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ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЬВІВСЬКОГО РЕФОРМАТОРСЬКОГО 
МАСОНСТВА ТА ЙОГО ЗВ`ЯЗКИ З УКРАЇНСЬКИМИ ПРОСВІТИТЕЛЯМИ (КІНЕЦЬ XVIII – 

ПОЧАТОК XIX ст.) 
 
У другій половині XVIII ст. масонство, або вільномулярство, активно поширювалося в Галичині. Зокрема, у 

Львові в межах означеного періоду утворилось 10 лож. То були ложі різних орієнтацій, передусім, польські і авст-
рійські. Ложі-матері з Відня і Варшави отримували чималий прибуток з членських внесків галицьких вільних муля-
рів. Ще більш важливого значення мав політичний чинник. Польські та австрійські уряди прагнули через масонсь-
кий рух впливати на політичну ситуацію в краї, а в разі потреби шукали порозуміння з землевласниками з старо-
шляхетської партії, які входили до галицьких масонських лож. 

Зачинателем масонського руху в Галичині вважається Франц Лонгхампс, француз за походженням, нащадок 
родини гугенотів [24, с.105]. З перервою в 20 років заснував він у Львові дві ложі – “Трьох Богинь” (1747) [17] і 
“Трьох білих Орлів” (1767-1782) [24, с.106]. Завдяки масонським зв`язкам Ф.Лонгхампс зміцнив своє становище 
у Львові як банкір і підприємець, до того ж він став членом міської управи. Однак після першого поділу Польщі, 
коли Львів було приєднано до Австрійської імперії (1772), Лонгхампс змушений був скласти свої повноваження 
як провідник львівського масонства. Організацію масонського руху в Галичині Велика провінційна ложа Австрії 
доручила своїй Празькій префектурі в особі графа К.Кінігла. А безпосередньо це завдання виконував Й.Клеменс, 
капітан австрійського військового гарнізону у Львові. Відень надавав згаданій акції важливого значення. Не ви-
падково Клеменс пізніше обіймав посаду заступника начальника Львівського дистрикту. 

Поряд із старою ложею “Трьох білих Орлів”, яку очолив Клеменс, за його ініціативою з`явились ще дві ложі 
у Львові – “Трьох Штандартів” (1774-1780) [25, с.52], “Йосифа до королівського Орла” (1777-1782) [25, с.42], а 
також дві ложі в інших містах – “До Надії” у Самборі (1777-1779) [25, с. 46] і “Золотого Мистецтва” в Заліщиках 
(1777-1778) [25, с.53]. Разом ці п`ять осередків утворили перший Союз масонських лож в українських землях. 

Цьому масонському угрупуванню прибульці з Франції Баудін і д`Арно мали намір протиставити розенкрей-
церську ложу “Трьох білих Троянд” (1778) [23, с.173], діяльність якої була, однак, недовговічною. 

Насправді серйозними супротивниками Клеменса були провідники суверенної ложі “Доброчинного Сармата” 
у Варшаві на чолі з графом А.Брюлем, які прагнули поширити свою владу на масонські осередки Галичини, пе-
редусім Львова. Під впливом графа Брюля та його сподвижників львівські масони польського походження (по-
чинаючи з 1779 р.) вийшли з-під влади Клеменса і заснували нові вільномулярські ложі. Внаслідок цього перший 
Союз масонських лож у Львові розпався (1782). 

Для австрійців це означало втрату монопольного права на керівництво масонським рухом Галичини. Лише один з 
чотирьох вільномулярських осередків, заснованих у Львові протягом 1779-1784 рр., приєднався до Відня – “Фенікс до 
круглого Столу” (1782-1785) [25, с.48]. Інші ложі були різних орієнтацій. Ложа “Щирої Дружби” (1782-1785) [29, с.52] та 
її однойменний дочірній осередок (1785) безпосередньо підпорядковувались Варшаві. Ложа “Досконалої Рівності” 
(1779-1785) на першому етапі своєї діяльності (до 1783 р.) дотримувалась польсько-французької орієнтації, оскільки 
провідну роль у ній відігравали прибічники “патріотичної партії”, зв`язаної з польськими емігрантами у Франції. Майже 
не збереглись відомості про ложу “Трьох Корон Галичини” (1780-1785), яка підтримувала зв`язок з масонськими 
центрами у Москві і Петербурзі через французьку ложу “Цілковитого Мовчання” у м. Монпельє. 

