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Մասոնության ժամանակակից ուսումնասիրողների կարծիքով ռուսական 

մշակույթում չկա ավելի բարդ ու խճճված հարց, քան մասոնության ծագումը: Դա 
պայմանավորված է ամենից առաջ մասոնության մասին արխիվային նյութերի 
աղքատությամբ: Ռուսաստանում մասոնության ձևավորման ժամանակաշրջանը 
բաժանվում է երեք հիմնական փուլի: Առաջին կամ սկզբնական փուլ (1731-1762), 
երբ մասոնությունը համարվում էր բացառապես Արևմուտքից ընդօրինակած մո-
դայիկ երևույթ, որը հասարակական կամ օգտակար որևէ բնույթ չուներ: Երկրորդ 
փուլում (1762-1781) մասոնությունը դարձավ Ռուսաստանում առաջին բարոյա-
կան փիլիսոփայությունը, որի ժամանակ ի հայտ եկավ առաջին երեք աստիճանի 
«հովհանական» կամ «կամայական» մասոնությունը: Երրորդ փուլը (1781-1792) 
բնութագրվում է որպես «բարձրագույն աստիճանության», մասոնության կեղծ գի-
տականության և հատկապես ռուզենկրոյցության ժամանակաշրջան1:  

Մասոնության շրջանում տարածված վարկածի համաձայն Ռուսաստանում 
մասոնական առաջին օթյակը 17-րդ դարի վերջին հիմնադրել է Պյոտր առաջինը: 
Օթյակի Պատվարժան Վարպետ ընտրվել է ֆրանսիացի Ֆ. Լեֆորտը, Առաջին 
Վերակացու՝ շոտլանդացի Պ.Գորդոնը,իսկ Պյոտրը բավարարվել է Երկրորդ Վե-
րակացուի պաշտոնով2: Փաստաթղթային հիմնավորումով Ռուսաստանում առա-
ջին մասոնական օթյակը հիմնադրվել է 1731թ. անգլիացիների կողմից, երբ Ջոն 
Ֆիլիպսը նշանակվել է «համայն Ռուսիայի համար» Գավառային Մեծ Վարպետ: 
1740թ. ռուսահպատակներից կազմված օթյակը գլխավորել է ռուսական բանակի 
գնդապետ անգլիացի Ջեյմս Քեյթը3:  

1750-ական թթ. մասոնությունը Ռուսաստան թափանցեց Ֆրանսիայից, 
ձևավորվեցին առաջին զինվորական օթյակները, իսկ 1760-ական թթ. տարածվեց 
Պ. Ի. Մելիսսինոյի ստեղծած սեփական մասոնական համակարգը: 1771թ. ռուս 

                                                                 
1 См: Спаров В. Полная история масонства в одной книге, М., 2010, стр. 197; Курбатов В. И. Тайное 
общество  масонов. М., 2007, стр. 213; Карпачев С.П. Масоны. Словарь. М., 2008, стр. 358. 
2 См: Соловьев О. Русские масоны. М., 2007, стр. 42; Курбатов В.И.Указ. соч., стр. 217; 
Карпачев С.. Указ.  соч., стр. 357. 
3 См: Артур Эдвард Уайт. Новая энциклопедия масонства (великого искусства каменщиков) и 
родственных таинств: их ритуалов, литературы и истории. Санкт - Петербург -Москва-Крас-
нодар, 2003, стр., 181; Курбатов В.И.. Указ. соч., стр. 214. 
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պետական գործիչ Ի. Պ. Ելագինը Պետերբուրգում կազմեց մասոնական առաջին 
միությունը4:  

Մասոնությունը Ռուսաստանում լայն տարածում գտավ հատկապես Եկա-
տերինա Երկրորդ կայսրուհու կառավարման տարիներին, երբ զուգահեռաբար 
գործում էին ելագինյան և ցինենդորֆյան համակարգերը: Մասոնության գաղա-
փարները զարգացման նոր վերելք ապրեցին Ալեքսանդր Առաջինի օրոք, երբ նրա 
շրջապատը և երկրի կառավարումն իրականացնող «բարեկամների խորհուրդը» 
բաղկացած էր բացառապես բարձրաստիճան մասոններից: Այդ տարիներին մա-
սոնությունը դարձավ նշանակալից երևույթ ռուսական հասարակական և մշա-
կութային կյանքում:  

Տ. Ա. Բակունինան «Մասոնության աղբյուրագիտական բառարանում» թեպետ 
հիշատակում է 3267 ռուս մասոնի անուն, բայց համոզմունք է հայտնում, որ այդ 
տարիներին Ռուսաստանում մասոնների թիվը կազմում էր 4-5 հազար5: Նրանց 
թվում էին պետական գործիչներ Ն. Ի. Պանինը, Ա. Բ. Կուրակինը, Ռ. Ի. Վորոնցովը, 
Կ.Գ. Ռազումովսկին, Գ. և Ա. Օռլով, Զ. և Ի. Չեռնիշով եղբայրները, Ս. Ֆ. Ապ-
րակսինը, Ա.Ի. Տուրգենևը, Ն. Ն. Տրուբեցկոյը, Ս.Ս. ՈՒվարովը, Մ. Մ. Սպերանս-
կին և շատ ուրիշներ: Մասոն էին պատմաբաններ Մ. Մ. Շչերբատովը, Մ. Մ. Խե-
րասկովը, Ի. Ն. Բոլտինը, Ֆ. Մամոնովը, Պ. Ս. Սվիստունովը, ճարտարապետներ 
Վ. Ի. Բաժենովը և Ա. Ն. Վորոնիխինը, գրող Ա. Պ. Սումարոկովը, Ա. Ս. Պուշկինը, 
Ա. Ս. Գրիբոեդովը, զորավարներ Մ. Ի. Կուտուզովը և Ա.Վ. Սուվորովը, լուսա-
վորիչներ Ն. Ի. Նովիկովը, Ի. Գ. Շվարցը, դեկաբրիստների առաջնորդները և 
ուրիշներ:  

Մասոնության թեման մշտապես գտնվել է ռուս հասարակական մտքի, գրա-
կանության, արվեստի պատմության ուսումնասիրողների ուշադրության կենտ-
րոնում: Տ. Ա. Բակունինան ներկայացնում է ռուսական մասոնությանը նվիրված 
1030 տարբեր հրապարակումներ, որոնք լույս են տեսել Ռուսաստանում: Դրանք 
հիմնականում փաստագրական նյութեր են, հուշագրություններ, հոդվածներ և մե-
նագրություններ: Նախահեղափոխական տարիներին Ռուսաստանում մասոնու-
թյան պատմության բազմաբնույթ հարցերի վերաբերյալ հրատարակված աշխա-
տություններն ու ուսումնասիրությունները հիմնականում վերաբերում էին 18-րդ 
դարի երկրորդ կեսից 19-րդ դարի առաջին քառորդի ռուսական մասոնությանը: 
Ռուս պատմաբաններից Գ. Բատենկովը, Ե. Ն. Օպոչինինը, Պ. Ա. Չիստյակովը 
պատմում էին գաղտնի ընկերությունների և ֆրանկմասոնության ծագման մասին 
ոչ միայն Եվրոպայում, այլև Ռուսաստանում6: Ն. Բարսովի ուսումնասիրություն-

