
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

ШЕСТ МИЛИОНИ МАСОНИ ЈАВНО ИЛИ 

ТАЈНО РАБОТАТ ЗА ЧОВЕШТВОТО!?

МАСОНСТВОТО  
ТАБУ ТЕМА ИЛИ 
ЈАВНА ТАЈНА

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

"Слободното ѕидарство" речиси е "Слободното ѕидарство" речиси е 
универзално забрането во универзално забрането во 
тоталитаристичките држави. Во 1925 тоталитаристичките држави. Во 1925 
година, во фашистичка Италија ова Братство година, во фашистичка Италија ова Братство 
е сметано за одметништво. Во нацистичка е сметано за одметништво. Во нацистичка 
Германија масоните ги испраќале во Германија масоните ги испраќале во 
концентрационите логори и било наредено концентрационите логори и било наредено 
да се затворат сите познати масонски ложи. да се затворат сите познати масонски ложи. 
Германските масони го користеле синиот Германските масони го користеле синиот 
цвет "поточница", како тајно средство за цвет "поточница", како тајно средство за 
препознавање, односно како замена за препознавање, односно како замена за 
традиционалниот логотип (премногу традиционалниот логотип (премногу 
препознатлив): триаголникот и шестарот.препознатлив): триаголникот и шестарот.

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН
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ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

Официјално, Редот на витезите Темплари е распуштен 
во 1308 година. Целта која си ја поставил францускиот 
крал Фи лип Убавиот, со распуштањето на  Темпларите, 

била двојна: Прво, да дојде до нивното неверојатно големо 
богатство, а доволен доказ за тоа се податоците дека во мо-
ментот на својата најголема моќ Темпларите поседувале ре-
чиси поло вина од територијата на Европа, тие ги воспоставиле 
и првите банки, ја држеле под контрола севкупната трговија 
со Да лечниот Исток (мирудиите, зачините, свилата и сл.); Вто-
ро, да ја уништи нивната воена моќ која била значителна, но 
под јурисдикција на Папата, а не под кралот на чија територија 
се наоѓале Темпларите.

Филип Убавиот успеал да ги растури Темпларите, но не и да 
дојде до нивното богатство. Утрото кога војската на кралот 
дошла до пристаништето во Марсеј, со цел да ги заплени 
дванаесетте галии натоварени со темпларското богатство, таа 
наишла само на мирно море, на кое немало ниту една галија. 
Каде отишле Темпларите? Постојат бројни документи и исто-
риски податоци за нивното повлекување во илегала. И во ова 
време на прогон, постоеле држави и владетели кои со за до-
волство ги прифатиле Темпларите, како што, на пример, биле 
Португалија и Шкотска.

Постојат историски докази дека Темпларите, следејќи ги 
старите записи во кои се спомнува дека патот кон Утринската 
Ѕвезда ќе ги одведе до земјата на изобилство наречена Ла 

Слободното ѕидарство се соочило со многу про-
тив ници и многумина негови членови биле за-
творени во за творите. Во 1737 година Луј XV, кра-
лот на Франција, из дал наредба со која им се за-
бранувало на сите верни по даници на француската 
држава да се вклучат во ова движење, а во 1738 
година папата Клемент XII издал пап ска була, со 
која им се забранувало на сите католици да се 
зачленат во "Слободното ѕидарство", со закана 
дека ќе бидат исклучени од Црквата. Тој рекол 
дека тие се "ра сипани и изопачени" и многу "со-
мнителни еретици". Од тогаш, почнало об ви ну-
вањето на слободните ѕидари, на пример, биле 
осомничени за Француската револуција, за Првата 
светска војна, за инфлацијата во Германија во 
1924 година, за Граѓанската војна во Шпанија. Од 
Втората светска војна, кога масоните се бореле во 
движењата на отпорот, сè поретки се обви ну ва-
њата дека членовите на "Слободното ѕидарство" 
се антипатриотски настроени а, исто така, зна чи-
телно е намален бројот на нападите од Црквата. 
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бројот на масоните кои во текот на својот масонски живот 
успеваат да го достигнат 33 степен, кој го претставува врвот 
што еден масон може да го достигне. Само со работа и со 
активност братот масон може да биде предложен за зго ле-
мување на степенот. Секој ритуал на зголемување на степенот 
претставува симбол кој го одразува степенот на развој и 
усовршување на братот во кралската уметност - како што уште 
се нарекува "Слободното ѕидарство".

