
ЗАШТО ЉУДИ ВОЛЕ 
СЛОБОДНО ЗИДАРСТВО?

Питање: „Зашто људи желе да постану Слободни зидари?“ није од 
највећег значаја. Али питање: „Зашто Слободни зидари остају у 
Братству, и зашто воле Масонерију?“ је толико важно и далекосежно 
да је сваки масонски писац и мислилац пожелео да на њега одговори. 
Потрага за овим одговором је природна, јер могућих одговора има 
толико, колико и људи који желе да на њега одговоре. 

Речено нам је да људи воле Масонерију зато што нас она учи 
Братству људи, а да је човек „гладан“ за припадношћу Братству. 
Нико не може да оспори истинитост овог навода, али, он, ипак, 
не даје довољно и адекватно објашњење за толику љубав према 
Реду, коју можемо јасно пронаћи и препознати међу Слободним 
зидарима. Такође, Слободно зидарство није једина организација 
која подучава Братству људи. Постоји много братских редова 
и учења који се у потпуности, или барем једним својим делом, 
заснивају на овом полазишту. Све религије уче нас Очинству Бога, и 
самим тим, директно или индиректно, Братству људи. Приврженост 
Браће Слободном зидарству потиче из неспорног квалитета који 
Идеја поседује, или нечега што она пружа, а што људи не могу лако 
пронаћи на неком другом месту. Стога се Идеја Братства, која је 
својствена и многим другим редовима, не може прихватити као 
потпуни разлог за оданост Слободних зидара своме Братству.

Речено нам је да приврженост Браће Масонерији потиче из 
потребе за тајновитим и мистичним, која је урођена свим људима; 
да је потрага За Оним Што Је Изгубљено нешто што је својствено 
истраживачком инстинкту који постоји код свих људи; да је „лов“ 
страст људи од самог свитања историје: лов за зверима, лов 
за храном, лов за златом, лов за моћи, лов за истином, лов за 
открићем, и да нам је та врста трагања у крви. Слободни зидари 
су привржени својој Идеји, кажу заступници овог мишљења, зато 
што имају прилику да бесконачно трагају за нечим вредним, што је 
некад било у нашем поседу, а сада се налази изван нашег смртног 
поимања. Али, с друге стране, истина је да је Слободно зидарство 
само једно од могућих подручја потраге. Најпосвећенији Масон 
није ништа вреднији и одлучнији у свом трагању За Оним Што Је 
Изгубљено од верника који  чистог и искреног срца трага за Миром 
Божјим. Најпосвећенији Слободни зидар није ништа више одан 
својој потрази за Изгубљеном речи од научника који трага за леком 
за рак, он нема више жара од истраживача који у лабораторији трага 
за изумима, он нема више упорности од пословног човека који 
трага за профитом, он нема више одушевљења од профаног човека 
који трага за овоземаљским уживањима. Слободно зидарство 
је, дакле, само једна од активности у којој се „ловац“, ма о каквој 
врсти „лова“ да се ради, може приближити свом, како изгледа, 



недостижном „плену“. Иако потрага Слободног зидара захтева 
основну философску припрему и одређено знање о Масонерији, 
који уздижу нашу свест, јасно је да се љубав Браће према Реду не 
може објаснити само овим разлозима.

Речено нам је да је велика част бити члан древног Братства, и да 
људима представља велико задовољство сазнање да су повезани 
братским везама са краљевима из најстаријих времена и са 
радницима давно прохујалих векова, чак и са Соломоном и друга 
два Велика Мајстора. Свакако да свест да настављамо нит оних 
који су нам претходили, причињава велико задовољство. Сазнање 
да сте „Брат по Ложи“ са Џорџом Вашингтоном или Маркизом де 
Лафајетом мора усхитити сваког родољуба; сазнање да имамо 
чврсту везу са нашим духовним прецима из лондонске таверне 
„Код гуске и роштиља“, где је 1717. године основана прва Велика 
Ложа у свету, даје нам диван осећај утемељености и стабилности. 
Што се више враћамо у прошлост, документи и архиве постају све 
ређи и теже разумљиви, и све више ступамо на поље легенди, а 
опет, нема сумње да је Слободно зидарство, до данашњег дана, 
остало место сабирања симбола и учења древних друштава која су 
стара колико сам Соломон, или чак и старија.

