
МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

ЕКСКЛУЗИВЕН ФЕЉТОН

"МОРАЛНО ОСВОЈУВАЊЕ НА СВЕТОТ... 
ДА, ПОЛИТИЧКО ГОСПОДАРЕЊЕ... НЕ!"

МАСОНСТВОТО  
ТАБУ ТЕМА ИЛИ 
ЈАВНА ТАЈНА

На масоните им била упатена забелешка: На масоните им била упатена забелешка: 
"Вие водите политика... исто како и "Вие водите политика... исто како и 
Римската црква... жедни сте за освојување Римската црква... жедни сте за освојување 
на светот". Нивниот одговор  категорично на светот". Нивниот одговор  категорично 
гласел: "Морално освојување на светот... да, гласел: "Морално освојување на светот... да, 
политичко господарење... не".политичко господарење... не".

"Масонството често се појавува како "Масонството често се појавува како 
многу моќна организација во светот. На многу моќна организација во светот. На 
неговите големи конференции и конгреси неговите големи конференции и конгреси 
од светско значење понекогаш се решава и од светско значење понекогаш се решава и 
судбината на одделни народи и држави...".судбината на одделни народи и држави...".

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 минатото левичари - демократи, како што во минатото 
и во сегашноста голем број владетели и и во сегашноста голем број владетели и 
претседатели на републики му припаѓале на претседатели на републики му припаѓале на 
масонството како негови редовни членови.масонството како негови редовни членови.
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ПРЕНЕСЕНО ОД АВТЕНТИЧНИ ИЗВОРИ

Македонија доби своја Голема масонска ложа. На ос-
ветлувањето, како чин со сите придружни цере мо-
нијални манифестации, директно учествуваа прет-

ставници од Обединетата голема ложа на Англија, која се 
смета за мајка на масонството. За оние кои знаат што значат 
масоните и со колкава моќ располагаат во светот, ова не беше 
настан кој се заборава, затоа што тој има своја историска 
димензија.

Дејствувањето на "Братството на слободните ѕидари" се-
когаш е конспиративно и строго затворено во своите ложи, а 
со тоа уште повеќе се поттикнува заинтересираноста кај гра-
ѓаните да дознаат кој сè во Македонија е масон. Сепак, за по-
чит е тоа што Македонија сега се најде во друштвото на свет-
ското масонство, во кое сигурно членуваат успешни луѓе во 
секој поглед.

Масонските ложи во Македонија не се никаква новина. 
Отсекогаш ги имало и тоа многу на број. Од оние во кината, 
кои се сметаа за тајни, до оние публичните во театрите, спорт-
ските и концертните сали и стадионите. Сите, освен почи ту-
вачите на филмската уметност, кои седеле во овие ложи, оста-
виле белег, кој во историјата, кој во јавниот живот на Маке до-
нија. И навистина нешто значеле.

кедонска ложа, која се формира десеттина години по првите 
најави дека и во државава ќе се создаде такво здружение на 
граѓани. Во 1993 година Зоран Ненезиќ, голем мајстор на Ма-
сонската ложа на тогашна Југославија, најави дека "за една го-
дина ќе биде формирана Македонска масонска ложа". Тогаш 
тој најави дека основањето ќе се направи со помош на Југо-
словенската и на Бугарската масонска ложа, а дека и Грчката 
ложа најавила оти сака да учествува во тоа создавање. 

Но, наспроти ваквите најави, ова беше прва официјална 
про моција на Големата масонска ложа во Македонија, под па-
тронство на Обединетата голема ложа на Англија (УГЛЕ). Од-
луката и во Македонија да се формира масонска ложа била 
донесена на последниот годишен Конгрес на светските ма-
сонски организации. Во извештајот од Конгресот, во точката 
"разни информации" било посочено дека Обединетата голема 
ложа ја објавила намерата "на 1 октомври да формира свој 
огранок во Македонија". Во неа се вели дека "Македонската 
ложа ќе биде составена од веќе признати масони од Обе ди-
нетата голема масонска ложа на Англија".

На 14 септември минатата година, вториот човек во Ан-
глиската ложа, Спенсер Даглас Дејвид Комптон, со писмо ги 
известил претставниците на светските масонски организации 
дека на 1 октомври 2005 година, со голема делегација ќе зами-
не за Скопје за да присуствува на основачкиот собир.

