
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

МАСОНИТЕ ПОЛИТИЧКИ НЕУТРАЛНИ, НО 
ВЛИЈАЕЛЕ  НА СОЗДАВАЊЕТО ДРЖАВИ

МАСОНСТВОТО  
ТАБУ ТЕМА ИЛИ 
ЈАВНА ТАЈНА

Во јавноста масоните никогаш не Во јавноста масоните никогаш не 
истапуваат како политичка партија, но истапуваат како политичка партија, но 
слободниот ѕидарски сојуз имал, има и слободниот ѕидарски сојуз имал, има и 
секогаш во своите редови ќе има државници секогаш во своите редови ќе има државници 
и политичари со најразлични погледи, од и политичари со најразлични погледи, од 
строги легитимисти до исклучителни строги легитимисти до исклучителни 
левичари – демократи, како што во левичари – демократи, како што во 
минатото и во сегашноста голем број минатото и во сегашноста голем број 
владетели и претседатели на републиките владетели и претседатели на републиките 
му припаѓале на масонството како негови му припаѓале на масонството како негови 
редовни членови.редовни членови.

Слободното ѕидарство политички е сосема Слободното ѕидарство политички е сосема 
неутрално и вонпартиско движење. Но, неутрално и вонпартиско движење. Но, 
слободните ѕидари расправаат за сите слободните ѕидари расправаат за сите 
државни и политички прашања, кои се од државни и политички прашања, кои се од 
големо значење за одредена земја и во големо значење за одредена земја и во 
секое од нив тие се ориентираат во смисла секое од нив тие се ориентираат во смисла 
на своите принципи. на своите принципи. 

Братството на слободните ѕидари многу Братството на слободните ѕидари многу 
често се нарекува и тајно братство, а често се нарекува и тајно братство, а 
всушност се смета и за прототип на тајните всушност се смета и за прототип на тајните 
братства. Многу масони велат дека нивното братства. Многу масони велат дека нивното 
Братство подобро се опишува како Братство подобро се опишува како 
"братство со тајни". "братство со тајни". 
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ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

Иако масоните (слободни ѕидари) се припадници на 
најголемото и најстарото братство на светот, иако мно-
гумина меѓу нив имаат татковци, дедовци или роднини 

кои, исто така, биле масони, сепак на многумина сè уште не им 
е јасно што значи да се биде масон. Одговорот е едноставен. 
Масон или слободен ѕидар е припадник на братството познато 
како масонство или Слободно ѕидарство. Братството прет-
ставува група мажи (исто како што сестринството претставува 
група жени), кои се здружиле затоа што: 

- постои нешто што тие би сакале да направат во светот
- постои нешто што тие сакаат да направат "во самите 

себе"
- уживаат во друштвото на лицата кои ги сакаат и ги по-

читуваат.

ЧЕТИРИНАЕСЕТ АМЕРИКАНСКИ 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ - МАСОНИ

Во 1789 година Џорџ Вашингтон е првиот кој ја 
дал претседателовата заклетва во Соединетите Аме-
рикански Држави. Ретко се спомнува дека всушност 
тој е и еден од четиринасетте други американски 
прет седатели кои би ле масони. Имено, главниот 
град на САД има многубројни масонски мотиви кои 
грижливо ги негувале четиринаесет американски 
претседатели, кои себеси се сметале за масонски 
браќа. Огромниот обелиск, кој е познат под името 
Вашингтонов споменик, масоните му го посветиле 
на Џорџ Вашингтон. Камен темелот на зградата на 
аме риканскиот Капитол го положил Џорџ Ва шинг-
тон носејќи обредна престилка и користејќи посе-
бен алат. 

Поранешниот масонски мајстор на масонската 
ложа, а денес еден од водачите на масоните од со-
јузната држава Вермонт, Ричард Флечер, вели дека 
многумина инте лек туалци масони учествувале во 
американската рево лу ција, со што имале влијание 
на уредувањето на ново соз дадената република. 
"Сло бодните ѕидари биле длабоко вклучени во со-
здавањето на оваа земја, затоа што ма сонството во 
голема мера се темели на правото на чо векот да ги 
избере своите водачи, правото на човекот во свое 
име да донесува одлуки и правото да гласа. Ние, 
исто така, цврсто веруваме во образованието на 
јавноста - правото на луѓето да учат. А тоа е она што 
станале САД.  Во почетоците на САД во тоа мно гу 
истакната улога одиграле слободните ѕидари", вели 
господинот Флечер, додавајќи дека тоа е при чината 
зошто многумина потписници на Декла ра цијата за 
независност и на американскиот Устав би ле масони 
и зошто е релативно голем бројот на пр ет седателите 
кои им припаѓале на слободните ѕи да ри. 

