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Розглянути діяльність братського руху кінця XVI – початку XVII 

століття на території України, проаналізувати їх релігійну та 

національно-політичну роль в українській культурі. 
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Виникнення братського руху 
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    В XV ст. західноукраїнські землі ввійшли до складу Польщі. 

Економічні й політичні амбіції, бажання, як здавалося, позбутися 

провінційності спонукали українську знать інтегруватися в польське 

суспільство, переймати його культуру, мову та віру. Таким чином, 

українське суспільство втрачало політичну еліту, яка сприяла розвитку 

культури та освіти, підтримувала православну церкву. Люблінська унія 

посилила вплив католицької церкви.  

 

    Посилення польсько-католицької експансії в Україні, процес 

винародовлення української еліти викликали занепокоєння патріотично 

налаштованої шляхти, серед заможних кіл міщанства, православного 

духовенства, селянства, козацтва. Осередками боротьби з полською 

експансією стали братства. 
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Успенська церква (фото к. XIX ст.) 

Найпершим виникло 

Львівське братство при 

Успенському соборі, 

засноване у 1453р. Після 

Брестської унії 1596 р. по-

силилося національне і 

релігійне гноблення, що 

призвело до створення 

нових братств:  

Санокського,  

Кам’янець-Подільського 

Замостського 

Красноставського, 

Київського (1615 р.), 

Луцького,  

Шаргородського та ін. 
 



Діяльність братств 
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Можна виділити такі основні напрямки діяльності 

братств: 

• допомога своїй парафіяльній церкві; 

• письменницька та видавнича діяльність; 

• освітянська діяльність; 

• благодійність; 
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Львівське братство викупило 

друкарню Івана Федорова, в 

якій була видана перша 

друкована книга в Україні  

«Апостол» у 1574 р. В цій же 

друкарні був надрукований 

перший український буквар у 

1578р. 

Сторінки з букваря Івана Федорова 

"Апостол" поч. 17 ст.  

У 1596 р. Лаврентієм Зизанієм 

видаються перші системні 

підручники церковнослов’янської 

мови — "Граматика словенска" і 

"Наука ко читаню і розуміню 

писма словенскаго ".  
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В результаті звинувачень католиками православних 

у неправомірності і меншовартості, серед братств 

виникає полемічна література – тексти,  у яких 

обговорюються гострі релігійні, догматичні, 

соціально-політичні та культурні питання. Ця 

література спрямована проти полонізації 

українського народу та насадження католицизму. 

 

З братських рухів вийшли відомі церковні та 

громадські діячі — Памва Беринда, Ісайя 

Копинський, брати Стефан і Лаврентій Зизанії, 

Мелетій Смотрицький, Кирило-Транквіліон 

Ставровецький, Петро Могила, які стали 

талановитими письменниками-полемістами. 
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Одним з найважливіших внесків братського руху в 

національно-політичний розвиток українського народу є 

заснування і підтримка братських шкіл. Їх основною метою 

було зміцнення православної віри на українських землях та 

опір денаціоналізованим  

Колишня будівля Львівської 

братської школи. Худ. Франц 

Ковалишин. 1902 

впливам єзуїтських та 

протестантських шкіл.  

 

Перша школа  була 

заснована Успенським 

братством у Львові  

в 1586 р. У різний час 

ректорами й учителями тут 

були такі відомі діячи: С. 

Зизаній, Л. Зизаній,  

І. Борецький, П. Беринда, Г. 

Дорофеєвич, С. Косов, В. 

Ушакевич та ін. 
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У 1615 р. відкрилася Київська 

братська школа, заснована 

Київським братством за 

зразком єзуїтських 

навчальних закладів. 

 

Школа була доступна для 

різних суспільних станів: її 

могли відвідувати вихідці зі 

шляхти, козаків, міщан. 

 

 

 

Київський Братський монастир і 

Академія 

Із Київської братської школи вийшло чимало видатних українських 

культурних і громадських діячів XVII ст., зокрема, письменники С. 

Косов, С. Почаський.  

    У 1632 р. Її було об’єднано з Лаврською школою Петра Могили і 

започатковано Києво-Могилянську колегію. 

     



Висновки 
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Братські рухи виникли в умовах кризи православ’я і української 

культури.  В умовах гніту зі сторони Польщі, вони ставали 

центрами формування нової української еліти, науковими й 

культурними осередками. Братства сприяли створенню 

передумов для відкриття вищих навчальних закладів, були 

основою для подальшого культурного, духовного прориву.  

 

Під утисками з боку католицької церкви, вони змогли не тільки 

зберегти православну культуру, а ще й доповнити її. Завдяки 

братським рухам переосмислюється роль церкви у 

суспільному й культурному житті, її роль у збережені та 

розвитку культурних традицій. 
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Дякую за увагу!!! 


