
на "триаголникот и шестарот" претставува најмногу користен 
и најпознат симбол на масонството. На одреден начин овој 
симбол е вид на заштитен знак на Братството, како што тоа е 
"златниот лак" на Мекдоналдсовите ресторани. Кога на некоја 
зграда ќе видите триаголник и шестар, треба да знаете дека 
тука се собираат масони. Триаголникот симболизира некои 
нешта на земјата, исто така, симболизира чест, постојаност на 

Во масонските ложи своевремено седеле: 

Соломон, Александар Македонски, Волтер, Рус о, 
Ричард Лавовско Срце, Петар Велики, Леонардо да 
Винчи, Микеланџело, Бе товен, Моцарт, Балзак, 
Наполеон, Кутузов, Черчил, Џорџ Вашингтон, 
Бенџамин Франклин, Исак Њутн, Алек сандар Дима 
и синовите, Морис Ра вел, Штраусови, Мак сим 
Горки, Пушкин, Вер ди, Луис Армстронг-Сачмо, 
Хенри Форд, Андре Ситроен, Александар Флеминг, 
Ње гош, Вук Караџиќ, Григор Прличев...
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карактерот, вистинољубивост и други начини на кои би тре-
бало да се однесуваме кон овој свет и луѓето во него. Шестарот 
го симболизира духот, има значење на добро воден духовен 
живот, а и на самоконтрола, држање на самиот себе во од-
редени граници. Буквата "Г" претставува геометрија, наука за 
која древните луѓе верувале дека најдобро ја открива славата 
на Бога и на неговите дела на небото, а исто така, претставува 
и Господ, кој мора да биде во центарот на сите наши мисли и 
напори. Значењето на најголемиот број на другите масонски 
симболи е очигледно. На пример, чеканот нè подучува на 
значењето на самоконтрола и самодисциплина. Песочниот 
часовник нè учи дека времето постојано минува и дека не би 
смееле да ги одложуваме важните одлуки.

Што значи да се биде масон?
Масон е човек кој се решил да се чувствува добро во однос 

кон самиот себе и кон другите. Тој се грижи за минатото, како 
и за иднината, и прави што може, и сам и со другите, да на-
прави иднината да биде добро место за секого. Со генерации 
луѓето одговарале на прашањето "што значи да се биде масон". 
Ова е еден од најубавите одговори запишани во првата 
половина на овој век.

Кога човек е масон?
Кога може да ја набљудува реката, брдото, далечните ви-

дици со длабоко  чувство за своја маленкост во големото дви-
жење на работите, а сепак повторно да има вера, надеж и 
храброст - извори на секоја доблест.

Кога знае дека во длабочината на своето срце секој човек е 
толку благороден, толку злобен, божествен, ѓаволски и толку 
осамен како и тој самиот и кога трага за да запознае, за да 
прости и да го сака секој својот собрат. 

Кога знае како да сочувствува со луѓето во јад, дури и по-
веќе и во нивните гревови - знаејќи дека секој човек води 
тешка борба со многубројните предизвици.

Кога научува да создава пријатели и да ги чува, а над сè да 
биде пријател сам со себе.

Кога сака цвеќе, кога птиците умее да ги лови без пушка и 
да има појава на чувство и трепет на одамна заборавената 
радост штом ќе ја слушне смеата на малите деца.  

Кога знае како да се моли, како да сака, како да се надева. 
Кога верува во себе, во својот собрат и во својот бог; во 

рацете мач против злото, во срцето звук на песна - среќен што 
живее, но без страв да умре!

Односот кон Бог кај масоните е однос кон Големиот 
Архитект, Творецот, но безличен со неприпадност кон би-
ло која религија, затоа што сите познати религии треба 
да се тргнат од сцената и да се постави ново верување во 
новиот предводник. 

За подобро да се разберат масоните треба да се по-
гледне нивниот устав - "Андерсеновата конституција" од 
1723 година. Меѓу другото, тука е наведено дека прв ма-
сон бил самиот Адам, а познато е како и зошто и по ради 
кого тој го напуштил рајот, а на тоа го навел Лу цифер од 
свои побуди. Своите впечатоци од рајот Адам им ги 
пренел на неговите синови, а тие понатаму ги пре не су-
вале од колено на колено. По тоа толкување масони биле 
Мојсеј, Давид, Ное, Исус Христос...

ПЕТАР ПЕТРОВИЌ ЊЕГОШ

ВО СЛЕДНИТЕ БРОЕВИ ЗА: Кумраните; Витезите Темплари; 
Де нешната поставе ност на масонството; Познатите личности; 
Ма сонството во Ма кедонија претходно и сега

(Продолжува)