До обновувањето на Масонската ложа во Македонија не 
дојде случајно, со оглед на долгата традиција на присуство на 
вакви организации и братства на овие простори. Според ис-
ториски сознанија, една од највлијателните масонски ложи во 
Европа, Истанбулската ложа, била формирана токму во Маке-
донија во периодот на Младотурската револуција. Изминативе 
децении постоењето и дејноста на масонските ложи биле 
квалификувани во негативен контекст, во што особено пред-
ничиле црковните кругови.

Верата мора да биде во средиштето на животот 
на масоните. Секој поединец е должен да биде 
добар граѓанин и да ги почитува 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 суштествено да се прави добро, 
затоа што тоа е должност на масоните кон другите 
луѓе на кои животот треба да им биде исполнет 
колку што е можно повеќе.

 
МАКЕДОНСКИТЕ МАСОНИ СЕ БРАНАТ СО 

МОЛЧЕЊЕ

Припадноста на ложата подразбира тајност, изјави Бранко 
Тозија, познат македонски банкар. Неговото име беше спо м-
нувано со имињата на повеќемина други познати личности 
кои биле членови на Големата ложа на Македонија, која во ид-
нина ќе функционира како дел од Братство на слободните ѕи-
дари.

"Ниту потврдувам ниту демантирам. Тоа е организација 
која има свои цели, но членовите не се фалат со членството во 
неа", вели Тозија.

Познат македонски неврохирург, чие име се спомнува меѓу 
присутните на основачкиот собир, демантира дека е член на 
ложата. Тој не прифаќа да се спомнува неговото име.

Во јавноста се шпекулира дека меѓу присутните биле и 
еден познат писател, сопственик на фармацевтска компанија, 
научник... Сè уште не се знае колку членови има Големата ма-
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Професор од Правниот факултет во Скопје, кој сака да ос-
тане анонимен, вели дека не треба да се стравува од фор ми-
рањето вакви организации: "Во основа тоа се хуманитарни, 
по лутајни организации, чие влијание во општеството не треба 
да се преценува. Случајот со соседните земји покажува дека 
ако тие имаа некое големо влијание, тие земји немаше да има-
ат толку проблеми. Тие немаат таква моќ каква што им се при-
пишува. Едноставно, тие се дел од цивилното општество".

МОЌНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО НАЦИОНАЛНИТЕ И 
МЕЃУНАРОДНИТЕ РЕЛАЦИИ

Постојат две главни теории за потеклото на масонството. 
Според првата, мајсторите-каменоресци кои ги граделе голе-
мите катедрали и замоци имале свои ложи во кои разговарале 
за нивните проблеми и договори. Втората теорија вели дека 
на почетокот на XVII век група луѓе се организирале за да ги 
унапредат религиозната и политичката толеранција и да из-
градат подобар свет. Големата ложа на Англија има 8.644 ложи 
секаде во светот и околу пет милиони членови.

Во некои развиени земји, во кои масонството има забе ле-
жително влијание и авторитет, долгогодишна традиција и 
прак тика, постои научна дисциплина која се занимава со ма-
сонството. Истовремено, според некои податоци, бројот на 
публикациите во светот кои се занимаваат со проблемите на 
масонството, е исклучително значителен. Сè уште постојат ди-

леми и нејаснотии околу прашањата поврзани за местото и 
улогата на масонството, неговите цели и стратегија и ната мош-
ните амбиции во националните и меѓународните релации. 

Во списанието "Шестар", интерен орган на Големата ложа на 
Југославија, кој излегувал во периодот од 1921 до 1939 година, 
било запишано: "Масонството често се појавува како многу 
моќна организација во светот. На неговите големи конфе рен-
ции и конгреси од светско значење понекогаш се решава и 
судбината на одделни народи и држави...". 

Масонските историографи повеќе пати истакнале дека 
нивната организација и истакнатите масони во светот оди гра-
ле значајна улога во развојот на човечкото општество, поч-
нувајќи од оние во Француската револуција, на чело со ма-
соните Робеспјер, Дантон и Мирабом сè до улогата и заслугите 
во борбата на страна на антихитлеровата коалиција во Вто-
рата светска војна. 

Масоните тврделе дека е исклучително важно прашањето 
дали би било создадено Кралството на Србите, Хрватите и 
Словенците во 1918 година без помош на светското масонство 
и активното учество на југословенските масони - признати по-
литичари и државници во тоа време. 

