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Розділ 3 
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 

 
Михайло Ходоровський 

ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ МАСОНСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ  
(ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.) 

 
Актуальним завданням сучасної української історичної науки є об’єктивне висвітлення складних 

суперечливих процесів, які протягом тривалого часу лишались на периферії дослідницьких інтересів, або взагалі 
замовчувалися. Серед найменш досліджених проблем — вивчення вітчизняного масонського руху, різних його 
форм і проявів на території України. 

Українське масонознавче джерелознавство знаходиться ще на початковому етапі свого розвитку. Для 
видання відповідних покажчиків, довідників, словників необхідно здійснити значну за обсягом роботу, 
пов’язану з виявленням джерел, їх класифікацією, критичним аналізом тощо. 

Доводиться констатувати, що з плином часу втрачено назавжди значну кількість зібрань масонських 
документів. За наявними даними в державних архівах Вінницької, Житомирської, Київської, Миколаївської, 
Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей, Кам’янець-
Подільському міському державному архіві Хмельницької області відсутні документальні матеріали про місцеві 
ложі, що утворились протягом XVIII ст. Між тим в межах означеного періоду, за підрахунками автора цієї 
статті, в різних регіонах України діяло 39 лож. А саме (за сучасним адміністративно-територіальним 
розподілом): у Вінницькій обл. — 3 ложі, Житомирській ложі — 4 ложі, Львівські обл. — 11 ложі, 
Миколаївській обл. — 1 ложа, Полтавській обл. — 4 ложі, Рівненській обл. — 5 лож, Тернопільській обл. — 2 
ложі, Харківській обл. — 2 ложі, Хмельницькій обл. — 3 ложі, Чернівецькій обл. — 2 ложі, а також у м. 
Києві — 2 ложі. 

Наведені кількісні показники укладено нами на основі вивчення документів Центральних державних 
історичних архівів України у мм. Києві та Львові, а також документальних матеріалів російських і польських 
архівних установ. Слід врахувати, що державницька руїна завадила централізації масонського руху в 
українських землях, тому перші ложі, що утворились в них, підпорядковувались осередкам ордену сусідніх 
держав. Назвемо декілька комплексів документів, зосереджених в державних архівах Російської Федерації і 
Польщі, в яких містяться важливі відомості щодо масонського руху в Україні та діяльності вітчизняних адептів 
ордену за її межами: 
Російський державний архів давніх актів: ф. 8 (Калінкін дім і справи про злочини проти «моральності»), 

ф. 16 (Внутрішнє правління), ф. 146 (Слідчі справи); 
 Центр збереження історико-документальних колекцій (м. Москва, Російська Федерація): ф. 730 

(Матеріали масонознавця Т. Бакуніної); 
 Відділ рукописів Державної російської бібліотеки: особові фонди — 14 (В. Арсєньєв), 76 

(Ф. Голубинський), 128 (М. Кисельов), 147 (С. Ланськой), 237 (Д. Попов); 
 Головний архів давніх актів (м. Варшава, Польща): № 847 (Канцелярія сенатора Новосільцева); 
 Відділ рукописів Національної бібліотеки (м. Варшава, Польща): № 1760 (Бібліотека Замойського 

статуту). 
Зокрема, у польських архівосховищах зберігаються документи, що висвітлюють діяльність перших 

масонських лож в Україні, в т. ч. ложі в м. Вишневець на Волині (1742)1 , Провінційної ложі «Досконалої 
Таємниці» в м. Дубно (1780) 2 , ложі «Безсмертя» в м. Немирові і Києві (1784-1787)3 . 

Розглядаючи друковані джерела, слід, передусім, відзначити виданий у минулому столітті тритомний 
збірник листів вихованця Києво-Могилянської академії С. Гамалії4  — найяскравішої постаті у товаристві 
російських масонів, що діяли у Москві під орудою М. Новикова (1780-1792). Епістолярна спадщина С. Гамалії 
свідчить про вплив української духовної традиції на розвиток просвітницького напряму в російському масонстві 
XVIII ст. 

Зарубіжна історіографія ордену нараховує численні праці узагальнюючого характеру (масонські 
енциклопедії, довідники, огляди, нариси історії світового вільномулярства), а також дослідження, що 
охоплюють коло теоретичних проблем, пов’язаних з окультним знанням як одного з джерел масонської ідеології 
(алхімією, кабалістикою, нумерологією, астрологією тощо) і питання взаємозв’язків вільних мулярів з духовно-
лицарськими орденами тамплієрів, ілюмінатів і розенкрейцерів. 