Такою у загальних рисах була ситуація в масонському русі Галичини на тлі важливих подій, що відбувалися в 
цей час у європейському вільномулярстві. Ці події стосуються теми нашої статті, тому слід бодай стисло про них 
розповісти. 

У межах 1780-1785 рр. серед вільномулярства Старого Світу відбулись бурхливі дискусії з питань реформу-
вання ордену. На черговому масонському конвенті у Вільгельмсбаді (1782) певна частина його учасників, зокре-
ма німецький масон В.Дітфурт, стверджували, що масонський рух опинився у безвиході і лише радикальні рефо-
рми можуть його врятувати. На думку В.Дітфурта, шкоду ордену завдало впровадження шведської системи су-
ворого послуху і т. зв. лицарських систем розенкрейцерів і тамплієрів з їх надмірною кількістю ступенів посвя-
чення і наївною вірою у магічну силу окультних наук [22, с.127]. І хоч рішенням консервативної більшості на 
чолі з провідником німецьких масонів герцогом Фердинандом Брауншвейгським система т.зв. “добротворних 
лицарів” була канонізована, В.Дітфурт та його сподвижники на цьому не заспокоїлись. Того ж року заснували 
вони Еклектичний союз масонських лож з центром у Франкфурті-на-Майні, започаткувавши новий напрям у 
вільномулярстві. А згодом до реформаторського масонства приєдналася заснована ще 1774 р. ложа “Емануель” в 
Гамбурзі на чолі з відомим театральним діячем Ф.Л.Шрьодером. Дітфурт, Шрьодер та їх однодумці закликали 
“братів” повернутися до класичного “іоанівського масонства” з трьома ступенями посвячення (учень, підмайс-
тер, майстер) і зрозумілими для вільномулярського загалу моральними настановами в дусі християнських запо-
відей. 

Німецьких реформаторів підтримали представники нового покоління австрійських вільних мулярів: право-
знавці Й.Зонненфельс, З.Кьофель, К.Мартіні, С.Раутенштраух; теологи Й.Єйбель, Ф.Кресель, П.Рігер, історик, 
нумізмат Ф.Еккель, лікар Г.Ван Світен та ін. Перелічені особи якщо не належали до найближчого оточення ціса-
ря Йосифа ІІ, то, принаймні становили привілейовану групу його радників. Вони теж вважали безглуздою гонит-
ву за високими ступенями посвячення і своє завдання вбачали в тому, щоб підпорядкувати діяльність ордену 
інтересам австрійської держави. Звідси найменування австрійського масонства як “масонства державного”. 
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У перші роки свого правління Йосиф ІІ підтримував орден, сподіваючись на його допомогу у проведенні ре-

форм у галузі секуляризації церкви і особливо у справі виховання підростаючого покоління в дусі відданості 
монархії. Прикметно, що цісарські радники-масони викладали у провідних учбових закладах Австрії: Віден-
ському університеті та у Вищій медичній школі. Найбільш здібні студенти прилучались до масонського руху. В 
тому числі і закарпатські українці М.Балудянський та І.Орлай [7, с.29]. 

Слід додати, що “масони-державники” прагнули виховати своїх підопічних для “роботи” в провінції. Ймовірно, 
що з цією ж метою за сприянням С.Раутенштрауха і Ф.Креселя був прийнятий до віденської ложі “Постійності” 
М.Щавницький (1782), вихованець Генеральної греко-католицької семінарії при церкві Св. Варвари у Відні (Барбареу-
мі), на той час вже заступник ректора Барбареуму [27, с.137]. 

