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ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

 
Формування масонського руху відбувалося в протиріччі часових 

поясів Середньовіччя та Нового часу. Відсутність достатньої кількості 
історіографічних джерел, що можуть надати змогу вивчити та 
проаналізувати етапи та характер становлення масонства, також заважає 
нам чітко встановити тип походження та перші організаційні утворення 
масонів. Витоки, становлення, діяльність – це все ще теорії, які поступово 
обростають новими фактами. Науковий доробок теми лише частково 
дозволяє розглянути всі аспекти даного історичного явища. Історія 
виникнення масонства досліджена лише на рівні теорій та припущень 
окремих дослідників даного явища в історії. Все ж відтворення процесу 
утворення та діяльності масонських лож можливе, хай і на більш 
теоретичному рівні. 

Одним із основних блоків дослідження масонського явища є сфера 
наявних теорій походження масонства. В основі формування теорій 
науковці виходили з різних історичних досліджень та фактів. Теорії можна 
класифікувати саме за принципом поділу їх на містичні, орденські та 
середньовічні (утворення лож на основі цехів професійних будівників), де 
назви, власне, характеризують походження масонських лож. Початок 
діяльності лож масонів на територіях Англії, Шотландії до цього часу не 
поставлена в хронологічні рамки [1, с. 46]. Зародження організації, яка 
мала в собі елементи містики, столітній досвід науковців та політичних 
діячів, стала фактором змін та перетворень в суспільствах Британських 
островів, європейських країн. Новоутворені масонські ложі, осяяні 
природно-штучною містичною таємничістю мали великий інтерес і в 
підсумку в своїх рядах мали багато знатних Учнів, Майстрів. Діяльність 
масонських лож, як явища загальноєвропейського, не можна 
характеризувати як успішну чи невдалу. Вплив масонських лож 
очевидний, але їх діяльність без пересічного кадрового елементу не стала 
ефективною в глобальному форматі. Утворення монолітної масонської 
керівної організації так і не відбулось, внаслідок різним прагненням та 
шляхам діяльності членів масонських лож. Масонська ложа існувала як 
організаційне утворення в формі «клубу для заможних», і при вирішенні 
власних інтересів часто перемагали закономірно людські амбіції. 
Проблематика масонського руху, як явища суспільного – реформаційні 
погляди на церковний устрій та віру взагалі, присутність в історії братства 
лінії ілюмінатів та розенкрейцерів, які в суспільній думці відзначались як 
аморальні організації [3, с. 116]. 

Космополітичність масонства одна з його основних ознак. 
Утворення великої кількості лож в Європі характеризує явище 



масонського руху в історії як постійно діючу політичну організацію, що 
ніколи не залишалася осторонь суспільно-політичних процесів Європи та 
світу загалом. Знайшовши свій початок в Шотландії та Англії масонський 
рух розкинув свої ложі на території всієї Європи. Для характеристики 
діяльності масонства в європейських країнах потрібно зауважити те, що 
шляхами поширення є саме діяльність видатних та знатних членів 
масонських лож, які під час спілкування з іноземними партнерами чи 
союзниками втілювали в життя завдання та настанови керівництва 
масонської ложі: поширення мережі масонських лож. Говорячи про 
результативність діяльності масонів в конкретних європейських країнах 
можна виокремити групу країн де масонство займало значне місце у 
творенні економічного, суспільно-політичного життя та групу, де 
масонство залишило після себе лише згадку як про «клуб для заможних». 
Та в наступні історичні періоди масонство з новими силам намагалося 
включити ці території в світову масонську структуру [2, с. 84]. 

Масонські ложі в Англії та Шотландії зазнали найбільшого розвитку 
та поширення ніж в інших європейських країнах і лише там вони не 
зазнавали під впливом часу та обставин трансформації в якусь іншу 
політичну чи громадянську організацію. Французьке масонство на відміну 
від інших європейських організацій досягло внаслідок власної діяльності 
найміцніших позицій в суспільстві даної країни. Саме впливи 
французького масонства, їхня співпраця з іншими політичними 
організаціями привели до того спільного успіху французького народу – 
Великої Французької революції. Масонство Німеччини, Австрії та Італії в 
основу власної діяльності покладали лише обговорення політичних та 
суспільних проблем, але аж ніяк не прагнули до здійснення основної мети 
масонства – створення наднаціонального суспільства в одній державі без 
кордонів [4, с. 88]. 

Саме по досягненні відповідного рівня розвитку та поширення ідей 
масонського руху в глобальному аспекті діяльності почав відбуватися 
помітний поступу масонської ідеології в окремих країнах Європи. 
Проблемою реалізації та здійснення свого впливу є поразка масонської 
ідеології в різних країнах ідеям національної спільності та єдності. Саме в 
цей час народи Європи прагнули здобути власну країну, бути єдиним 
народом, але аж ніяк не єднатися в одне політичне утворення без кордонів 
та відмінностей. 
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