Було б перебільшенням стверджувати, що зарубіжною історіографією започатковане систематичне вивчення 
українського масонського руху. Але окремі його прояви (щоправда, без урахування національного контексту) 
розглядались у сукупності з іншими питаннями в працях німецьких, австрійських, польських, угорських 
дослідників. Так, в енциклопедичному довіднику німецького масонознавця С. Ленінга містяться відомості про 
ложу у містечку Вишнівець на Волині (1742), що започаткувала масонський рух на українських землях5 . 

Судячи з наявних матеріалів, масонство міцно укорінилося на українському грунті у другій половині XVIII 
ст. В межах цього періоду в працях зарубіжних дослідників, насамперед С. Малаховського-Лемпицького 
містяться відомості про діяльність вільномулярських осередків у Галичині, Буковині, Поділлі, Волині та ін.6  

Одна з розвідок польського історика Л. Хасса присвячена безпосередньо українському вільномулярству7 . 
Згадана праця відзначається грунтовною джерельною базою. Значну наукову цінність становлять оприлюднені 
Л. Хассом документальні матеріали, виявлені у польських і французьких архівах. Не визнаючи за масонством 
самостійних політичних акцій, Л. Хасс все ж дотримувався думки, що діяльність перших масонських лож в 
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Україні спричинилась до виникнення таємних політичних товариств — осередків вітчизняного національно-
визвольного руху. 

Вільномулярство часів Просвітництва — предмет дослідження чималої кількості праць російських істориків 
XІХ ст.: О. Галахова, С. Єшевського, М. Лонгінова, О. Незеленова, С. Петровського, П. Пекарського, 
В. Ключевського, А. Семеки8  та ін. У згаданих дослідженнях містяться важливі відомості щодо участі 
українців в масонських ложах Петербургу і Москви. 

Слід, передусім, відзначити книгу М. Лонгінова про діяльність вільномулярського угрупування т. зв. 
«московських мартиністів» на чолі з М. Новиковим. Автор цієї книги відводить провідну роль у формуванні 
ідеології мартиністів вихованцям Києво-Могилянської Академії, послідовникам філософського вчення 
Г. Сковороди: С. Гамалії, М. Антоновському, П. Прокоповичу-Антонському та ін. Якщо діяльність перших 
російських лож під орудою І. Єлагіна обмежувалась вивченням і виконанням певних ритуалів, то 
«сковородинці» (М. Лонгінов пише, зокрема, про «моральну силу» С. Гамалії)9  виводили М. Новикова та його 
однодумців на шлях активної духовної праці. 

Слідом за дослідженням М. Лонгінова побачили світ журнальні статті О. Пипіна, які згодом вийшли 
окремим виданням під редакцією Г. Вернадського10 . На відміну від свого попередника О. Пипін розширив 
предмет дослідження, ввівши в науковий обіг архівні документи з історії масонства не тільки другої половини 
XVIIІ, але й початку ХІХ ст. Особливо слід відзначити розроблений О. Пипіним і згодом доповнений 
Г. Вернадським покажчик масонських лож, в т. ч. тих, що діяли в Україні. Праці О. Пипіна і М. Лонгінова не 
втратили наукової цінності і сьогодні. 

Г. Вернадський, учень О. Пипіна, зосередив свої зусилля, головним чином, на вивченні вільномулярства 
періоду правління Катерини ІІ. Окремий розділ його монографії присвячений філософським шуканням 
тогочасного масонства. Він докладно проаналізував, зокрема, філософський доробок українця-масона 
Л. Давидовського11 . 

До цієї ж генерації російських істориків кінця ХІХ — початку ХХ ст. належить В. Семевський, який вивчав 
зв’язки вільномулярства з таємними політичними організаціями, зокрема, з тими, що діяли в українських 
землях12 . Слід відзначити масонознавчий доробок російської дослідниці Т. Соколовської, який становить 
значну кількість праць, в т. ч. з історії ордену та діяльності його в Україні, а також з питань масонської 
символіки і тлумачення різноманітних масонських систем13 . Д. Багалій, аналізуючи масонську літературу, 
відзначав серед кращих праці В. Семевського та Т. Соколовської і радив їх вивчати українським дослідникам14 . 