Перебуваючи у Львові і обіймаючи посаду ректора Генеральної греко-католицької семінарії (1784-1787), 
М.Щавницький, як вже зазначалось, не приєднався до місцевого вільномулярства австрійської орієнтації. Напев-
но ж і у Відні зрозуміли, що Щавницький не буде занурюватись у масонські справи і тому не покладались на 
нього в питаннях централізації масонського руху в Галичині. 

Разом з тим, лише своїми силами з цим завданням не здатне було впоратися керівництво ложі “Фенікса…” на 
чолі з губернським радником Л.Цунгером. Внаслідок цього за сприянням Відня до складу “Фенікса…” увійшли 
викладачі Львівського “йосефінського” університету (який був заснований 1784 р.), в т.ч. вихідці з Угорщини 
І.Фесслер та І.Мартинович. Усі вони були добре знані в австрійській столиці, оскільки відбором фахівців для 
викладацької діяльності у Львові займались ті ж самі радники Йосифа ІІ, “масони-державники”. Зокрема, до ра-
ди, що формувала викладацький склад теологічного факультету, входили К.Кресель, В.Ейбель, 
С.Раутенштраух [19, с.48]. 

Досить швидко проте з`ясувалось, що молоді інтелектуали не зможуть порозумітися з фундаторами ложі 
“Фенікса…” Зокрема, діяльних Фесслера і Мартиновича не влаштовувала традиційна масонська “робота” [22, 
с.149]. На початку 1785 р. викладачі Львівського університету вийшли з ложі “Фенікса…” і заснували вільному-
лярський осередок “Щиросердної Людини”. Нову ложу очолили І.Фесслер та досвідчений вільний муляр, губе-
рнський радник Е.Кортум [25, с.36,121]. 

Провідники державного масонства у Відні досить поблажливо поставились до свавілля своїх колишніх вихо-
ванців, навіть прагнули залучити їх до реалізації чергової реформи “зверху”. Посуті, то була реанімація проекту, 
відомого ще за часів Клеменса. Йшлося про утворення розгалуженої мережі вільномулярських осередків, що 
мали діяти у різних кутках імперії і, зрозуміло, підпорядковуватись Відню. Згідно з цим проектом ложі “Щиро-
сердної Людини” (замість “Фенікса…”) відводилась керівна роль у масонському русі Галичини і, відповідно, 
вона мала здобути статус Провінційної ложі [25, с.36]. 

Як і у випадку зі Щавницьким, у Відні знов помилились. Університетські викладачі цілком задовольнялись інте-
лектуальними дискусіями у власній ложі і не зазіхали на інші масонські угрупування. Отже, це нове покоління львів-
ських масонів не вдалось втягнути у чвари між старими вільномулярськими осередками. Між тим, цісарський указ 
від 11 грудня 1785 р. завдав відчутного удару ордену. Згідно з ним в кожному з адміністративних центрів Австрійсь-
кої імперії (до них відносився і Львів) мала діяти лише одна ложа, при цьому її керівники повинні були погоджувати 
свої дії з поліцією, повідомляючи про час проведення кожного масонського засідання. У разі невиконання цих вимог 
вільномулярські осередки оголошувалися поза законом. З цього приводу у Львові наприкінці грудня 1785 р. відбу-
лась нарада вільних мулярів (прикметно, що ложа “Щиросердної Людини” не надіслала своїх представників на цю 
нараду). Присутнім на цьому засіданні керівникам лож “Цілковитої Рівності”, “Щирої Дружби” і “Фенікса…” не вда-
лось досягти домовленості щодо створення одного об`єднаного масонського угрупування. Тому доля львівських осеред-
ків ордену вирішувалась у Відні. 

За відсутністю джерел з цього питання, можна лише припустити, чому ложа “Щиросердної Людини” продо-
вжила своє існування, в той час як інші вільномулярські осередки, в т.ч. і “Фенікс”, змушені були згідно цісарсь-
кого указу самоліквідуватися з 1 січня 1786 р. На рішення Відня, напевно, вплинула одна важлива обставина – 
ложа “Щиросердної Людини” була єдиним в Галичині осередком реформаторського вільномулярства, до якого 
вважали себе причетними австрійські “масони-державники”. 

