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МАСОНЕРИЈАТА ОПШТО ДОБРО МАСОНЕРИЈАТА ОПШТО ДОБРО 
ЗА ЧОВЕШТВОТОЗА ЧОВЕШТВОТО

Масоните велат дека 
Големата ложа е формирана 
кога ќе добие светлина од 
некоја од светските ложи.

Големата ложа на 
Македонија е со седиште во 
Скопје. Формирана е на 1 
октомври 2005 година, под 
водство на лордот од 
Нортхемптон, извршен Голем 
мајстор, а во присуство на 
највисоки достоинственици 
од Англија, САД и од Израел.

АНГЛИСКАТА МАСОНСКА ЛОЖА АНГЛИСКАТА МАСОНСКА ЛОЖА 
ЈА ПРИФАТИ МАКЕДОНИЈА ПОД ЈА ПРИФАТИ МАКЕДОНИЈА ПОД 

УСТАВНОТО ИМЕУСТАВНОТО ИМЕ

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КНИГАКНИГА

Во издание на "Култура" од печат из-
лезе првата книга на македонски ја-
зик за масонеријата, "Масони - бре-

вијар за древното братство" од пове ќе-
мина автори, а за македонската масо не-
рија пишува Симе Алушевски, новинар од 
Битола. Често пати за масонеријата се мис-
ли дека е нешто таинствено и не поз нато, 
но сепак во книгата е подвлечено дека 
не станува збор за ништо тајно и дека 
со читање литература, со сле де ње на 
настаните, полека секој може да се 
доближи до, како што го викаат, ма-
сонското движење. Напротив, тие се 
организација која работи јавно, за опш -
тото добро на својата земја и на тој 
начин - на целото човештво.

По тој повод, во Македонија беше 
дојден еден од најпознатите масо но-
лози на овие простори, Зоран Ненезиќ 
од Белград, кој и самиот е слободен 
ѕидар, мајстор на Големата ложа на Ср-
бија. Тој ја оцени книгата како систе-
матична, сериозна, богата и говореше по-
себно за поглавјето за македонската масо-
нерија, што е и најпровокативниот дел 
за нашата јавност.

"Маке донија е почитувана од масоните, 
па затоа, и покрај противењето од Грците, 
таа е примена под уставното име во свет-
ската организација на ложи. Она што е 
особено важно, огромно и невидено приз-

нание за македонската Голема масонска 
ложа е што практично таа е првата во 
светот, ако ја исклучиме француската, која 
е формирана во специфични услови, фор-
мирана директно од Англиската обеди-
нета ложа. Англиската ложа, која е соз-
дадена уште во далечната 1717 година, е 
мајка на сите големи ложи во светот. Со 

овој факт, угледот на младата македонска 
ложа во светот на масонеријата е многу 
голем. Друго особено важно за Маке до-
нија е што Англиската ложа, а со тоа и сите 
ложи во светот ја прифатија Македонија 
под нејзиното уставно име, што е од го-
лемо значење, бидејќи се работи за вли-
јателна организација, која има меѓу на-
родна комуникација на ниво на држави. 

Мислам дека тоа е важен сигнал кој може 
да значи дека нешто позитивно ќе се 
реши со Македонија. Таков случај не е за-
бележан последниве седумдесет годи ни. 
Тоа е поради големата доверба која ја 
стекнале македонските масони кај Ан гли-
чаните", потенцираше господинот Не не               -
зиќ. Како што истакна масонистот Не не-

зиќ, македонската Голема ложа е фор-
мирана на 1 октомври 2005 година. За 
тоа требало да бидат исполнети ус-
ловите, да има три ложи со по најмалку 
пет мајстори. За формирање Голема ложа 
требало во трите вкупно да има нај мал-
ку 21 член. Кај нас, тогаш имало 26. За 
нечие членство, секоја индивидуа тре ба 
да биде предложена од двајца масони. 

Тој тврди дека во архивите на "Голе-
миот Ориентир" во Италија и во Фран-
ција постојат документи кои ќе ги раз-
јаснат најголемите историски настани 
на македонскиот народ, како што е 
Илин денското востание во 1903 година, 

и ако се објават, "позитивно ќе се одразат 
на др жавотворноста на Македонија". 

Според Ненезиќ, многу познати Маке-
донци биле масони. ВМРО била фор ми-
рана и функционирала по моделот на ма-
сонските ложи во Солун, а релацијата Би-
тола-Солун била главна дестинација на 
македонските масони на крајот на XIX и 
на почетокот на XX век. 


