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Отже, існує велика кількість проблем, які необхідно вирішувати. Для цього 

необхідна ефективна державна політика щодо розвитку сім’ї, цілеспрямована 

діяльність центрів і служб, які займаються проблемами сім’ї, а також доброзичливі 

стосунки між членами подружжя, їх повага та любов. 
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Масонство-цей термін майже знайомий кожному. Проте,тільки одиниці можуть 

більш чи менш точно відповісти на питання,хто ж такі масони і  яку роль вони 

займають в сучасному світі. Тому,я вирішила дізнатися про масонів, і поділитися із 

отриманими знаннями, з метою збільшення числа людей,які би знали про їхню 

діяльність. 

Точної дати виникнення масонства назвати не можна. Утворювалось масонство 

поступово, і його коріння заховане в далекому минулому. Масонство (франкмасонство 

фр. Franc-maçonnerie,анг. Freemasonry, «вільне каменярство») — морально-етичний рух 

у вигляді закритої організації. Зустрічаються ще й такі означення масонства — це 

«система моралі, викладена в алегоріях та проілюстрована символами»; також — 

всесвітнє братство ,всесвітній Ордер: масони — це члени духовно-етичних організацій 

«вільних каменярів».[1] 

Масонство існує у формі місцевих лож — зазвичай невеликих груп чисельністю 

до 40-50 осіб, об'єднаних територіально; Також існують ложі більші за чисельністю. 

Місцеві ложі засновуються Великою Ложею, яка править для них материнською. Як 

правило, в одній країні існує тільки одна «Велика Ложа». На чолі якої стоїть Великий 

Майстер, якого обрали з числа братів (масонів).  

Кожен масон має належати до певної ложі. Перші масонські ложі були засновані 

в XVII столітті в Англії, організаційно масонство оформилося з виникненням першої 

Великої Ложі в 1717 році в Лондоні, що згодом стала Об'єднаною Великою Ложею 

Англії (ОВЛА), її ще називають материнською. За правилами регулярного масонства, 

на території однієї країни може діяти тільки одна Велика Ложа. В державах, які мають 

федеративний чи конфедеративний устрій, або якщо держава іншим чином складається 
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з окремих «держав» (штатів, королівств).[3] Особливим різновидом лож є дослідницькі 

ложі (lodge of research),за приклад служить,відома ложа Lodge Quatuor Coronati. 

Зазвичай,діяльність таких лож спрямована на дослідження масонської історії, 

філософії, символізму тощо. 

Масоном може стати віруючий повнолітній (зазвичай від 21 року) чоловік. 

Жінки не приймаються. Давня масонська традиція встановлює, що кандидат має бути 

людиною «вільною і доброї слави». Також,він має пройти численні перевірки і довести 

щирість свого бажання стати вільним муляром, готовність виконувати обов'язки, які 

покладаються на масона, прагнення до духовного та інтелектуального розвитку. За 

масонськими правилами, не може бути прийнятий кандидат, який хоче вступити до 

братства, керуючись мотивами матеріальної вигоди, кар'єри, а також простою 

цікавістю.[2]  

Також зустрічаються вирази «нерегулярне» масонство, або «нерегулярні» ложі, 

цей вираз застосовується до організацій, що, хоча й іменують себе масонськими, але не 

належать до загальносвітової мережі масонських лож і не дотримуються ландмарок 

(тобто засадничих незмінних принципів масонства). 

Основний зміст масонської морально-етичної та філософської системи міститься 

в трьох основних ступенях (або градусах): Учня, Підмайстра, Майстра (у деяких 

версіях це учень, товариш і майстер). Людина, що вступає в ложу, послідовно 

проходить ці ступені, як правило, з певним проміжком часу між присвоєнням кожної з 

них. 

Кожен масон шанує Бога, перебуваючи в масонстві, звертаються до нього, як до 

«Великого Будівельника (Архітектора) Всесвіту»,також допускається сповідування 

будь-якої традиційної релігії. Кожен член ложі продовжує сповідувати ті релігійні 

погляди, з якими він прийшов у ложу. Масонська морально-етична система спирається 

на віру своїх членів в Бога, залишаючи для кожного масона свободу належати чи не 

належати до певної релігії чи конфесії.[4] 

Масонство і надалі має право розвиватися та удосконалюватися. Я впевнена в 

тому,що якщо суспільство почне керуватися принципами та вченням масонів,то 

політичне становище значно покращиться. 

 

Список використаних джерел: 

 

1. Крижанівська О. О. «Масонство: Політична енциклопедія». — К.: 

Парламентське видавництво, 2011. — 432 с. 

2. Савченко В. А. «Україна масонська». – К. : «Нора Друк»,2008. – 25 с. 

3. Крижанівська О. О. «Таємні організації в громадсько-політичному житті 

України». – К. : Аквілон-Прес. – 34 с. 

4. Грушин С.П./Масонська ложа : «Дивні ігри людей, що обтяжені владою»/- 

2.02.1995.-5c. 

 

 