Збереглись фрагментарні відомості про організаційну структуру ложі Львівського університету. Достовірним 
джерелом щодо цього є т. зв. “система Фесслера”, тиражована у багатьох масонських виданнях [12, с.394-407]. 
Як цілком слушно писав Г.Фроловський про одного з провідників ложі “Щиросердної людини”, “Фесслер був 
вільнодумцем, а не містиком”. Розробляючи свою систему реформаторського масонства, Фесслер виходив не з 
містичного досвіду осягнення універсуму, а з відомої формули Сократа – “пізнай самого себе”. Тому складовими 
частинами його системи є не ступені втаємничення, а ступені пізнання. Кожний початківець (за масонською те-
рмінологією – “профан”) має подолати три ступеня. Два перших зводились до пізнання власної натури, законів, 
що визначають життя природи і суспільства. На третьому ступені він знайомився з історією ордена, головними 
напрямами (системами) масонства, щоб осягнути його сутність і призначення. Своїм надзавданням Фесслер вва-
жав звільнення ідеологічних настанов вільномулярства від туманних абстракцій, за якими губились конкретні 
завдання ордену: розбудова “внутрішнього храму”, допомога ближньому, участь у суспільних перетвореннях. 
Система Фесслера ще мала назву “берлінської”, оскільки Фесслер впроваджував її також у берлінській ложі “Ройял 
Йорк”, яку він очолював протягом 1796-1802 рр. Проте основні положення цієї системи склались у Львові за участю 
“братів” з ложі “Щиросердної Людини”. Це засвідчують згадані видання масонських промов Е.Кортума (1786) і “Фі-
лософські записки” І.Мартиновича (1788), в яких викладені тотожні концепції щодо призначення ордену. Зокрема, 
Е.Кортум вважав, що масонство не має нічого спільного з окультизмом, а його місце “поміж релігією і правом, між 



біблією і кодексом”. На його думку, “формули і символи масонства є непотрібною декорацією” [19, с.142]. Тому у 
ложі “Щиросердної Людини” до мінімуму зводилась кількість масонських обрядів. 

Фінкель підкреслює, що університетську ложу відвідували всі найвидатніші професори – поміж них 
Г.Бретшнайдер, Б.Гаке, В.Ганн, А.Гільтенбрандт, Т.Кодеш, М.Куральт, І.Мартинович, Г.Уліх, Л.Ценнмарк, 
Я.Фізінгер, Б.Шиверек. То були вихідці з Угорщини, Чехії, Швейцарії, німецьких земель та ін. Як пише Фінкель, чле-
ни ложі “Щиросердної Людини” замкнулись у власному колі, відмежовуючись від життя того краю, в якому вони 
працювали, і були “думкою і почуттям звернуті до інших далеких країв” [19, с.142]. На думку автора цієї статті, зга-
дана теза не відповідає дійсності. Наприклад, знавцем Галичини вважався Е.Кортум. Як губернський радник він бу-
вав у службових справах у різних районах краю. Свої думки про тогочасне суспільно-політичне життя краю Кортум 
виклав у праці “Велика хартія про Галичину або Дослідження галицького дворянства польської нації, яке знаходиться 
під австрійським урядом” (1890). Він виступив на захист галицького селянства, засуджуючи жорстокість і свавілля по 
відношенню до нього шляхетства. Цю книгу позитивно оцінював І.Франко [15, с.16]. 

Кортум був не поодиноким у своїй зацікавленості Галичиною. Цей край з його багатими природними ресурсами став 
об`єктом наукових досліджень членів ложі “Щиросердної Людини”. Зокрема, Б.Гаке започаткував вивчення геологічної 
будови Карпат, Б.Шиверек заснував лабораторію для дослідження мінеральних вод Прикарпаття [11, с.205]. 

Стосунки членів ложі з українською громадою зміцніли після відкриття при “йосефінському” університеті 
“Studium ruthenium” (“Руського інституту”). За результатами досліджень А.Андроховича, чимало сприяв україн-
ській громаді – П.Бєлянському, М.Щавницькому, А.Ангелловичу та ін. у створенні цього навчального закладу 
Я.Фізінгер (спочатку декан теологічного факультету “Studium latinium”, а згодом він очолював також теологіч-
ний факультет “Studium ruthenium”) [1, с.133]. Крім Я.Фізінгера у “Руському інституті” викладали Б.Гаке, 
І.Мартинович, І.Фесслер, а в греко-католицькій семінарії – І.Мартинович та І.Фесслер. 