Почнало ширењето и организирањето на ваков начин на 
масонеријата низ цела Европа и Америка. Во масонските ложи 
почнале да членуваат и благородници од највисок ранг (ца-
реви, кралеви, императори). Се воспоставиле масонски прин-
ципи кои подеднакво важеле за сите членови на ложите, без 
разлика на нивниот статус надвор од ложите. Во тоа време 
било незамисливо неблагородници да носат мечеви т.е. да 
бидат вооружени. Внатре во ложите можело мечеви да носат и 
обичните луѓе, во зависност од функцијата која ја извршувале 
во неа. Со овој чин благородниците сакале и практично да го 
докажат и да го покажат масонскиот принцип на еднаквост. Со 
овој чин благородниците ја докажувале својата верба во 
браќата, односно дека им верувале иако биле вооружени.

Првобитните еснафски здруженија, кои ги чувале тајните 
на занаетот, постепено со влегувањето на интелигенцијата во 
ложите, тие добиле нов квалитет. Ложите почнале да стануваат 
лаборатории на слободната мисла. Слободни ѕидари, гра ди-
тели, но градители на едно ново општество на слободни, ед-
накви граѓани за кои важат исти правила и закони. Бројни се 
идеите кои ги претвориле во реалност, кои ги покренале ма-

Постојат две главни причини за тврдоглавото 
спро тивставување на Христијанската црква за Бр-
атството на слободните ѕидари. 

- Изборот на членови на масонското Братство, 
кои се сметаат за ексклузивни и повеќе вредни, 
што се спро тивставува на сите религиски учења. 

- Езотеричниот аспект на масонските ритуали, 
кои се видени како синоним на гностицизмот, кој е 
прогласен за еретички и кој раната христијанска 
црква го за ду ши ла. 

Најжестокото негирање на Братството доаѓа, 
главно, од страна на Католичката црква, која от-
ворено му се сп ротивставува на слободното ѕи-
дарство, тврдејќи дека тоа барем делумно е ви нов-
никот за Француската рево луција и за последиците 
за паѓањето на Црквата во Ев ропа. Така, Црквата 
воспоставила неколку братства како алтернатива 
на католиците кои сакале да се зачленат во "Сло-
бодните ѕидари". Иронично е тоа дека една од тие 
организации Opus Dei се нашла под слични обви-
нувања, со иста тежина, како и оние со кои биле 
обвинувани "Слободните ѕидари". Иако многу ма-
сони во државите со англиско говорно подрачје се 
протестанти, исто така, и Протестанската црква се 
противи на Братството "Сло бодни ѕидари" со-
гласно тврдењето дека "ниту еден чо век не може 
да им служи на двајца господари". 

Мерика, пристигнале на овој континент речиси 100 години 
пред Кристофер Колумбо да ја открие Америка. Уште долго 
време потоа по морињата се виорело знамето, кое прет ста-
вувало страв и трепет за морепловците, а на кое биле ис цр-
тани череп и две прекрстени коски - знамето на Темпларите.

Каде завршило темпларското богатство? Се претпоставува 
дека со тоа огромно богатство е направена, во денешно 
време, една од најмоќните држави во светот.

Темпларите се повлекле, но останал начинот на орга ни-
зирање, живеење, одржување на древните ритуали.