                                                                 
4 См: Карпачев С.П. Указ. соч., стр. 160; Курбатов В.И. Указ. соч., стр. 219-220; Спаров В. Указ. 
Соч., стр. 198-215. 
5 См: Краснобаев Б.И. Две книги по истории русского масонства. «История СССР», 1971, №3, стр. 225. 
6 Батеньков Г.С. Масонские воспоминания. «Вестник Европы», 1872, №7, стр. 268-271; 
Опочинин Е.Н. Несколько исторических сведений о франкмасонах. СПб, 1883; Чистяков П.А. 
Тайные общества и франкмасонство. «Русский франкмасон», 1908, №1. 
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ները նվիրված էին մասոնական արարողակարգերին7: Ռուսական մասոնական 
օթյակների ծագման, նրանց կանոնադրությունների և արարողակարգերի մասին 
մի քանի արժեքավոր ուսումնասիրություններ8 հրատարակեց Տ. Օ. Սոկոլովսկա-
յան: Վ. Ն. Տերլեցկին պատմում էր մասոնական օթյակների ծագման և գործու-
նեության մասին վաղ անցյալում ու 20-րդ դարի սկզբում:9 Գ. Շուստերը ներկա-
յացնում էր գաղտնի ընկերությունների, միությունների և օրդենների պատմու-
թյունը10, իսկ Ի.Վ. Լոպուխինը ֆրանկմասոնների բարոյագիտական կատեխիզիսի 
հիմնական դրույթները11: Մ.Մ.Կովալևսկին շարադրում էր «ազատ քարտաշների» 
եղբայրության պատմությունը:12  

Ռուս պատմաբաններն անմասն չէին նաև եվրոպական մասոնության պատ-
մության ուսումնասիրման գործից: Վ. Զադոնսկին անդրադառնում էր 18-րդ դարի 
ֆրանսիական հեղափոխությանը և նրանում ֆրանկմասոնության մասնակցու-
թյանը: Այս իմաստով նրա աշխատությունը13 ոչ միայն առաջիններից մեկն է ռու-
սական պատմական գրականությունում, այլև չի կորցրել իր հրատապությունը 
նաև մեր օրերում: Ս. Դ. Տոլը մասոնական օթյակները ներկայացնում էր որպես 
«գիշերային եղբայրների» ընկերություն: Նրա ուսումնասիրությունը14 վերաբերում 
է Գերմանիայում մասոնության պատմության վերաբերյալ կատարված հետա-
զոտությունների փորձին: Վ. Զոտովի մենագրությունը15 պատմում է Ալեսսանդրո 
Կալիոստրոյի մասոնական գործունեության մասին, իսկ Յու. Ի. Գեսսենի ուսում-
նասիրությունը16 նվիրված է մասունությունում հրեաների մասնակցությանը ու 
նրանց դերին: 

Մասոնության բնույթի, նպատակների և գործունեության վերաբերյալ նա-
խահեղափոխական տարիների հրապարակումներում տրված գնահատականնե-
րը մասամբ իրարամերժ են ու հակասական: Այդ ժամանակաշրջանի պատմագի-
տական մտքի գնահատականը փորձել է ընդհանրացնել մասոնության հետազո-

                                                                 
7 См: Барсов Н. И. Из истории масонского ритуала. «Историческая библиотека». 1878, N 11, ср. 
1-29; его же: Из масонского ритуала начало настоящего столетия. СПб, 1878. 
8 См: Соколовская Т. О. В масонских ложах. «Вестник общества ревнителей истории». Петрог-
рад, 1914, Выпуск 1, стр. 159-212; ее же: Еще к вопросу о масонстве во время французской 
революции. «Море», 1906, N31-32; ее же: Иоанов день – масонский праздник, «Море», 1906, N 
23-24; ее же Тайная инструкция шотландским мастерам начала XIX века, «Море», 1907, N 25-
26; ее же: Устав вольных каменщиков. СПб, 1907. 
9 См: Терлецкий В.Н. Масонство в его прошлом и настоящем. Полтава, 1913. 
10 См: Шустер Г. Тайное обшества, союзы и ордена. СПб, 1905. 
11 См Лопухин И.В. Нравоучительный катехизис истинных франкмасонов. М. 1907. 
12 См: Ковальевский М.М. Масонство. «Русские ведомости» « 1907, № 241. 
13 См: Задонский В. Франкмасонство и французская революция. Харьков, 1907. 
14 См: Толь С.Д. Ночные братья: Опыт исторического исследования о масонстве в Германии. 
СПб, 1911. 
15 См: Зотов В. Калиостро. Русская старина. 1875. книга 1, ср. 50-83; 
16 См: Гессен Ю.И. Евреи в масонстве, опыт исторического исследования. СПб, 1903. 
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տող Դ. Բորզակովսկին: Նա գրում է, որ մասոնը «Տիեզերքի քաղաքացի է, հավերժ 
ճշմարտության ջատագով, սիրո, բարեգործության, ինքնազոհության, բարոյական 
արիության, ճշմարտության, պարտքի կատարման ջերմեռանդ կողմնակից»17:  

Տ. Սոկոլովսկայայի բնութագրմամբ` մասոնությունը կամ «Ազատ քարտաշ-
ների օրդենը համաշխարհային, գաղտնի ընկերություն է, որն իր առաջ խնդիր է 
դրել մարդկությանը առաջնորդել դեպի երկրային Էդեմ, Ոսկե դար, սիրո և 
ճշմարտության թագավորություն, Աստրեի թագավորություն»18. Ըստ Ա. Սելյանի-
նովի` «Մասոնությունը, չթաքցնելով իր էությունը, թաքցնում է իր իսկական նպա-
տակը նույնիսկ իր հետևորդներից, ուստի հանդիսանում է գաղտնի ընկերություն 
այդ բառի իսկական իմաստով, կամ, ավելի ճիշտ, գաղտնի ընկերությունների իս-
կական ցանց»:19 

