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Братства, шкiльництво й меценати в Українi в XIV – XVI столiттях. 
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Братства 

• Із приходом польської влади на територію України, польська 

влада та Католицька церква почали немилосердно 

переслідувати українську Православну Церкву, її духовенство 

та парафіян. 

• Під цим великим тиском та загрозою зникнення, Православна 

Церква, зверталася до населення по допомогу, так само як 

населення зверталося до церкви по допомогу. 

• Одним способом що населення помагало церкві це створення 

“організації братчиків церкви,” т.з. Братств. 

Від кого треба було обороняти православну церкву? 

Чому Православна Церква не мала ні грошей, ні фінансової 

допомоги? 

• Ці організації, виявилися важним способом що церква 

втримала близький контакт та повагу між українським 

населенням, яктакож дала самим братчикам почуття 

самовартости. 

• Ці організації також не дозволили польській управі та 

католицькі церкві цілком принизити православну церкву. 

• Далі, ці організації, із своїми впливами та фінансовою 

підтримкою дало змогу розвивати не лише початкові школи 

при церквах, але також і вищі центри української науки. 

Нащо потрібні школи? 

Наука, знання, свідомість (awareness of one’s cultural roots), 

гордість, історія, мова, література, досліди, священники, 
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учителі, адвокати, лікарі, архітекти, і так далі...вміти читати і 

писати це сила – громадська, національна, політична. 

 

Друкарні 

• При братствах та школах також постають друкарні (після 1450, 

коли Ґутенберґ винайшов першу друкарню в Европі). 

Чому друкарні потрібні? Яка з них корість? 

• Перші книжки українською мовою друковані між 1480 і 1490 в 

Кракові. 

• Друкарні швидко будуються по більших релігійних та наукових 

центрах України, особливо в Острозі на Волині, в Києво-

Печерські Лаврі, в Почаєві. 

• Перша книга друкована на Україні, це Апостол, друкована 

Іваном Федоровичом у Львові в 1573 р. 

 

Меценати і Академії 

• До братств записувалося багато українських бояр та князів, як 

наприклад: князь Костантин Острозький (з княжого роду 

Рюриковичів). 

• Заложив в Острові на Волині друкарню, де затруднив 

(employed) Івана Федоровича. Острозьку Біблію видано в 

1580 р. 

• Того самого року, засновано Острозьку Академію, де 

викладали: старослов`янську мову, грецьку і латинську мови; 

математику, фізику, філософію, та  богослов`я. 

- Перші учителі були не-українці. 
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- для студентів були гуртожитки (dormitories) яких називали 

бурсами. 

- ця школа, та інші подібні школи, сприяла (favored) 

розвитку культури, та збереження народної свідомости. 

- школа випускала багато визначних українців. 

- але, Академія була успішна тільки за життя її засновника, 

князя Константина. Його син, перехрестився на римо-

католика, і не займався філянтропією батька. А його дочка, 

перетворила Академію на Єзуїтську школу в 1620 р. 

• Інші Академії засновані в Вильні, Львові, Бересті, Луцьку, 

Володимирі, Холмі, Києві, та інших містах. 

• В Києві заснував Академію митрополит Петро Могила. 

- син молдавського князя 

- вчився в Франції 

- був вояком в польському війську 

- прибув у Київ в 1625 р. 

- заснував Київську Братейську Академію, пізнійше 

перейменовану на Києво-Могилянську Академію.  

• Після смерті митрополита, Київська Академія перейменована 

на Києво-Могилянська Академія. 

• Києво-Могилянська Академія та Острозька Академія існують 

по нинішній день. Обі школи сьогодні є приватними 

університетами. 

 