ЏОРЏ ВАШИНГТОНЏОРЏ ВАШИНГТОН

ХАРИ ТРУМАНХАРИ ТРУМАН
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ШТО Е ЛОЖА?

Зборот "ложа" (англиски lodge) означува група масони кои 
се состануваат во некој објект, просторија, како и зградата во 
која се одржуваат нивните средби. Понекогаш масонските 
град би се нарекуваат и "храмови", бидејќи повеќето од сим-
болите со чија помош масоните се подучуваат, потекнуваат од 
градењето на храмот на кралот Соломон во Светата земја. Тер-
минот "ложа" потекнува од објектите кои каменоресците ги 
правеле покрај катедралите за време на нивната изградба. Во 
текот на зимата, кога морало да се прекине со градењето, тие 
живееле во овие ложи и го обработувале потребниот камен. 

Во ложата постојат офицери од кои најважен е Уважениот 
старешина, кој седи на исток. "Уважен" е израз со кој се из ра-
зува почитување. Тој се нарекува старешина, што прет ста вува 
некој вид архаизам. Во други, подоцна настанати, организации 
едноставно би го нарекле "претседател". Првиот и вториот 
надзорник се првиот и вториот потпретседател.  Во секоја ло-
жа се наоѓа олтар на кој е поставена "Книгата на светиот за-
кон".  Во европските земји, како и во САД и во Канада, тоа ре-
чиси секогаш е Библијата. Ложата е средиште на сите актив-
ности поради кои луѓето стануваат масони. 

ритуал чија цел е да ги потсети членовите за сите доблести 
кон кои тие треба да се придржуваат. Потоа се читаат за пис-
ниците, се гласа за приемот (молбите од луѓето кои сакаат да 
му се придружат на Братството), се планираат добротворни и 
други видови активности на ложата, се разменуваат ин фор-
мации за членовите (кои се нарекуваат "браќа" во повеќето 
братства), кои се болни или им е потребна некаква помош. 
Другата форма на состанување е кога некој пристапува во 
Братството - и кога се доделуваат "степени". 

ШТО Е СТЕПЕН?

Степен претставува позиција или ниво во членството. Про-
пишан е посебен ритуал со кој членот добива своја позиција 
во членството. Постојат три степени - ученик, помошник и 
мајстор масон. Како што може да се забележи овие имиња 
потекнуваат од старите занаетчиски дружби. Во средниот век 
кога некој ќе почнел да учи занает, на пример, златарски или 
дрводелски, тој прво бил ученик. Како ученик го подучувале 
за алатите и за основите на занаетот. Кога ќе ја докажел својата 
вештина тој станувал помошник, а откако ќе ја искажел ис-
клучителната способност станувал мајстор на занаетот. 

Степените се некој вид театарска претстава во која учес-
твува кандидатот. Во секој степен се користат симболи за 
подучување, како што тоа се правело во претставите во сре-
дниот век и како што се прави и во денешните. 

Масонските степени  подучуваат на големи животни лекции 
- важноста на честа и цврстината на карактерот, за тоа дека 
масонот треба да биде личност на која другите луѓе можат да 
се потпрат со целосна доверба, за тоа дека секој поседува ду-
ховна природа исто како и природната, за важноста на са мо-
контролата, за знаењето да се сака и да се биде сакан, за знае-
њето да се чува во тајност тоа што други им го кажуваат. 

МАСОНСТВОТО Е ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието е во центарот на масонството. Неговото 
значење се истакнува долг период, уште од средниот век кога 
школите се одржувале во ложите на каменоресците. Факт е 
дека мора многу да се знае за да се изгради катедрала - гео-
метрија, градежно инженерство, математика, за да може само 
и да се почне со градење. А ова образование не било лесно 
достапно. Тогашните сите постојни школи луѓето ги по дго-
твувале за кариера во црквата, или за работа во правото и во 
медицината. Каменоресците не потекнувале од редовите на 
аристократијата. Поради тоа, тие морале во ложите да ги на-
учат неопходните вештини и знаења. Од таму потекнува при-
врзаноста на слободното ѕидарство кон образованието. Оваа 
традиција е продолжена и до денешни денови. Ширум светот 
денес масоните ги помагаат образовните институции и уста-
нови, спроведуваат акции за описменување и прават сè што 
можат за секое лице, возрасен или дете, да се здобие со нај-
добри можности за образование. Масонството го потпомага 
постојаното образование и интелектуалното напредување на 
своите членови, инсистирајќи што повеќе да се учи за разни 
работи, помагајќи им на оние кои сакаат да останат ментално 
здрави и млади.