Մասոնության ընդհանրական գնահատականը տալիս է Մ. Վաշուտինը, 
ըստ որի, «մասոնությունը... նուրբ, գաղտնի փիլիսոփայական, գրեթե գիտական 
խորհրդանշական համընդհանուր նշանակության ձգտող ուսմունք է: Այն բարո-
յականության, հատուկ հումանիստական կերտվածքի, բանաստեղծական տրա-
մադրության և բանաստեղծական կառուցվածքի կոդեքս է: Այն նաև քաղաքացիա-
կան սոցիալական կազմակերպություն է, որը չի ճանաչում ոչ մի քաղաքական, 
ժողովրդագրական և աշխարհագրական սահման: Վերջապես այն համապետա-
կան, քաղաքական-ընդհանրական, գաղտնի կառավարություն է, որը մուտք է 
գործել բոլոր պետությունները: Ներկայիս մարդը, ցանկացած հասարակություն, 
ընտանեկան, դասային պետական միավորում և ամբողջ մարդկությունը միասին 
վերցրած, բոլոր ուսմունքները, հասարակական հաստատությունները, կրոնները 
պարուրված են ինչ-որ անտեսանելի, գաղտնի, ծածուկ, մութ և անխուսափելի ու 
անհրաժեշտ ուժով … և այդ խորհրդավոր, առասպելական ուժը կրում է ընդհա-
նուր և անորոշ «մասոնություն» անունը»20:  

Թեպետ մասոնության վերաբերյալ ռուսական պատմական գիտությունը   
18-19-րդ դարերում բավարար քանակությամբ գրականություն է ստեղծել, այնու-
ամենայնիվ դա չի նշանակում, որ այդ շարժումը ժամանակին համակողմանիո-
րեն ուսումնասիրվել է բոլոր տեսանկյուններով: Այս իմաստով նույնիսկ մեր օրե-
րում իր հրատապությունը չի կորցրել ռուս մասոնագետ Ա. Ն. Պիպինի միտքն այն 
մասին, որ «ռուսական մասոնական օթյակների 18-րդ դարի և 19-րդ դարի առա-
ջին քառորդի պատմությունում մինչ օրս շատ բան մնում է անհայտ, իրադարձու-
թյունները դեռևս ներկայացվում են կցկտուր, մասոնական շատ ուղղություններ 
շարունակում են մնալ բավական խառնակ»21: Մասոնության մասին ռուսական 

                                                                 
17 Борзаковский Д. Франкмасонство и тайные общества древнего и нового мира. М., 1900. стр. 3. 
18 См: Соколовская Т.О. Русское масонство и его значение в истории общественного движения 
18 и первой четверти 19 столетия. СПб, 1907. 
19 См: Селянинов А. Тайная сила масонства. СПб, 1911. 
20 Вашутин М. Политическое масонство и его участие в крамоле в России. Харьков, 1914, стр., 3. 
21 Пыпин А.Н. Русское масонство 18 и первой четверти 19 в. Ред. и прим. Г. В. Вернадского. 
Пг., 1916, стр. 335. 
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պատմական գրականության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրա հեղի-
նակները թեպետ ջանացել են հիմնականում ուշադրությունը կենտրոնացնել 
կարևոր հարցերի վրա, այնուամենայնիվ դա նրանց միշտ չէ, որ հաջողվել է: Ընդ-
հանրացնող աշխատությունների քանակը քիչ է, որոնք ժամանակակից ընթերցո-
ղին լիարժեք բավարարել չեն կարող իրենց փաստական նյութով:  

Նախահեղափոխական ժամանակաշրջանի մասոնության պատմության վե-
րաբերյալ ռուսական պատմագիտության լավագույն ուսումնասիրություններից 
մեկը 1914-1915թթ. հրատարակված «Մասոնությունը նրա անցյալում և ներկա-
յումս» երկհատոր ժողովածուն է: Նրա խմբագիրներ Ս.Պ. Մելգունովի և Ն. Պ. Սի-
դորովի համոզմամբ «մտավորականության լայն շրջաններում չափազանց անո-
րոշ պատկերացում կա հասարակական և կրոնական երևույթների այն խմբի 
նկատմամբ, որն իր մեջ ներառում է անցյալի մասոնությունը»22: Նրանց կարծիքով 
«Ռուսական գրականությունում հնարավոր չէ ցույց տալ ոչ մի զուգակցում, որը 
կարողանա ծառայել որպես ձեռնարկ մասոնության անցյալին և ներկային քիչ թե 
շատ համակողմանի ծանոթանալու համար»23: Նրանք մասոնությունը համարում 
են «ինքնատիպ երևույթ», «խորհրդավոր, կիսաառեղծվածային» քող ունեցող և 
«որոշակի գաղտնիքներով երևույթ», որն իր «պատմական զարգացման ընթաց-
քում ունեցել է թե հեղափոխական դարաշրջան և թե առեղծվածային ինքնախո-
րացման ժամանակաշրջան` հարձակման անցած բռնության տարիներին»24: Ժո-
ղովածուի խմբագիրների կարծիքով մասոնությունը «նրա պատմական անցյալում 
դեռևս բավարար չափով չուսումնասիրված երևույթ է, որը ժամանակ առ ժամա-
նակ սերտորեն կապված էր մարդկային մտքի առեղծվածային հոսանքի հետ, ուս-
տի տարբեր կերպ է գնահատվում պատմական ու պատմական-գրական ուսում-
նասիրություններում»25:  

 1911թ. Պետերբուրգում լույս տեսած «Մասոնությունը կամ Մեծ թագավորա-
կան արվեստը» ժողովածուի հեղինակները ազատ քարտաշների ընկերությունը 
համարում էին «մշակութախոստովանություն»: Նրանց բնութագրմամբ` «մասո-
նությունը միկրոտիեզերք է: Նրանում իրենց արտացոլումն են գտնում բոլոր 
երևույթները, որոնք ընդհանուր առմամբ տեղի են ունենում հասարակության 
մեջ»26:  

Մասոնական արարողակարգերի ու խորհրդանիշների նախահեղափոխա-
կան տարիների լավագույն գիտակ, հայտնի մասոնագետ Տիրա Սոկոլովսկայան 

                                                                 
22 Масонство в его прошлом и настоящем. Под ред. С.П. Мельгунова и Н.П. Сидорова, том 1, 
М., 1914-1915. Репринтное изд., М., СП ИКПА, 1991, стр. 5. 
23 Там же. 
24 Там же, стр. 5-6. 
25 Масонство в его прошлом и настоящем. Том 2, М., 1991, стр. 5. 
26 Масонство или Великое царственное искусство. Братство вольных каменщиков как 
культуроисповедание. СПб, 1911, стр. 31-32. 
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մասոնությունը համարում էր «դրական շարժում ռուսական մտքի պատմությու-
նում»27: 