В українській історіографії ХІХ — початку ХХ ст. не висувалась як першочергова проблема всебічного 
дослідження масонського руху. Окремі його прояви протягом згаданого періоду висвітлювались у працях 
представників наукових центрів Києва — О. Лазаревського, Ф. Терновського, М. Іконникова, М. Оглобліна, 
Ф. Фортинського15  та ін.; Харкова — М. Сумцова, Є. Іванова16  та ін.; Житомира — В. Пероговського, 
М. Кустодського17 ; Одеси — О. Фроловського18 . До цього слід додати опубліковані в Москві і Петербурзі 
розвідки, дослідження істориків українського походження: М. Затворницького, Д. Мордовця, В. Тукалевського, 
М. Коробки19  та ін. Досить значна за обсягом, але компілятивна за своїм змістом книга В. Терлецького з історії 
вільномулярства20 , що була видана в Полтаві 1911 р. Натомість слід відзначити праці з питань масонського 
руху організатора і секретаря Полтавської архівної комісії І. Павловського21 . 

Певний етап розвитку масонської історіографії в Росії і в Україні підсумовував двотомний збірник праць з 
історії ордену під редакцією С. Мельгунова та М. Сидорова (1914-1915)22 . В цьому виданні, зокрема, вміщені 
масонознавчі розвідки професора Київського університету М. Довнар-Запольського «Урядові утиски масонів», 
«Семен Іванович Гамалія»23 . До третього, невиданого тому цього збірника призначалась стаття С. Єфремова 
«Масонство на Україні». У вітчизняній історичній науці то була перша спроба систематизованого викладу 
масонського руху в українських землях. У згаданій статті, яка дійшла до нас у журнальному варіанті, 
С. Єфремов більше приділив увагу вільномулярству другої половини XVIII — початку ХІХ ст. Певні 
неточності, допущені дослідником (зокрема, про підпорядкованість перших масонських лож в Україні виключно 
Великому Сходу королівства Польського та Великого князівства Литовського), пояснюється відсутністю 
відповідної джерельної бази. 

С. Єфремов торкнувся важливої проблеми зв’язків масонства з українством. Спочатку він обстоював тезу, 
що «… масонство на Україні менш усього можна звати масонством українським, — менш усього, бо воно не 
відбивало на собі національні української людності риси»24 . Згодом С. Єфремов переглянув свою позицію 
стосовно цього питання, підкреслюючи, що вільномулярство «…безперечно мало тенденцію і рости на силах, і 
розвиватися в бік свого українізування»25 . 

До цієї ж думки схилявся М. Грушевський, зазнаючи, що в умовах Руїни українська інтелектуальна еліта 
відчувала потребу «…побудування собі нової ідеології, чи релігії в ширшім розумінні слова, та моралі, 
незалежної від офіційного церковного канону»26 . Разом з іншими дослідниками (пріоритет у цьому питанні, 
напевно, належить М. Сумцову)27  М. Грушевський звернув увагу на «масонський аспект» філософської 
спадщини Г. Сковороди. Він зазначав, що «… проповідь Сковороди має так багато спільного або суголосного з 
масонськими доктринами, що не може не насуватись гадка, чи під час свого побуту за кордоном, або після 
повороту звідти не підпав він впливам якихсь містичних течій, що вплинули на вироблення в середині XVIII в. 
масонства. В кожнім разі у нього стрічаються зовсім паралельні гадки і навіть фразеологія»28 . 
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В першій половині 1920-х рр. вільномулярство потрапило у сферу досліджень новоутворених наукових 

центрів: історичної секції ВУАН в Києві під керівництвом М. Грушевського, об’єднання молодих вчених-
істориків Одеського інституту народної освіти на чолі з М. Слабченком, Харківської науково-дослідної кафедри 
історії української культури під орудою Д. Багалія. Зокрема, М. Слабченко слідом за С. Єфремовим розглянув 
масонський рух України в історичній ретроспективі29 . Він першим вказав на зв’язки з вільномулярством 
культурно-освітнього гуртка, т. зв. «Попівської академії», що діяла на Слобожанщині під орудою архітектора і 
письменника О. Паліцина. 

За інших умов праці  С. Єфремова, М. Грушевського, М. Слабченка мали б призвести до більш активного 
вивчення історії українського масонського руху. Проте у добу тоталітаризму гуманістичні засади масонства не 
узгоджувались з офіційною ідеологічною доктриною. Масонство, так само як і «попівщина», обвинувачувалось 
у пропаганді ідеології т. зв. «абстрактного гуманізму», аполітичності тощо. В цей період дослідження з історії 
масонства не друкувались окремими виданнями, а використовувались у монографіях, збірниках з питань 
революційного руху (переважно декабризму), в нарисах з історії, культури, філософії тощо. Для прикладу 
можна назвати праці українських науковців Д. Багалія, В. Горського, М. Лисенка, Л. Медведської, О. Рябініна-
Скляревського, Н. Суровцевої, Ф. Ястребова, російських істориків М. Дружиніна, М. Нечкіної30  та ін. 