Дружні стосунки з молодими закарпатцями відіграли важливу роль у подальшій долі Фесслера після того, як він був 
змушений таємно виїхати зі Львова (1788). Відтоді уриваються зв`язки Фесслера з ложею “Щиросердної Людини”. При-
близно з того ж часу її засідання відбувались нерегулярно. Значною мірою це було спричинено конфліктними ситуація-
ми, що час від часу виникали у “професорському світі”. Точної дати припинення діяльності цього вільномулярського 
осередку поки що не встановлено. Але можна зробити висновок: починаючи з 1788 р. роль його в житті Львівського уні-
верситету стала менш помітною. 

Важливим наслідком “роботи” “Щиросердної Людини” було вироблення засад реформаторського масонства, 
згідно з яким відбувалась розбудова нових лож, про що свідчить подальша масонська діяльність Фесслера та 
його сподвижників-закарпатців. 

На початку ХІХ ст. за сприянням І.Орлая, котрий першим здобув визнання у Росії як науковець, до Петер-
бурга було запрошено П.Лодія, В.Кукольника, І.Фесслера, а також М.Балудянського. Разом вони за зразком 
“Щиросердної Людини” заснували масонську ложу “Полярна Зірка” (1809-1810) [47]. Постає питання, чому 
українські просвітителі приєднались до руху реформаторського масонства? Перш ніж відповісти на це питання, 
слід підкреслити: посвячення В.Кукольника і П.Лодія до ордену і повернення до нього М.Балудянського та 
І.Орлая засвідчує, що ці сподвижники Фесслера, як і львівські “брати” з “Щиросердної Людини”, не замикались 
у колі наукового життя. Щодо цього реформаторське масонство поміж інших напрямів ордену відрізнялось 
більш тісним зв`язком із зовнішнім світом, більшою чутливістю до змін, що відбувалися в ньому. 

Ідеолог ордену, німецький мислитель Г.Фіхте, виступаючи з лекціями на запрошення Фесслера у берлінській 
ложі “Ройял Йорк” (1800), обстоював тезу, що не існує ніякого особливого масонського виховання і ніякої особ-
ливої масонської моральності. Отже, масонство є не культ і не релігія. На думку Фіхте, масонство, якщо воно 
хоче приносити користь, має гранично наблизитись до реального буття людського суспільства з його не-
розв`язаними проблемами [21, с.138-159]. Для німецького мислителя, стурбованого долею своєї батьківщини, 
роз`єднаної на численні князівства, як і для українських просвітителів, серед цих нерозв`язаних проблем першо-
черговим було питання національної ідентичності. 

Ще один німецький філософ і реформатор масонства Г.Гердер вказував на спільну історичну долю поневоле-
них народів. Він пов`язував державне відродження Німеччини з піднесенням національної свідомості слов`ян, 
які своїм могутнім поступом допоможуть скинути іншим поневоленим народам імперське ярмо. Великі надії 
покладав Гердер на Україну. “Україна стане новою Грецією, – писав він, – чудове небо над головою цього наро-
ду, його весела вдача, музичність, родючість його земель і т.д. – все це коли-небудь прокинеться. Із багатьох ма-
лих диких народів, якими були колись-то і греки, виникне цивілізована нація. Її кордони будуть простягатись до 
Чорного моря і звідти по всьому світу. Угорщина, усі її народи, частина Польщі та Росії стануть причетними до 
цієї нової культури” [4, с.324]. 