Ռուս պատմաբան, մասոնության հետազոտող Գ. Լուչինսկին նշում է, որ 
ռուսական մասոնության պատմության լուսաբանման գործում գոյություն ունի, 
այսպես կոչված, ազգային հայրենասիրական հոսանք28: Այն ձևավորվեց 1917թ. 
հոկտեմբերին Ռուսաստանում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջմանը հաջոր-
դած ժամանակաշրջանում, երբ մեծ թվով ռուս մտավորականներ լքեցին հայրենի-
քը, վտարանդվեցին Եվրոպա և այնտեղ հրատարակեցին իրենց ուսումնասիրու-
թյունները: 

Մասոնության մասին ծայրահեղ հակառակ կարծիք է արտահայտում Գ. Բոս-
տունիչը: Նա մասոնությունը համարում է վտանգավոր և կործանարար երևույթ 
Ռուսական կայսրության պատմությունում: Նա բերում է բազմաթիվ փաստեր այն 
մասին, որ 1917թ. փետրվարյան հեղափոխությունը Ռուսաստանում կազմակեր-
պեցին և իրականացրեցին մասոնները: 29 Մասոնությանը տված գնահատակա-
նում առավել հեռու է գնում Ա. Ս. Շմակովը, ով մասոնությունը համարում է մի-
ջազգային գաղտնի կառավարություն30: Ն. Մարկովը31 մասոնությունը նույնաց-
նում է համաշխարհային հրեական կազմակերպությունների հետ, որոնք 
ձգտում են ցանկացած գնով հաստատել նոր համաշխարհային կարգ: Ն. Սվիտ-
կովը32 և Վ. Իվանովը33 մասոնությունը բնութագրում են անհաճո արտահայտու-
թյուններով: Նրանց համոզմամբ` մասոնների հաջողվեց «տիրել մտավորականու-
թյան մտքին» և նրանց միջոցով իրականացնել հակակառավարական գաղափար-
ներ հասարակական գիտակցությունում: 

Խորհրդային տարիներին մասոնության պատմությունը բնավ չէր դիտվում 
որպես հրատապ ու անհրաժեշտ թեմա պատմաբանների ուսումնասիրության 
համար: Մասոնության խնդիրը նրանց աշխատություններում շոշափվում էր մա-
կերեսորեն, հպանցիկ, մեծ մասամբ այլ թեմաների հետ շաղկապված: Այս իմաս-
տով առանձնանում է Արևմուտքի մասոնության պատմության մասին Ա. Բորովո-
յի գիրքը34: 

1920-ական թթ. խորհրդային պատմագրությունը գտնվում էր սաղմնավոր-

                                                                 
27 Соколовская Т.О. Масонство как положительное движение русской мысль в начале XIX 
века. «Всемирный вестник»,1904, N 5. стр. 20-36. 
28 Лучинский Г. Франкмасонство. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, Кн. 72, 
стр. 509-514. 
29 См: Бостунич Г.В. Масонство и русская революция. Правда мистическая и правда реальная. 
Нови- Сад, 1922. 
30 См: Шмаков А.С. Международное тайное правительство. М., 1912. 
31 См: Марков Н.Е. Война темных сил, Париж. 1928. 
32См: Свитков Н. Масонство в русской эмиграции (к январю 1932г.). Париж, 1932. 
33 См: Иванов В.Ф. Православный мир и масонство. Харбин, 1935. 
34 См: Боровой А. Современное масонство на Западе. М., 1922. 
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ման վիճակում, ուստի մասոնության պատմության մասին հիմնարար ուսումնա-
սիրություններ դեռ չէին կատարվել: Բայց և այնպես մասոնության վերաբերյալ 
ձևավորված գնահատական կար, որի հեղինակը պետական գործիչ, պատմաբան, 
ակադեմիկոս Մ. Պոկրովսկին էր: Նրա գնահատմամբ` մասոնությունը «կրոնա-
կան, փիլիսոփայական ընկերություն էր»35: 1930-ական թվականներին լույս տե-
սած մասոնական գրականությունը հիմնականում մասոնների հուշագրություն-
ներ են, օրագրեր, նամակներ և հարցազրույցներ: Դրանց շարքում առանձնանում 
են Վ. Դ. Բոնչ-Բրուևիչի, Վ. Ա. Պոսսեի և Ա. Բելու մասոնական հուշերը ռուսական 
երկու հեղափոխությունների միջև ընկած տարիներին36: Սակայն անգամ եղած 
նյութերն ամբողջությամբ չհրատարկվեցին և հայտնվեցին Արևմուտքում: Ռուս 
վտարանդի Բորիս Նիկոլաևսկին. հավաքած հուշերը, նամակներն ու հարցա-
զրույցները իր հետ երկրից դուրս տարավ, որոնք նրա մահից հետո հայտնվեցին 
ԱՄՆ-ում` Ստենդֆորդի համալսարանին առընթեր Հուվերի ինստիտուտում37:  

1930-ական թթ. ստալինյան բռնաճնշումների տարիներին խորհրդային պե-
տական անվտանգության մարմինները զանգվածաբար ոչնչացրեցին հայտնա-
բերված մասոնական բնույթի ընկերություններն ու կազմակերպությունները: 
Բնականաբար, այս պայմաններում պատմաբանների համար մասոնության թե-
ման չէր կարող հանդիսանալ ուսումնասիրության առաջնահերթ խնդիր: Այդ է 
պատճառը, որ 1930-ական թթ. մասոնությանը նվիրված աշխատությունները 
խիստ սակավաթիվ են: Դրանցից հիշատակության արժանի են Ա. Ի. Կլիզովսկու, 
Ա. Վ. Կոսիցկու, Ա. Ռեսնովի մասոնական հուշերը 38:  

1940-1950-ական թթ. մասոնության թեման խորհրդային պատմաբանների 
համար շարունակեց մնալ որպես արգելք: Մասոնության հետ առնչվող թեմաների 
ուսումնասիրությամբ հանդես եկան XVIII դարի ռուսական լուսավորության 
պատմության մասնագետները: Պ. Ալեֆիրենկոն39, Գ. Մակոգոնենկոն40, Ե. Պլիմա-
կը41 իրենց ուսումնասիրություններում մասոնությունը դիտարկում էին որպես 
այլախոհության արտահայտություն, քան թե գաղափարախոսություն, շարժում 
կամ կազմակերպություն: Ի հակադրություն այս մասնագետների, ովքեր մա-