Науковці української діаспори досліджували вільномулярство в контексті історії українського народу 
(Д. Дорошенко, Н. Полонська-Василенко та ін.), його визвольних змагань (Б. Кравців та О. Оглоблін), розвитку 
духовної культури (Д. Чижевський, Є. Онацький)31 . В різні періоди у Варшаві і Торонто були видані нариси з 
історії світового вільномулярства українських дослідників Ю. Липита Б. Гомзіна32 . 

Зокрема, Ю. Липа першим з українських дослідників порушив питання щодо впливу ідеології ордену на 
процес державотворення. Він наводить такі факти: «Французька революція, а за нею і сучасна демократія 
виросли з ідей великих енциклопедистів, вільних будівничих Вольтера, Дідро, Кондорсе… Наполеон і його 
штаб закладають ложі в визволеній Італії, а з тих лож пізніше виходить визволитель і соборник Італії, вільний 
будівничий Гарібальді. Відродження Сполучених Штатів Америки відбулося під знаком вільного будівництва. 
Ложі полків і армій одушевляли і братали старшин із жовнірами для спільної боротьби за свободу». З вище 
наведеного Ю. Липа робить висновок: «В історії вільних будівничих кожного українця зацікавити може 
передовсім роль вільних будівничих у творенні сучасних світових державностей»33 . 

Б. Гомзін визнає за можливе причетність до ордену багатьох відомих осіб, зокрема, письменників, 
громадсько-політичних діячів В. Капніста та Г. Полетики, історика, археографа і бібліографа М. Бантиш-
Каменського та ін.34  Однак ці припущення поки що не знайшли документального підтвердження у вітчизняних 
архівах. Значною мірою це стосується і зарубіжних архівів, судячи з найповнішого біо-бібліографічного 
словника масонів XVIII-ХІХ ст. (в т. ч. українського походження), виданого в Парижі масонознавцем 
Т. Бакуніною35 . 

Для сучасного масонознавства актуальною є проблема ефективного використання наявних рукописних і 
друкованих джерел. Так, на думку Д. Лотаревої, для російської масонської літератури останніх десятиліть 
характерним є нехтування джерелознавчим аналізом документальної спадщини вільних мулярів36 . Внаслідок 
цього з’являються видання, в яких науковий підхід до вивчення певних явищ вільномулярства підмінюється їх 
тенденціозним тлумаченням. Для прикладу можна назвати книги Б. Башилова, В. Бєгуна, Л. Замойського, 
В. Острєцова, О. Платонова37  та ін. Відзначимо, що для авторів згаданих праць характерне упереджене 
ставлення до українського вільномулярства. Викликають заперечення також спроби перебільшення ролі 
масонства у громадсько-політичному житті в працях О. Зінухова, Є. Парнова38  та ін. На нашу думку стосовно 
сучасної російської історіографії масонства, рівню наукової літератури найбільше відповідають дослідження 
С. Аржанухіна, а також А. Сєркова та О. Соловйова39 , в котрих охоплюються події, пов’язані з 
вільномулярським рухом в Україні. 

В останні роки привернула увагу низка газетних і журнальних публікацій українських дослідників з історії 
вільномулярства. Серед них статті Л. Гузара, М. Томенка, С. Хамулюка, В. Ткаченка40  та ін. Значний період 
історії масонства охоплює праця О. Крижанівської «Таємні організації в Україні» (1998)41 . 

Судячи з виявлених друкованих матеріалів, в різні часи масонство як багатоаспектне суспільне явище 
оцінювалось і оцінюється неоднозначно. Так, М. Сумцов вказував на суттєву різницю між «дійсним станом 
справ» у масонському русі і «керівними ідеальними вимогами громадського або особистого удосконалення»42 . 
Але водночас підкреслював, що критикам масонства невідома його «світла сторона» — філантропічна 
діяльність ордену, у якій практично втілений девіз Вольтера «Любіть Бога, але любіть також смертних!»43 . До 
зваженої, але в цілому позитивної оцінки масонства схилялась більшість українських істориків. 

Підсумовуючи огляд виявленої наукової літератури, слід констатувати наявність певного набутку у галузі 
історіографії українського вільномулярства. Разом з тим, до цього часу не реконструйовано повну і цілісну 
картину масонського руху в Україні, зокрема, періоду його зародження і становлення протягом XVIII ст. Це 
справа сьогодення і ХХІ ст. 
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