Наравно, ниједан добро упућени Слободни зидар данас не верује 
да легенду о изградњи Храма треба схватити дословно, али упркос 
томе, дубоко и предано ужива у њеном симболичком карактеру. Али, 
исто тако, постоје бројни одани Масони који не познају довољно 
праву историју нашег Реда, и који још увек искреног и чистог срца 
верују да су Првом Великом Ложом председавали Соломон, Краљ 
Израела, Хирам, Краљ Тира и наш узор, Мајстор Хирам Абиф. За њих, 
духовно сродство са најстаријима и најмудријима је од непроцењивог 
значаја. Али, опет, човек не мора да пригрли Слободно зидарство 
да би био везан и близак са древним временима и људима. Цркве 
имају историју којој је много лакше ући у траг него што је то случај са 
историјом Масонерије. То исто важи и за науку. Математика је већ 
била стара наука када су Херон из Александрије и Еуклид живели и 
подучавали…  Геолози могу да докажу да је људска историја почела 
колико јуче... Уз разумевање и уважавање чињенице да јасна веза са 
древним временима са правом греје срца њених синова, Масонерија 
мора да трага даље и дубље за правим разлогом због кога се 
Слободни зидари са поносом диче њеним и својим знамењима, и 
због чега толико воле Идеју у чије корене, вредности и суштину не 
могу у потпуности да проникну.

Постоји много лакших, личних и прозаичнијих разлога због којих 
Слободни зидари воле своје Ложе. Неки воле своје Ложе зато што 
се у њима окупљају добри, драги и симпатични људи. Некима је 
потребан осећај припадности. Неки уживају у самом Обреду. Неки 
уживају у дружењу, Радовима за Белом трпезом, Белим вечерима. 
Има и оних који воле да се свечано обуку и, самим тим, тако и 
осећају, да носе мач, да обављају гласовиту дужност, или имају 



осећај „власти“. Истина је и да је за поједине Слободне зидаре 
Масонерија „лек“ за комплекс ниже вредности! Али, ни због једног 
од тих разлога Џорџ Вашингтон није заволео наше племенито 
Братство, нити је стамени и одлучни Бенџамин Френклин посветио 
своје време и даровитост Братству и дужности Великог Мајстора 
Велике Ложе Пенсилваније. Нити су то разлози због којих велики 
број Браће припада Реду. Разлог који испуњава истом љубављу 
човека у Лондону, човека у Калкути, човека у Келну, човека у 
Мадриду, мора бити много дубљи од ових наведених разлога.

Напомена: у време када је овај Рад написан, 1925. године, Брат Карл 
Клауди био је Масон већ 18 година. Био је аутор неколико књига 
на тему Слободног зидарства, као и уредник неколико масонских 
часописа, а сам за себе каже да је прочитао значајну количину 
масонске литературе, са пријатним циљем да бездан незнања 
превлада малом количином знања. Брат Карл Клауди је навео ове 
податке, како сам каже, не да би себи прибавио право да говори са 
ауторитетом, већ да би они послужили као аргумент за бављење 
овом темом, односно за утврђивање унутрашњих разлога због 
којих Слободни зидари воле своје Братство, а што већ генерацијама 
уназад зачуђује профани свет.

Где човек проналази Бога? Одговор је: свуда! За неке, Он је у природи; 
неки га проналазе у цркви. Неки га проналазе у Библији, или у 
Књигама Светог Закона других вероисповести. Неки трагају за њим 
у научној лабораторији, а неки путем телескопа. Неки га проналазе 
у звездама, а неки у микробима. Обичан човек Бога проналази у 
хуманости и доброчинству, помоћи, самилости, у болницама, у 
Црвеном Крсту. Једна мисао, која гласи: „Један додир Природе 
чини читав свет родом“ може се изрећи и на други начин: „Један 
додир Бога чини људе родом, односно једном породицом“, што се 
најбоље види у случају глобалних елементарних непогода, које у 
људима, међу народима и државама буде осећај солидарности.

Слободнозидарска Ложа, и читаво Братство успостављени 
су на Идеји Бога, и подигнути су у Његову част и славу. И то не 
неког посебног Бога: хришћанског, хебрејског, исламског или 
хиндуистичког, већ на Идеалу Божанског. Не постоји потреба да се 
Бог намеће било ком Слободном зидару. Важно је да он верује у 
Божанско, у Великог Неимара Свих Светова, а нека он сам у својој 
глави изгради слику о Њему онако како он то жели: да ли ће то 
бити човеколики Бог са брадом, окружен анђелима, да ли ће то 
бити Велики Прасак или нешто између тога, зависи од њега самог. 
Слободно зидарство не подучава некој јасно дефинисаној вери, 
догми или теорији религије. Оно не тврди да преноси неку посебну 
поруку коју је Бог дао на почетку времена, нити истиче да Масонерија 
саопштава Поруке Неба. Оно се не позива на „чињенице“ у које се 
мора беспоговорно веровати, нити тврди да су његове Старешине 
и Надзорници Божји намесници на Земљи. Али Масонерија, одиста, 
окружује своје синове симболима, од којих сваки долази од Бога. На 