                                                                 
35 Покровский М. Масоны. Энциклопедический словарь Русского библиографического инс-
титута «Гранат», 12-е изд., т. 28. 
36 См: Бонч-Бруевич В. Д. Мои воспоминания о П. А. Кропоткине. М., 1930; Белый А. Между 
двумя революциями. М., 1934; Поссе В.А. Воспоминания. 1905-1917. Пг. 1923. 
37 Курбатов В.И. Тайное общество масонов. М., 2007, 2007, стр. 203. 
38 См: Клизовский А.И. Правда о масонстве. М., 1934; Косицкий А.В. Масоны, М., 1938; Реснов 
А. Общественная мысль в России в конце XVIII века. «Исторический журнал», 1938, N8, ср. 
35-47.  
39 Алефиренко П. К. Общественное движение в Москве во второй половине XVIII века. 
Известия академии наук. Серия история и философия, 1947, вып. 4, стр. 521-532. 
40 Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М., 1951. 
41 Плимак Е. Г. Масонская реакция против материализма в России. «Вопросы философии» 
«1957, N 2. 
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սոնությունը համարում էին պահպանողական, Յու. Լոտմանը և Վ. Սեմեննիկովը 
իրենց ուսումնասիրություններում42 զգուշավոր մտքեր էին արտահայտում մա-
սոնության առաջադիմական բնույթի մասին` այն համարելով թարմ հոսանք ռու-
սական հասարակական մտքում: Յու. Լոտմանը իր միտքը փորձում էր հիմնավո-
րել ռուս գրող և հասարակական գործիչ Մ. Ա. Դմիտրիև-Մամոնովի ռուսական 
մասոններին հղած հորդորում առաջ քաշված առաջադիմական մտքերը շարադ-
րելիս: Վ. Սեմեննիկովը դա անում էր ռուս նշանավոր լուսավորիչ և մասոն Նիկո-
լայ Նովիկովի հասարակական և քաղաքական հայացքները վերլուծելիս: Նրանք 
մասոնությունը համարում էին XVIII դարի ռուսական մշակութային ժառանգու-
թյան մի մասը: 

Զգուշավոր այս դատողությունները բնութագրական էին հետպատերազմյան 
տարիների խորհրդային հասարակարգի պատմաբանների համար, որոնք իրենց 
զգուշավոր կեցվածքը պահպանեցին նաև «խրուշչովյան ձնհալի» տարիներին: 
Այդ տարիների գիտական աշխատություններում մասոնության թեմատիկան շո-
շափվում էր գերազանցապես XVIII-XIX դարերի գրականության և մշակույթի 
խնդիրները լուսաբանելիս: «Ռուսական գրականության պատմությունը» ակադե-
միական բազմահատորյակում մի մեծ բաժին նվիրվեց «մասոնական գրականու-
թյանը»43: XVIII դարի 80-ական թթ. գրական-հասարակական պայքարի պատմու-
թյան մասին հանդես եկավ Յու. Լոտմանը՛ անդրադառնալով ռուս գործիչներ Ա. 
Ն. Ռադիշչևի և Ա. Մ.Կուտուզովի մասոնական գրական և հասարակական պայ-
քարին:44 Մ. Նեչկինան «Դեկաբրիստների շարժումը» աշխատությունում կարևո-
րում էր դեկաբրիստների կապը «ռուսական ազատագրական գաղափարախոսու-
թյան առաջին շրջանի» և մասոնների հետ, ցույց տալիս, որ դեկաբրիստների 
առաջնորդները մասոնական օթյակների անդամ էին45: Այս հեղինակները, հենվե-
լով նախահեղափոխական պատմագրության գնահատականների վրա, իրենց 
անհամաձայնությունն էին արտահայտում մասոնությանը տված գնահատական-
ների կապակցությամբ: 1950-1960-ական թվականներին խորհրդային պատմագի-
տությունը մասոնությունը համարում էր «կրոնական-բարոյագիտական շար-
ժում»46: 

Օ. Սոլովյովի կարծիքով`մասոնության թեման այդ տարիներին չկարևորելը 
պայմանավորված էր ամենից առաջ նրանով, որ «իշխանության վերնախավն ան-
տեսում էր հրաշքով փրկված սակավաթիվ մասոնների առկայությունը և արհա-

                                                                 
42 Лотман Ю.М. «Краткие наставления русским рыцарям» М.А.Дмитриева-Мамонова. Неиз-
вестный памятник агитационной публицистики раннего декабризма. «Вестник Ленинград-
ского университета»,1949, N 7; Семенников В. П. Радищев. Очерк и исследования, М., 1950. 
43 См: История русской литературы, том 4, М- Л, 1947. 
44 Лотман Ю.М. Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII в. А.Н. Ради-
щев и А.М. Кутузов. См: в кн: Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950, стр. 81-106. 
45 Нечкина М.В. Движение декабристов. Том 1, М., 1959, стр. 90, 105-106. 
46 Большая советская энциклопедия. Том 26, М., 1954, стр. 441. 
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մարհում օրդենի գոյությունը: Միայն Պետական անվտանգության կոմիտեն էր 
լրջորեն զբաղվում մասոններով, որի մասին, ցավոք, քիչ բան է հայտնի»47: 

Խորհրդային պատմագրությունում մասոնության պատմության ուսումնա-
սիրության գործում բեկումնային դարձան 1960-ական թվականները: Դա տեղի 
ունեցավ այն բանից հետո, երբ Արևմուտքում լույս տեսան ռուս քաղաքական մա-
սոնններ Մ. Ն. Կատկովի, Գ. Արոնսոնի, Ա. Կերենսկու, Վ. Օբոլենսկու հրապարա-
կումները48: Դրանք խորհրդային պատմաբանները «սառը պատերազմի» տարինե-
րին, քաղաքական նկատառումներից ելնելով, անտեսել չէին կարող: Սկզբում 
խորհրդային պատմաբանները կասկածի տակ էին դնում ռուսական քաղաքական 
մասոնության առկայությունը, ուստի դրանց քննադատաբար վերաբերվեցին: 

1970-ական թվականներին «նոր» մասոնության, կամ 20-րդ դարի առաջին 
քսանամյակի մասոնության թեման դարձավ ուսումնասիրության առարկա: Նման 
հետաքրքրությունը պայմանավորված էր ամենից առաջ նրանով, որ խորհրդային 
պատմական միտքը հիսուն տարուց ավել չէր հետաքրքրվում այդ հասարակական 
երևույթով, իսկ «նոր» մասոնության մասին առհասարակ լռում էր: Խորհրդային 
պատմական հանրագիտարանը մասոնության մասին հոդվածը ավարտում էր Ռու-
սաստանում մասոնությունը արգելող Ալեքսանդր առաջինի 1822թ. հրովարտակով:  

Ռուսական մասոնության հարցը տարիներ շարունակ ծառայում էր որոշա-
կի քաղաքական նպատակների: Ստալինյան տարիներին այդ լռությունը պայմա-
նավորված էր քաղաքական բռնություններով, որը բնութագրական էր նաև ռուս 
վտարանդիությանը: Լ. Հասսի կարծիքով այդ թեման առնչվում էր ԽՍՀՄ-ում ապ-
րող այն մարդկանց հետ, ովքեր նախկին պատկանելության համար կարող էին 
ենթարկվել բռնությունների: Մյուս խումբ մարդիկ կարևոր տեղ էին զբաղեցնում 
վտարանդիության հասարակական, քաղաքական կյանքում, որոնց մասոնական 
պատկանելիությունը կարող էր օգտագործվել նրանց քաղաքական հակառա-
կորդների կողմից49:  