МАСОНИТЕ УЖИВААТ ВО ДРУЖЕЊЕТО 

Повеќето масони во своите ложи го наоѓаат токму она што 
е најбитно за луѓето - да го минуваат времето со личности на 
кои можат сосема да им веруваат. Иако голем дел од времето 
минато во ложите масоните го посветуваат на хуманоста и на 
поуките за самоусовршување, тие многу внимание му при да-
ваат и на другарството. Ложите организираат излети, патувања 
и друго за целите семејства на масоните. Едноставно речено, 
ложата е место во кое тие можат да бидат со пријателите. За 
членовите на ложата постојат две основни форми на со-
станување. Првата е нешто што може да се нарече деловен 
состанок за отворање и за затворање на собирот и постои 
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НА ШТО УЧИ МАСОНСТВОТО?

Сите луѓе се достојни на почитување и нивното мислење 
мора да се уважува и мора да се води грижа за нивните чув-
ства. Секој поединец мора да ја преземе одговорноста за соп-
ствениот живот и за неговите дела. Ниту богатството ниту си-
ромаштвото, ниту образованието ниту незнаењето, ниту зд-
равјето ниту болеста, никого не можат да го ослободат од об-
врската да го прави она најдоброто што може да го направи со 
оглед на околностите. Никој нема право никому да му зборува 
во што другиот мора да верува или како треба да размислува. 
Секој маж и жена имаат целосно право на интелектуална, ду-
ховна, економска и политичка слобода. Сите тирании во било 
која форма и да се јавуваат се незаконски. Секој поединец мо-
ра да ја учи и да ја применува самоконтролата. Тој мора да 
обезбеди неговата духовна природа да ја надвладува ани мал-
ната. Всушност, може да се рече дека иако човекот е во ис-
кушение да се разлути, сепак не смее да биде насилен. Дури и 
ако се во искушение да бидат себични, тие мораат да бидат 
да режливи. Дури и ако ги мразат тие мораат да возвратат со 
љубов, никако со омраза. Тоа не е лесно. 

Верата мора да биде во средиштето на животот на масоните. 
Секој поединец е должен да биде добар граѓанин и да ги по-
читува законите, но тоа не значи дека тие не се обидуваат да 
ги променат работите, но сè тоа мора да се случи по легален 
пат. Важно е да се работи за овој свет да се направи подобар за 
сите кои живеат во него. Масонството подучува дека е суш-
тествено да се прави добро, затоа што тоа е должност на ма-
соните кон другите луѓе на кои животот треба да им биде 
исполнет колку што е можно повеќе. Честа и постојаноста на 
карактерот е од суштествено значење за животот. Животот без 
чест и без карактер е и без значење. (Продолжува)

И МАКЕДОНИЈА СО МАСОНСКА ЛОЖА

Во главниот град на државава се формира Голема 
масонска ложа, така што се случи "добивањето свет-
лина", како што во масонскиот свет го нарекуваат офи-
цијализирањето на постоењето масонство во една 
зем ја. Македонската ложа "светлината" ја доби ди-
ректно од Обединетата голема ложа на Англија, која 
се смета за мајка ложа на масонството и што е особено 
интересно, таа по 70 години врши осветлување на ед-
на голема ложа. Токму и затоа церемонијалниот на-
стан во Скопје го водел големиот мајстор на обе ди-
нетата голема ложа на Англија, лордот од Норт хемп-
тон. Според информациите, на настанот присуствувале 
шеесеттина големи мајстори од дваесеттина големи 
ложи од  Европа, односно од Англија,Франција, Пор-
тугалија, Германија, Италија, Белгија, Австрија, Из ра-
ел, како и од земјите во регионот. 

Во Македонија масонството постоело и во ми на-
тото, но домашните масони со прекини работеле како 
членови на други ложи, бидејќи нашава земја никогаш 
немала своја голема ложа. Имено, неофицијално се 
наведува дека со осамостојувањето на Македонија 
била почната и постапката за обновување на масон-
ското движење во земјава и овие 15 години  тие ра бо-
теле под покровителство и инструкции од Обеди-
нетата голема ложа на Англија. Сè уште се шпекулира 
со имињата на членовите на Големата масонска ложа 
во Македонија.

ГЕНЕРАЛИТЕ МЕКАРТУР И АЈЗЕНХАУЕРГЕНЕРАЛИТЕ МЕКАРТУР И АЈЗЕНХАУЕР