Олтару Заклетве Његова је Реч, али када човек постане Слободни 
зидар, он се мора молити у своје име. У Ложи се, свуда око нас, 
налазе „Тројства“: Три Официра (Часни Старешина и Надзорници); 
Три је свеприсутно! Од Три странице сачињен је троугао, који је од 
саме зоре симболизма, симбол Божанског.

Ништа се у слободнозидарској Ложи не чини без великог утемељења 
и уважавања. Ништа се у Ложи не подучава што није значајно и 
драгоцено. Сваки симбол у Масонерији говори о Богу, или о неком 
квалитету у човеку који нас приближава Богу. Али о самом Богу 
се у Ложи не подучава, нити Слободно зидарство има догматске 
ставове о Богу. Оно само ствара оквир, који сваки Слободни зидар 
испуњава сопственим духовним садржајем. Масонерија упућује на 
симболе које сваки Слободни зидар тумачи за себе. 

Сваки Масон, према својим способностима, према својој мудрости, 
према својој визији и знању, путем слободнозидарских симбола 
чита и тумачи Божје Истине које може разумети и прихватити. То 
је, по мом мишљењу, прави одговор на питање: „Зашто Слободни 
зидари воле Масонерију?“ 

Масонерија упућује своје синове да сами траже, проналазе и 
разумеју питања и одговоре који се тичу Бога. Као што и сами 
знате, није тешко да вас неко упозна са „истинама“ и „тумачењима“ 
о Богу. Постоји много цркава, много веровања, много религија. У 
свима њима учени свештеници или учитељи преносе верницима 
„Божје истине“, и за многе људе то је сасвим довољно. Али у неким 
људима је укорењена потреба да сами сазнају и спознају Истину. 
Такође, веома велики број посвећених верника који редовно одлазе 
у цркве, синагоге или џамије су истовремено веома посвећени 
Слободни зидари. Ту нема противречности, али изгледа и да један 
човек не може научити другога о неким истинама о Богу, ма колико 
да је онај који подучава учен, високих способности, добре и искрене 
воље и снажне вере. 

Велики Неимар Свих Светова усадио је у дубине људске природе - а 
ми само можемо нагађати колике те дубине заиста јесу – не само 
глад да о Њему спознамо што више, већ и способност да ту глад 
задовољимо трагајући у извору сопствене подсвести. Масонерија 
олакшава човеку да из дубина сопствене природе на ниво 
свести испливају вера и спознаја, које се у нама крију небројеним 
генерацијама.

Масонерија нас подучава путем симбола, а симболи су речи 
Универзалног jезика, који сви људи разумеју делимично, а ниједан 
човек у потпуности. Масонерија нас не приморава на било шта. У 
Ложи се ништа не може постићи на силу. Слободно зидарство 
нас води одмереним и племенитим усмеравањем и вођењем. Ми 
можемо следити брзо и далеко, мало или споро – онолико колико смо 
за то способни. Симболи су ту; они говоре шапатом или громовито, 



онако и онолико колико смо мудри, онолико колико знамо, онолико 
колика је наша воља да учимо. Али они никада не говоре гласно ако 
ми желимо да чујемо шапат, нити говоре нежно, тихо и уздржано 
ако смо ми спремни за громогласне Истине. Симболи Слободног 
зидарства су примерени различитости људи: они су узвишени за оне 
одважне духом, они су дубоки за мудре, једноставни за једноставне, 
они су озбиљни за јаке, они су нежни за слабе.

Сваки човек може тумачити  слободнозидарске симболе онако 
како он то жели, али они увек представљају кораке према Великом 
Неимару Свих Светова, и то кораке који следе један за другим. 
Масонерија усмерава више него што подучава. Масонерија 
људима даје слободу. Она тежи да људи сами трагају и уче, уместо 
да прихватају мудрост других људи. То су разлози због којих људи 
широм света, без обзира на земљу, нацију, боју коже, религију или 
политику воле Слободно зидарство. 

Људи воле Масонерију зато што она своје синове води ка Истинама 
о Божанском, о Истинама које човек може открити само – себи 
самом. 

Брат Карл Клауди, масонски писац и говорник (1879-1957)