Սկսած 1970-ական թթ. խորհրդային պատմագրությունից մինչ ժամանակա-
կից ռուսական պատմագիտությունը 20-րդ դարի սկզբի քաղաքական մասոնու-
թյամբ հետաքրքրվող պատմաբաններն ու մասոնագետները առաջնորդվում են 
բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով, երբ խոսքը գնում է «արքայա-
կան արվեստի» մասին, ինչպես մասոններն անվանում են իրենց շարժումը: Այդ 
տարիներին լույս տեսավ որոշ քանակությամբ գրականություն, սկսած հրապա-
րակախոսական հոդվածներից մինչև ճանաչված մի շարք պատմաբանների գի-

                                                                 
47 Соловьев О. Ф. Русские масоны, стр. 463. 
48 Катков М. Н. Россия. 1917. Февральская революция. Лондон, 1967; Аронсон Г. Россия нака-
нуне революции. Исторические этюды. Монархисты, либералы, масоны, социалисты. Нью-
Йорк, 1962; Керенский А. Россия на историческом повороте: Мемуары, Нью-Йорк, 1965; Обо-
ленский В. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1968. 
49 См: Хасс Л. Еще раз о масонстве в России начала 20 века. «Вопроссы истории»,1990, 1, стр. 24. 
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տապատմական ուսումնասիրությունները: Մասնավորապես Բ. Կրասնոբաևը50 
անդրադարձավ 1940թ. Բրյուսելում հրատարակված Տ. Բակունինայի51 և 1967թ. 
Փարիզում տպագրված Պ. Բուրիշկինի52 ուսումնասիրություններին, որոնք մասո-
նության մասին մատենագիտական բառարաններ էին: 1970-ական թթ. առաջին 
աշխատությունները վերաբերում էին եվրոպական քաղաքական մասոնության 
պատմությանը: Դրանք էին հունական քաղաքական մասոնների` էտերիականնե-
րի, շարժմանը նվիրված Գ. Արշի աշխատությունը53, իտալական մասոնների` 
կարբոնարների, ազատագրական շարժման մասին Մ. Կովալսկայայի աշխատու-
թյունները54, ֆրանսիական մասոնության վերաբերյալ Յու. Ռուբինսկու55 և միջազ-
գային մասոնության էվոլյուցիան ներկայացնող Է. Հենրիի ուսումնասիրություն-
ները56, ինչպես նաև Ս. Նեկրասովի մի շարք հոդվածները:57 

Մասոնության նկատմամբ հետաքրքրության ուժեղացմանը նպաստեց Ն.Ն. Յա-
կովլևի «նոր» մասոնությանը նվիրված «1914թ. օգոստոսի 1-ը» սենսացիա առա-
ջացրած աշխատությունը58: Նրանում հեղինակը խորհրդային պատմագիտության 
մեջ առաջին անգամ ներկայացնում էր պետական դումայում մասոնների 
առկայության փաստը և նրանց դերը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության իրա-
կանացման գործում: Նա ցույց էր տալիս, որ մասոնությունը դարձել էր լիբերալ 
բուրժուազիայի «ստվերային շտաբը» իշխանության համար պայքարում և փաս-
տացի հանդիսացել է հեղափոխության նախապատրաստման ղեկավար կենտրոնը: 

Ն. Յակովլևի աշխատությունը խորհրդային պատմագրությունում միանշա-
նակ չընդունվեց: Այն քննադատեցին պատմաբանների «ավագ գվարդիայի» ներ-
կայացուցիչները` Ե. Չերմենսկին, Մ. Կասվինովը, որոնք հեղինակին մեղադրում 
էին մասոնական համաշխարհային դավադրության մասին լեգենդին վերածնու-

                                                                 
50 Краснобаев Б.И. Две книги по истории русского масонства. « История СССР», М., 1971, N 3, 
стр. 226-228. 
51 Տես Bakounine T. Repettore biographiqe des francs-masons russes (18-e et 19 siecles), Bruxelles. 
1940 
52 Տես Bouryshkin P. Bibliographie sur la franc-masonnerie en Russie. Paris, 1967. 
53 Арш Г. Л. Этеристское движение в России. Освободительная борьба греческого народа в 
начале XIX века и русско-греческие связи, М., 1970. 
54 Ковальская М. Движение карбонаров в Италии. М., 1808-1821гг., М., 1971; её же: Итальян-
ские карбонарии, М., 1977; её же: Итальянские карбонарии и передовая Россия. «Вопросы 
истории»,1967, N 8. 
55 Рубиский Ю.И. Масонство во Франции (вчера и сегодня). «Вопросы Истории»,1976, N 9, стр. 
138-146. 
56 Генри Э. Эволюция международного масонства. Новые заметки по истории современности, 
М., 1976. 
57 Некрасов С.М. Масонские предметы в собрании музея истории религии и атеизма. Атеизм, 
религия, современность, Л., 1973, стр. 206-212; Масонство в России во второй половине XVIII 
века и критика просветителями его религиозно-мистической идеологии. М., АОН, 1978; 
Обряды и символы вольных каменщиков. Наука и религия. 1974, N 10. 
58 Яковлев Н. 1 августа 1914 года, М., 1974. 
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թյուն տալու մեջ: Նրանք վճռականորեն ժխտում էին մասոնների դերակատարու-
մը 1917թ. Իրադարձություններում գտնելով, որ նման մոտեցումը նսեմացնում է 
հեղափոխության ժողովրդական բնույթը և բոլշևիկյան կուսակցության դերը հե-
ղափոխության նախապատրաստման գործում59: Նրանց կարծիքը բաժանում էր 
Ա. Ավրեխը, ով համոզմունք էր արտահայտում, որ փետրվարյան իրադարձու-
թյուններում «մասոնական թեմա կար, բայց մասոնական հիմնախնդիր չկար»60: 
Այս գնահատականը չէր կիսում Բ. Լիվչակը, որն ընդունում էր ռուսական երկ-
րորդ հեղափոխությունում մասոնների քաղաքական դերակատարումը61: 1960-
1970-կան թվականներին խորհրդային պատմագրությունը շարունակում էր մա-
սոնությունը համարել «կրոնական-բարոյագիտական շարժում»62:  

