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Метою презентації є проаналізувати умови та 

особливості розвитку української культури в період 

польсько-литовського панування та сформулювати 

висновки. 

Мета презентації 



 

1. Церковне та культурне життя 

2. Полонізація української знаті 

3. Відродження православ'я 

4. Берестейська унія 1596 р. 

 

 

Зміст 

Прапор Речі 

Посполитої 





 

Церковне та культурне 

життя 

 

 

 

У XV—XVI ст., православ'я 
залишалося синонімом культури. 
Його роль в українському 
суспільстві зростала: за відсутністю 
власної держави церква слугувала 
для українців єдиним інститутом 
вираження їхньої самобутності. 
Однак саме тоді, коли відчувалася 
потреба в сильній і надихаючій 
православній церкві, вона поринула 
у стан глибокого занепаду.  

Церква-фортеця на Поділлі 

XV ст. 

 



 

 

 

 1458 року великі князі литовські відновили митрополію в Києві. 

Охоплюючи 10 єпископств в Україні та в Білорусі, нова митрополія 

розірвала церковні зв'язки з Москвою, повернувшись під верховенство 

константинопольського патріарха. Однак великі князі, а згодом і королі 

польські прибрали собі право призначати православних єпископів і 

митрополита. 

  Отож чимало важливих церковних питань стали вирішуватися 

мирськими правителями, що належали до католицької церкви. Це мало 

катастрофічні наслідки.  



 Невимовно згубною була 
корупція, породжувана покровительством 
світської влади. Нововисвячені на 
священиків шукачі поживи підкупом 
здобували сан єпископа, відтак, 
отримуючи можливість розпродувати 
ікони, коштовності та землі. Негідно 
поводилося навіть найвище духовенство. 
Так, митрополит Онисифор Дівочка був 
звинувачений у двоєженстві; єпископ 
Кирило Терлецький постав перед судом за 
підозрою у вбивстві, зґвалтуванні й 
погрозах, але був виправданий; єпископ 
Іон Борзобогатий вимагав у прихожан 
плату за відвідування церкви. 

Єпископ Кирило 

Терлецький 



1453 року  Константинополь захопили турки, що поглибило 

інтелектуальний та культурний застій і позбавило православну церкву 

найбільш передового й надихаючого взірця. Втративши внутрішні та 

зовнішні стимули, православна культура скотилася в обрядовість, 

обмеженість та занепад. 

Тим часом поляки переживали період культурного розквіту. Живлячись 

потужними сплесками творчої енергії із Заходу, в них розвивалося 

Відродження, а з ним і пробуджувалася нова думка. На початку XVI ст. в 

Польщі налічувалося близько 20 друкарень та понад 3 тис. парафіяльних 

шкіл. 

 



 Реформація, впливи якої стали 

помітними в Речі Посполитій в середині 

XVI ст., принесла нові струмені творчого 

пробудження. 

 З метою поширення своїх ідей 

протестанти засновували вищі школи, 

друкарні, закріплюючи у літературному 

вжитку польську мову. Попри гострі 

конфлікти на релігійному ґрунті, що 

відбувалися у XVI ст., Річ Посполита, на 

відміну від більшості європейських країн, 

лишалася оазою релігійної терпимості. 

Великою мірою це пояснювалося 

величезним впливом шляхти — 

непорушність її прав передбачала й те, що 

мали поважатися її релігійні погляди, 

навіть відмітні від прийнятих. 

Рембрандт ван Рейн 

«Польский шляхтич» , 1637  

рік 



 

 Посилення наприкінці XVI — на початку XVII ст. католицької реакції на 
протестантизм мало відчутні здобутки у Польщі. Великою мірою це було заслугою 
єзуїтів — ударної сили Контрреформації, що з'явилася у Польщі 1564 р. Заснувавши 
по всій Речі Посполитій цілу мережу блискучих колегій, єзуїти не лише виховували 
поляків у дусі войовничого католицизму, а й привертали до себе обдаровану 
протестантську і православну молодь. Так під впливом Контрреформації колишня 
релігійна терпимість стала поступатися місцем фанатичному католицизмові. 

 

 

 

 

 

Єзуїтський 

орден (автор 

невідомий) 



 Привабливий приклад привілейованого польського шляхтича 
справляв величезний асиміляторський вплив на українську знать, а його 
очевидна культурна вищість посилювала потяг до всього польського. 
Впевнившись у своїй перемозі над протестантами, єзуїти зосередилися 
на православ’ї. Незабаром після 1569 р., вони рушили на Україну, 
засновуючи свої колегії у багатьох українських містах. 