Натомість австрійське вільномулярство не було одностайним у вирішенні національного питання. Йосиф ІІ, 
опікуючи масонський рух, сподівався перетворити його на доцентрову силу, яка зміцнить підвалини австрійської 
монархії. У цьому його підтримували “масони-державники”, зокрема, К.Мартіні. Проте певна частина вільних 
мулярів, вихідців з “окраїн” імперії, тяжіли, скоріше, до відцентрових сил. Серед них – один з керівників авст-
рійського вільномулярства І.Борн і член львівської ложі “Щиросердної Людини” І.Мартинович. Обидва залиши-
лись у пам`яті нащадків передусім, як зачинателі національно-визвольних рухів Чехії і Угорщини. 1795 року І. 
Мартинович був страчений разом з іншими керівниками угорських таємних політичних організацій. Принагідно 
зазначимо, що М.Балудянський, як член заснованого І.Мартиновичем таємного політичного товариства “Свобо-
ди і рівності, теж притягався до судової відповідальності цісарською владою [9, с.64-69]. 

У цьому дивному переплетенні доль є своя логіка і закономірність: до реформаторського вільномулярства 
приєднались люди, свідомі свого громадського обов`язку, і серед них – українці І.Орлай, П.Лодій, 
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М.Балудянський, В.Кукольник. Їх світоглядні позиції визначилися в період піднесення у другій половині 
XVIII ст. національно-релігійного життя на Закарпатті. Збагатившися духовним досвідом свого народу, ці молоді 
русини не поривали зв`язку з ним і надалі. Отже, перш ніж перейти до петербурзького періоду діяльності Фесс-
лера та його сподвижників, підкреслимо їх взаємний інтерес до проблем, визначальних для реформаторського 
масонства. 

До Петербурга Фесслера і закарпатських українців закликали діячі ліберального напряму, які на початку ХІХ ст. 
належали до правлячої верхівки Російської імперії. Вступ до ложі “Полярна Зірка” російських урядовців на чолі зі 
М.Сперанським, статс-секретарем і найближчим радником Олександра І [2, с.73-74], створював умови для впрова-
дження ідеології реформаторського масонства на державному рівні. Сперанський був захоплений ідеєю викорис-
тання можливостей ордену в галузі суспільних перетворень. Як свідчать архівні джерела, Сперанський разом з Фес-
слером, а також за участю М.Балудянського (до якого він ставився з великою пошаною) склали записку на ім`я ім-
ператора Олександра І, у якій обгрунтували можливість здійснення радикальних реформ за допомогою вільномуляр-
ського руху. Ці починання Сперанського щодо “одержавлення” вільномулярства підтримали московські масони старшо-
го покоління на чолі з М.Новіковим та його сподвижники, зокрема, З.Карнєєв [31, арк.15-20; 32, арк.203-204]. 

У червні 1810 р. відбулось перше засідання Великої ложі реформаторського масонства під орудою 
М.Сперанського. Передбачалося створити численні дочірні ложі на теренах Російської імперії, до яких мали 
увійти “найбільш здібні духовні особи”. Під орудою Фесслера ці релігійні діячі займалися б вихованням будів-
ничих нового суспільства, гідних за своїми моральними якостями покладених на них завдань. У свою чергу, за-
конодавча комісія (відомо, що в правничих питаннях Сперанський цілковито покладався на Балудянського) [13, 
с.196] повинна була створити юридичну основу для перетворення держави деспотичної у правову. З накреслено-
го найбільше встиг зробити М.Балудянський, який здійснив кодифікацію законів Російської імперії. Проте у по-
вному обсязі проект реформаторів масонства не був реалізований внаслідок відчайдушного опору реакційних 
сил та російського консервативного масонства, передусім одного з його провідників М.Карамзіна, заповзятого 
супротивника реформ М.Сперанського. 

Слідом за Карамзіним деякі сучасні російські історики, зокрема О.Платонов, звинувачують М.Сперанського у 
зраді національних інтересів [10, с. 70]. Насправді реформатори переслідували іншу мету: “замість підупалої росій-
ської чумарки підготувати для Росії новий європейський костюм” (В.Завитневич) [5, с.2]. У цьому процесі європеї-
зації багатонаціональної Російської імперії брали участь і українські просвітителі П.Лодій, І.Орлай, 
М.Балудянський, В.Кукольник, діючи таким чином в інтересах свого поневоленого народу. 
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