1980թ. ակադեմիկոս Ի. Մինցի «Մասոնական լեգենդների փոխակերպությու-
նը»63 հոդվածը նկատելի ազդակ հանդիսացավ երկար տարիներ լռության մատն-
ված մասոնության թեման ուսումնասիրելու համար: Դրա վկայությունը դարձան 
Ե. Չերնյակի աշխատությունները64 և «Տեսանելի իշխանությունը վարագույրների 
հետևում» ժողովածուն65: Այն խորհրդային պատմագրության մեջ առաջին անգամ, 
թեկուզ և գիտահանրամատչելի տարբերակով, հանգամանորեն ներկայացնում էր 
մասոնության պատմությունը: Այս ժողովածուին հաջորդեցին Ա. Բեգունի66, Մ. 
Զաբորովի,67 Վ. Մալիշևի68, Ե. Պարնովի69 , Վ. Ստարցևի70 աշխատությունները: 
Այնպես որ, 1980-ական թվականները դարձան արդյունավետ մասոնության 
պատմության հիմնահարցերը բազմակիորեն ներկայացնելու համար: 

Ժամանակակից ռուսական պատմագրությունը շարունակում է հետևողա-
կանորեն անդրադառնալ մասոնության պատմությանը, որի վերաբերյալ մինչ օրս 
ռուսերենով հրատարակվել են շուրջ 2300 մենագրություն, հոդված, ուսումնասի-
րություն, հուշեր և այլ նյութեր71: Դրանք վերաբերում են համաշխարհային պատ-

                                                                 
59 См: Черменский Е.Д . Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976; 
Касвинов М.А. Двадцать три ступени вниз. Дмитров, 1978. 
60См. Аврех А. Я. Масоны и революция, М., 1980. 
61 См: Ливчак Б.Ф. О политической роли масонов во второй русской революции. Сборник 
науч. Трудов. Вып. 56, Свердловск, 1977, стр. 135-141. 
62 Лотман Ю.М. Масонство. Советская историческая энциклопедия, том 9, М., 1966, стр. 167; 
Рац Б.Я. Масонство: Большая советская энциклопедия, том 15, М., 1974, стр. 447. 
63 См: Минц И. И. Метаморфозы масонской легенды. «История СССР» 1980, N 4, стр. 107-122. 
64 Черняк Е.Б. Западноевропейское масонство XVIII века. «Вопросы истории»,1981, N12; его 
же: Невидимые империи: Тайные общества старого и нового времени на Западе. М., 1987. 
65 За кулисами видимой власти. Под ред. В.И. Старцева. М., 1984. 
66 См: Бегун А.П. Франкмасонство. Витебск, 1984. 
67 См: Заборов М. Малтийские рыцари: историческая эволюция ордена иоаннитов. М.,1984. 
68 См: Малышев В. За ширмой масонства. Минск, 1988. 
69 См: Парнов Е.И. Трон Люцифера. Критические очерки магии и оккультизма. М., 1985. 
70 См: Старцев В.И.Русское политическое масонство начала 20-го века. СПб.,1996; его же: Русское 
эмигрантское масонство во Франции. М., 1998; его же: Тайны русских масонов. СПб., 2001. 
71 См: Карпачев С.П. Указ. соч., стр.496-635. 
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մության մեջ մասոնական գաղտնի ընկերությունների ձևավորմանը, նրանց գոր-
ծունեության առավել նշանակալից դրվագներին, ժամանակակից աշխարհում 
տեղի ունեցող իրադարձություններում մասոնների խաղացած դերին, ինչպես 
նաև համաշխարհային մասոնական առաջատար կենտրոնների` Ռուսաստանի 
վրա ունեցած ազդեցությանը: Վերջին տարիների ընթացքում ուշագրավ ուսում-
նասիրություններ են հրատարակել Ն. Բոգոլյուբովը, Վ. Եգոշինան, Լ. Զամոյսկին, 
Ա. Իվանովը, Ս. Կարպաչևը, Ա. Չուդինովը, Օ. Պլատոնովը, Վ.Սախարովը, Ա. 
Սերկովը, Ն. Սուխանովան, Օ. Սոլովյովը և ուրիշներ, որոնք անդրադարձել են 
համաշխարհային մասոնության պատմության մի շարք հիմնախնդիրների:  

 Ժամանակակից ռուսական պատմագրությունում նույնպես միասնական 
մոտեցում չկա մասոնության վերաբերյալ: Մասոնությունը ներկայացվում է որ-
պես շարժում, հոսանք, աղանդ, և անգամ հատուկ կրոն, որը մասոնությամբ հե-
տաքրքրվողների համար ստեղծում է անորոշություն ու շփոթություն: Օ. Սոլովյո-
վի կարծիքով մասոնությունը ամենից առաջ փակ օրդեն է, առանձնահատուկ 
ձեռնադրմամբ կազմակերպություն, նախատեսնված միայն ընտրյալ մարդկանց 
մասնակցության համար, որը տեղի է ունենում փորձաշրջանը անցնելուց հետո 
ընկերությանը հավատարմության երդում տալով: Շնորհիվ այս որակների մասո-
նությունը չի կարելի համարել ոչ շարժում և ոչ էլ հոսանք: Նկատի ունենալով այն 
իրողությունը, որ մասոնությունը կրում է աշխարհիկ բնույթ, այն չի կարելի հա-
մարել նաև աղանդ, առավել ևս կրոն: Օ. Սոլովյովը մասոնությունը համարում է 
«մարդկանց փիլիսոփայական-բարոյագիտական և սոցիալ-հոգեբանական միա-
վորում, խորհրդանշային կերպարանքով քրիստոնեական հավատի համախոհ-
ներ, տարբեր երկրների անկախ միություններ առանց միասնական կենտրոնի ղե-
կավարության: Նրանց վերջնական նպատակը հանդիսանում է մոլորակի վրա 
որոշակի կատարյալ հասարակության ստեղծումը իր անդամներին ազատու-
թյան, հավասարության և եղբայրության ոգով դաստիարակելու միջոցով»72: Ժա-
մանակակից մասոնությունը նրա բնութագրմամբ «որոշակի կազմակերպչական և 
հոգևոր սկզբունքների խառնուրդ է»73: Յուրի Գոգոլիցինի կարծիքով` մասոնու-
թյունը «Պետությունների տնտեսության, քաղաքականության, ազգային շահերի 
վրա արդյունավետ ազդեցության գործիք է»74:  

Վ. Կուրբատովի բնութագրմամբ` մասոնությունը «հասարակական և հոգևոր 
կյանքի փիլիսոփայական-բարոյագիտական և սոցիալ-հոգեբանական երևույթ 
է»75: Ըստ Վ. Ի. Ուկոլովայի, մասոնությունը «ընկերակցություն է, որը սերտորեն 