 Українська знать, як і кожна знать, була чутливою до власного 
соціального статусу, й пов'язаність із релігією та культурою, що 
вважалися неповноцінними, глибоко вражала її самолюбство. Внаслідок 
цього українські аристократи стали масово зрікатися віри батьків і 
приймати католицизм, а з ним польську мову та культуру. 

Полонізація української 

знаті 

 



 Важко перебільшити ті серйозні наслідки, що їх мала для 

українців утрата власної еліти. У суспільствах, що поклали початок 

сучасної Європи, з їхньою ієрархічною будовою, народ без знаті все 

одно, що тіло без голови. Це значило, що українці втратили клас, 

котрий звичайно здійснював політичне керівництво, ставив певні 

політичні цілі, сприяв культурі та освіті, підтримував церкву й живив 

відчуття етнополітичної самобутності суспільства.  



 Незважаючи на свою ослабленість, православ'я змогло прийняти 

виклик польського католицизму. Невелика купка українських магнатів, 

що лишались відданими давній вірі, засновували у своїх володіннях 

православні школи та друкарні. 

 Але найбільшим загальновизнаним покровителем православної 

церкви був князь Костянтин Острозький, один із найбагатших і 

наймогутніших магнатів Речі Посполитої. 

Відродження православ'я 

 



 1578 року не шкодуючи коштів, 

Костянтин Острозький засновує у 

своєму маєтку на Волині друкарню, 

якою керував непосидючий 

мандрівник Іван Федоров. 1581 року 

з'являється найславетніша її публікація 

— ретельно відредагована Острозька 

Біблія. Це була перша повна Біблія, 

друкована слов'янською мовою.  

Пам'ятник Іванові Федорову 

(Львів) 

 



  Князь Острозький близько 1580 р. 
відкрив так звану Острозьку академію. Спочатку 
князь запросив працювати на посаді викладачів 
освічених греків. Згодом стали викладати їхні 
найобдарованіші українські учні. За програмою 
навчання академія стояла нарівні з найкращими 
єзуїтськими колегіями. Вона включала грецьку, 
латинську, церковнослов'янську мови, а також «сім 
вільних наук», що поділялися на тривіум, який 
складався з граматики, риторики та діалектики 
(мистецтва диспуту), та на квадривіум, куди 
входили арифметика, геометрія, музика й 
астрономія. 

        Хоч Острозька академія продемонструвала, на 
які великі здобутки думки були здатні українці, та 
усе ж база, що підтримувала її, була слабкою. Усе 
залежало від князя Костянтина Острозького. І 
коли 1608 р. він помер, його внучка Анна передала 
академію єзуїтам. 

Князь Костянтин  Острозький 



 На щастя для православ'я, покровителі його високої культури не 

обмежувалися лише окремими магнатами старих родів. Навіть позбавлене 

власної еліти українське суспільство було надто велике і надто глибоко 

пройняте традиціями, щоб не породити захисників своєї релігійно-

культурної самобутності. Саме в містах, де українці становили утискувану, 

але тісно згуртовану меншість, і з'явилися нові поборники православ'я. На 

відміну від одинаків, подібних до можновладця Острозького, це були групи 

міщан, котрі об'єднувалися у так звані братства. 



 У XVI ст.  найвпливовішим було братство 
при Успенському соборі у Львові. Основною 
заслугою братств було поширення шкіл і друку, що 
розбудило колись пасивних і консервативних 
українців. Сотні вихованців шкіл, пройнятих духом 
національних традицій, а також обізнаних із 
західноєвропейською наукою, ставали мандрівними 
вчителями. Незважаючи на повсюдне поширення, 
братства так і не утворили якогось координаційного 
органу, а їхня діяльність характеризується 
непослідовністю, оскільки навіть Львівське 
братство залежало від кількох окремих людей. Коли 
ж ці люди втрачали ентузіазм, діяльність братства 
нерідко припинялася на тривалий час.  

 Ще серйознішою була суперечка про те, 
чи мають право братства втручатися у справи 
церкви. Між ними та єпископами  часто 
спалахували конфлікти. У результаті замість 
сприяння відновленню православної церкви 
братства нерідко спричинялися до ще більшої 
анархії в ній. 