На светскиот Конгрес на масоните, кој се одржал во сеп-
тември 1926 година во  Белград, зборувал и големиот мајстор 
на тогаш највлијателната масонска организација во Европа - 
францускиот Голем ориент - Артур Грусие, инаку тогашен пот-
претседател на Народното собрание на Република Франција. 
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(Продолжува)

На констатацијата: "Вие водите политика... исто како и Рим-
ската црква... жедни сте за освојување на светот", Грусие  ка-
тегорично одговорил: "Морално освојување на светот... да, 
политичко господарење... не!". Овој Конгрес е познат и по тоа 
што од него е произлезена Резолуција во која може да се 
"види духот кој вее во масонството", односно решеноста на 
масоните со сите сили да му помагаат на Друштвото на на-
родите, при што е потенцирано дека повеќето дипломати од 
ова Друштво им припаѓаат на "слободните ѕидари" и не сом не-
но дека тие ќе направат сè да дојде до што поголемо збли жу-
вање на народите. 

Наведеното масонско списание "Шестар" истакнува: "Сло-
бодното ѕидарство политички е целосно неутрално движење 
т.е. тоа е вонпартиско движење. Но, 'слободните ѕидари' рас-

праваат за сите државни и политички прашања кои се од по-
големо значење и во секое од нив тие се ориентираат во 
смисла на своите принципи".

По социјалниот состав членството во масонството "им при-
паѓа на врвовите на банкарството, индустријата и трговијата, 
на повисоките слоеви на интелигенцијата и државната адми-
нистрација (вклучувајќи политичари и државници од највисок 
ранг).

На пример, од околу 400 масони колку што во 1931 година 
имало во Белград, 102 члена биле од државната адми ни стра-
ција (високи службеници, началници, дипломати и пратеници), 
97 биле припадници на крупниот капитал (банкари, индус-
тријалци, трговци), политичари и сенатори (вклучувајќи и ми-
нистри во тогашната влада) имало 49, универзитетски про-
фесори 46, од областа на културата и уметноста имало 33 чле-
на, а 30 членови й припаѓале на техничката интелигенција (ин-
женери, архитекти), од образованието (директори на средни 
училишта и професори) биле 24 члена, а 49 члена биле ап те-
кари, лихвари, свештеници и др. 

Набљудувајќи го масонството во неговиот историски развој 
треба да се има предвид и фактот дека во неговото членство 
имало 29 цареви и кралеви од европските дворови, меѓу кои, 
Наполен Први и Трети, Луј Четиринаесетти, Џорџ Четврти и 
Шес ти, Едвард Седми и Осми, Фридрих Велики, Вилијам 
Први...

Во авторитетниот "Масонски лексикон", кој е објавен во 
Париз во 1971 година, се тврди дека во светот има 39 различни 
теории за потеклото и настанувањето на масонството. На 
списокот на првите големи мајстори се наоѓаат Исус Христос и 
Мојсиј, цар Соломон и Александар Македонски, кинескиот 

цар Фо-Хија и римскиот 
император Јулије Цезар. 

На денот на Свети Јо-
ван Крстител покрови те-
лот на "free-masons", што 
буквално значи "слобод-
ни ѕидари", на 24 јуни 
1917 година четири лон-
донски ложи се обе ди-
ниле во една - Големата 
ложа на Англија. Всуш-
ност, околу 1730 година 
во Англија постоеле 52 
ложи. Околу 1750 година 
масонството се про ши-
рило и се зацврстило во 

сите водечки земји во Европа. 
Во Франција масонството навлегло во 1721 година, а во 

1773 година била основана ложата Големиот ориент на Фран-
ција, која обединува 629 основни ложи. По доаѓањето на власт 
на Де Гол било намалено влијанието на масоните во фран-
цускиот Парламент и во Владата. Првите неколку години на 
Петтата република, во француската Влада немало ниту еден 
масон. Дури во времето на Кув де Мирвил била обновена 
традицијата во Владата да има барем еден министер кој е 
масон. 

Повеќето се луѓе кои ја вршат својата работа и про-
фесија без некаква "заднина", освен начинот на кој го 
живеат животот. Многумина се препознатливи по име, 
лик или по постигнувањата. Освен Џорџ Вашингтон, и 
други 13 претседатели, 8 потпретседатели и 42 судии од 
Врховниот суд кои биле масони, уште некои поистакнати 
личности кои биле дел од масонството: Gerald R. Ford, 
Sir Alexander Fleming, Henry Ford, Thomas J. Watson, John 
Wayne, L. Van Beethoven,  Clark Gable, Wolfgang A. Mozart, 
William McKinley и многу други.