                                                                 
72 Соловьев О. Ф. Русские масоны, стр. 8. 
73 Соловьев О.Ф. Предтечи масонства. «Свободная мысль», 1994, № 7-8, стр. 82. 
74 Гоголицин Ю.М. Тайное общество в истории человечества, или кто правит миром, Ростов-
на Дону, 2010, стр. 170. 
75 Курбатов В.И. Указ. соч., стр. 254.  
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կապված է բարոյագիտական և աշխարհայացքային միասնությամբ»76: Մ. Օստրե-
ցովը մասոնությունը համարում է «այնպիսի կազմակերպություն, որն ունի մարդ-
կային հասարակության մշակութային և քաղաքական կառուցման իր գաղա-
փարախոսությունը»77: Ա. Լիպսկին մասոնությունը համարում է «հոգևոր ուս-
մունք մշտական կատարելագործման մասին»: Նրա կարծիքով «Մասոնությունը 
ոչ նոր կրոն է, ոչ աղանդ, ոչ էլ քաղաքական կուսակցություն: Հարկ չկա նրան ոչ 
բարձրանել, ոչ ցածրացնել, քանի որ այն գտնվում է բոլորովին այլ մակարդակում: 
Մասոնությունը հետաքրքրվում է մարդու կյանքի փիլիսոփայությամբ և ձգտում է 
օգնել մարդկանց ապրել փոփոխությամբ, եղբայրաբար78:  

Ժամանակակից ռուսական պատմագիտությունում մասոնության գնահատման 
հարցում ձևավորված է հիմնականում երկու միմյանց հակադիր, իրարամերժ տե-
սակետ: Ա. Սերկովը, Ս. Կարպաչևը, Կ. Մաքսիմովան, Ա. Վինոգրադովը, Լ. Պախո-
մովան, Ն. Միխայլովան և ուրիշները գտնում են, որ մասոնությունը 18-19-րդ 
դարերում ռուսական պատմության մեջ առաջադիմական դեր է խաղացել: Մասո-
նությունը չի հակադրվել Լուսավորության փիլիսոփայությանը և լիբերալիզմի 
գաղափարներին, քանի որ հռչակել է հանդուրժողականություն, մարդկանց եզ-
բայրություն և Աստծո առաջ հավասարություն: Մի խումբ պատմաբանների կար-
ծիքով` 18-20-րդ դարերի ռուսական մասոնությունը պատմամշակութային 
երևույթ է79: Ռուսական և համաշխարհային պատմության մեջ մասոնության խաղա-
ցած դրական դերը վճռականորեն մերժում և այն ազգային-հայրենասիրական դիր-
քերից են ներկայացնում Օ. Պլատոնովը, Ա. Բոգոլյուբովը, Յու. Բեգունովը, Ի. Ֆրո-
յանովը, Մ. Օստրեցովը, Լ. Զամոյսկին և ուրիշներ: Նրանք իրենց ուսումնասիրու-
թյուններում 20-րդ դարի համաշխարհային պատմության բազմաթիվ իրադար-
ձություններ, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել մարդկության զարգացման 
հետագա ընթացքի վրա, դիտարկում են մասոնական համաշխարհային կենտ-
րոնների գործունեության և նրանց իրականացրած դավադրությունների տեսանկ-
յունից: 

 
 
 
 

    
    
    
    

                                                                 
76 Уколова В.И. Вступительная статья в книге М. Морамарко. Масонство в прошлом и 
настоящем. М., 1990, стр. 8. 
77 См: Острецов В.М. Масонство, культура и русская история, М, 1998. 
78 Липский А.В. Что такое масонство. В сб. «Масонство и масоны». Вып. 1, М., 1994, стр. 3-11. 
79 См: Русское масонство 18-20 вв. как историко-культурное явление. СПб., 1998. 
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ТЕМА МАСОНСТВА В РОСТЕМА МАСОНСТВА В РОСТЕМА МАСОНСТВА В РОСТЕМА МАСОНСТВА В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИСИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИСИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИСИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИИИИ    

Мовсисян Мовсисян Мовсисян Мовсисян Феликс Феликс Феликс Феликс     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

KKKKлючевые слова:лючевые слова:лючевые слова:лючевые слова:    Масонство, «вольные каменщики», ложа, мастер, масонский 
обряд, историческая литература, историко-просветительное явление, прогрессив-
ное движение, масонский заговор 

 Изучение истории масонства всегда интересовало русских историков незавы-
симо от их политических взглядов. В дореволюционные годы их исследования 
были посвящены в основном происхождению, образованию и развитию российско-
го масонства XVIII века. В опубликованных в эти годы исследованиях в оценках 
масонства русских историков отсутствовал единый подход. В советские годы тему 
масонства по идеологическим соображениям не считали важной и основательно не 
изучали. Масонство было представлено как секта и религиозно-нравственное дви-
жение. В современной российской историографии тема масонства является одной 
из самых актуальных и всесторонне изучаемых. Некоторые исследователи считают, 
что масонство сыграло прогрессивную роль в истории российской общественно-по-
литической жизни XVIII века. Другая часть историков рассматривают масонство с 
национально-патриотической позиции. По их мнению, ложи «свободных каменщи-
ков» составили «теневой штаб» либеральной буржуазии в борьбе за власть и 
фактически являлись подготовительным центром русских революций. 

    
    

THE ISSUE OF MASONRYTHE ISSUE OF MASONRYTHE ISSUE OF MASONRYTHE ISSUE OF MASONRY    IN RUSSIAN HISTORIOGIN RUSSIAN HISTORIOGIN RUSSIAN HISTORIOGIN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY RAPHY RAPHY RAPHY     

Movsisyan Movsisyan Movsisyan Movsisyan Feliks Feliks Feliks Feliks     
SummarySummarySummarySummary    

KKKKey wordsey wordsey wordsey words::::    Masonry, “free masonry”, lodge, master, masonic  ritual, 
historiographic literature, historic-cultural phenomenon, progressive movement, 
masonic plot    

The study of the history of masonry constantly interested Russian historians, 
irrespective of their political views in prerevolutionary years. Their studies were 
basically dedicated to the origin, formation and development of Russian masonry in the 
18th century. There is no unified approach to the estimations of masonry in the 
publications of Russian historians in this period. In the years of Soviet Union the issue of 
masonry was not given ideological importance and investigated thoroughly. Masonry 
was represented as a sect and as a religional-ethical movement. Masonry is one of the 
urgent and comprehensively studied issues in the modern Russian historiography. Some 
investigators consider that masonry has had a progressive role in the history of Russian 
public-political thought of the 18th century. According to the historians who consider 
masonry from the point of view of national-patriotic positions the boxes of “free-
stonemasons” have formed “the shadow headquarters” of the liberal bourgeoisie in the 
struggle for authority and have actually occurred as the leading unit for the preparation 
of Russian revolutions.  
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