 

Успенський собор у Львові, Пасаротті 1618 



 Із моменту розколу 1054 р. ідея возз'єднання розглядалася як 
католицькою, так і православною церквою. Проте на шляху єдності лежали 
століття взаємної підозріливості та недоброзичливості. Православні найбільш 
побоювалися, що в разі об'єднання могутня католицька церква намагатиметься 
підпорядкувати їх собі, адже протягом XVI ст. польські католики домагалися 
унії, сподіваючись, що вона неминуче приведе до асиміляції українського 
православ'я й дальшого поширення впливу католицизму. Однак заклик до унії 
надходив  і від православної сторони. 1590 р. православний єпископ Львова 
Гедеон Балабан, розлючений безкінечними суперечками з братством, та 
втручанням Константинопольського патріарха, порушив питання про унію з 
Римом на таємній зустрічі єпископів , на якій його підтримали ще троє 
єпископів. 

 Цими єпископами керували як власні інтереси, так і занепокоєність 
долею церкви. Вони вірили, що католицька церква впровадить серед 
православних порядок та дисципліну. Ставши частиною католицької церкви, 
православні, на думку цих єпископів, дістануть рівноправність у Речі 
Посполитій, українські міщани не будуть більше зазнавати дискримінації , а 
православну знать перестануть ігнорувати при розподілі службових посад. 
Звісно, єпископи теж мали б вигоду від унії, отримавши рівний з католицькими 
ієрархами статус, вони стали б членами впливового Сенату.  

Берестейська унія 1596 р. 

 



 У червні 1595 р.  ці четверо єпископів погодились укласти між 

своєю церквою та Римом унію. За умов гарантії збереження 

традиційної православної літургії та обрядів, а також таких звичаїв, як 

право священиків брати шлюб, вони приймали верховний авторитет 

Риму в усіх справах віри та догми. 

 Коли розійшлася звістка про унію, православна громада 

вибухнула від обурення. Найвидатніший її представник князь 

Острозький був розлючений не самою унією, а тим, в який спосіб її 

укладено. Надіславши офіційну скаргу королю, яку було 

проігноровано, Острозький вступив у антикатолицьку спілку з 

протестантами, погрожуючи підняти збройне повстання. Водночас по 

всіх українських та білоруських землях православна знать збирала свої 

місцеві ради, на яких гнівно засуджувала унію. 

 



 Щоб розв'язати конфлікт, 1596 р. в 
м. Бресті був скликаний церковний собор. Із 
самого початку стало очевидним, що 
сторони не можуть знайти спільної мови. 
Зрозумівши, що переговори не мали ніякого 
сенсу, прибічники унії публічно підтвердили 
свої наміри укласти її. Так українське 
суспільство розкололося навпіл: з одного 
боку — православні магнати, більшість 
духовенства та народні маси, в той час як з 
іншого — колишні ієрархи, підтримувані 
королем та купкою прибічників. Унаслідок 
цього виникла ситуація, коли існувала 
церковна ієрархія без віруючих і віруючі без 
своїх ієрархів. 

  Те, що почалося як спроба 
об'єднати християнські церкви, закінчилося 
їхнім подальшим роздрібненням, бо тепер 
замість двох існувало три церкви: 
католицька, православна та уніатська або 
греко-католицька. як її згодом стали 
називати. 

 
«Берестейська унія», Вінніпег 

(вітражист: Лео Мол) 



 Релігійна полеміка кінця XVI — початку XVII ст. посилила напруженість 
між Польщею та Україною на високоемоційний ідеологічний рівень. Католицька 
Польща тепер поставала як цілковита протилежність українському суспільству. Та 
українцям дорого коштувала культурна конфронтація з поляками: вона змусила 
українську верхівку вибирати між власною застиглою та зубожілою культурною 
спадщиною й привабливою польсько-католицькою культурою. Тому не дивно, що 
величезна більшість приймала католицтво й згодом неодмінно полонізувалася. 
Внаслідок цього українці втратили свою еліту — шляхту. Ці явища мали 
епохальне значення в їхній подальшій історії. Іншим побічним продуктом 
конфронтації між православними й католиками, що мав далекосяжні наслідки, 
став, зокрема, поділ українців на дві конфесії. Це поклало початки багатьом 
різким відмінностям, які пізніше розвинулися між східними та західними 
українцями. Проте цей період ніс не лише невдачі для українського суспільства: 
релігійна полеміка  щодо Берестейської унії спричинилася до культурного 
піднесення, а ворожнеча з поляками сприяла чіткішому усвідомленню українцями 
своєї самобутності. 
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