Почетокот на современото масонство официјално датира 
од 1717 година кога четирите масонски ложи се обединиле во 
првата Обединета Голема Ложа на Англија. Овој датум се смета 
како излегување на масонството од дотогашната тотална иле-
гала. Поради практикувањето на ритуалите, начинот на ор га-
низираност на Ложите, принципите по кои ќе се ра ководат 
масоните, во 1723 година Андерсон го изготвил масонскиот 
Устав. Дотогаш масоните работеле исклучително врз основа 
на усни преданија, кои се пренесувале од едни на други со 
илјадници години. Андерсон го изготвил Уставот по кој и де-
нес работат сите масонски ложи во светот.

Главно, најголемиот број од ложите во светот работат и се 
организирани на принципот на 3 степени. Се почнува од пр-
виот степен за да се дојде до највисокиот, 33 степен. Мал е 
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соните и успеале да ги спроведат во дело. Ќе наброиме 
неколку: Декларацијата за човековите права, еднаквост пред 
судовите, бесплатно основно образование, социјално оси гу-
рување на вработените, платен годишен одмор на вра боте-
ните... Постојат многу светски институции кои се формирани 
на иницијатива на масоните. Не би сакале сега да ги на бро-
јуваме, но сите тие се формирани со цел подобро светско 
организирање на човештвото. Сè во функција на подобар 
живот, подобар развој и благосостојба. Но, спротивно од ви-
стината за активностите на масоните, за многу непријатности 
кои се случувале низ историјата, неправедно се обвинети 
масоните. Зошто? Затоа што тие биле обвиткани со тајност, 
така што било најлесно на масоните да се префрли вината за 
случувањата. Против нив се воделе и многу монтирани про-
цеси. Догмата, диктатурата, тоталитарните режими, едно умие-
то никогаш не оделе заедно со слободната мисла. Поради тоа, 
масоните биле прогонувани, а масонските активности ставани 
под законска забрана за работа.

Денес масонските ложи се организирани во Големи Ложи и 
Големи Ориенти.

Се смета дека во моментов во светот има околу 6 милиони 
масони,  најголемиот број од нив се наоѓаат во Соединетите 
Американски Држави (3 милиони). Сите големи масонски тела 
се поврзани меѓу себе и комуницираат по одредени правила. 
Браќата масони можат да посетуваат било која ложа во светот, 
се разбира, ако исполнуваат определени услови за тоа, пред 
сè, ако се редовни масони, а за тоа не се потребни не знам 
какви докази. Тие се многу едноставни. Браќата 
го прифаќаат со голема љубов, радост и довер-
ба.

Начинот на кој функционираат, на кој се 
организираат ложите, начинот на кој ги избираат 
функциите кои браќата ќе ги извршуваат внатре 
во ложата, се многу едноставни и непроменети.

Постојат и правила на однесување на браќата 
внатре и надвор од ложата. Тоа се навистина 

строги правила, кои ниту еден брат масон нема 
да ги прекрши. Внатре во ложата постојат строго 
пропишани правила на однесување, кои се од-
несуваат на местото каде што се седи па сè до 
правото и начинот на добивање збор. Постои со-
вршен ред во однесувањето, но тој совршен ред 
се базира на толеранција, слобода и ед нак вост. 
Сите ги почитуваат тие "правила" на однесување. 
Буквално сите, без исклучок.

До крајот на XIX век во ложите членувале само 
мажи. И денес постојат само машки ложи во кои жените не-
маат пристап. Деветнаесетиот век е векот на интензивното 
навлегување на жената во сферата на литературата, уметноста, 
науката, политиката, а со тоа и во масонството. Почнуваат да 
се иницираат и жени во масонските ложи и да се формираат 
Големи Женски Ложи, во кои членуваат жени. Меѓу браќата 
масони постојат различни гледања на ова примање на жените 
во масонскиот ред. Но, тоа е работа на масоните, тие да из-
најдат, и сигурно ќе изнајдат заедничко решение за ова. Но, 
непобитен е фактот дека денес жената игра огромна улога во 
сите сфери на живеењето, дека времето кога жената седела 
дома, готвела, раѓала деца и се занимавала само со домашни 
работи, е одамна минато.

Во следниот број: Масонството во Македонија

(Продолжува)


