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В статті розкрито роль православних братств у духовному розвитку народу, визначено основні 
напрямки культурно-освітньої, місійної та виховної роботи братств.  
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“Я є дорога і правда і життя” ( Ін.14, 6). 
 

Традиція братств сягає в сиву давнину нашої історії. В Київській Русі братствами називали 
товариські об’єднання парафіян при церквах. Дослідники пов’язують їх походження з давнім 
церковно-побутовим звичаєм “братчини”. На великі свята вони збиралися на братські “учти”, 
урочисто святкували, щедро жертвували на потреби храму. 

Татаро-монгольська навала надовго перервала діяльність братств, але вже у ХV ст. вони 
знову почали з’являтися на українсько-білоруських землях. Тоді ремісники в містах створювали 
цехові товариства (кравців, ткачів, ковалів тощо,) – фахові об’єднання, які відстоювали свої 
виробничі інтереси. З часом діяльність братств набула релігійно-благодійних ознак. Серед 
основних завдань братств було опікування братською церквою, а також забезпечення її 
матеріальних потреб, піклування про хворих, надання допомоги вбогим.  

В умовах, коли православ`я було на межі знищення внаслідок жорстокої політики Польщі, 
братство стало не тільки оборонцем і захисником православ`я, але й було потужним культурно-
просвітницьким центром. Засновником Київського братства було козацтво; в Луцьку у цій ролі 
виступила шляхта, бо православне духовенство було на нелегальному становищі. Король 
Сигізмунд III не визнавав православ`я взагалі. У цих умовах треба було докласти неймовірних 
зусиль і дипломатичного хисту, аби узаконити якусь форму збереження, захисту і пропаганди 
православ`я. 20 лютого 1619 року той же Сигізмунд III видає грамоту про легалізацію братства, 
яке б опікувалось справами милосердя. Дозволялось мати притулок для вбогих, церкву, школу. 
Братство з самого початку розгорнуло активну роботу. Зауважимо, що подібна грамота короля для 
Київського братства була видана 10 років по тому. Михайло Грушевський навіть вважав, Київське 
братство було “фікцією”, воно слугувало для репрезентації козацьких інтересів у культурній сфері.  
Стрижнем Луцького братства була українська шляхта, яка не ополячилась і мала певні кошти. 
Колоритною фігурою був хіба що грек, лікар дон Мозелі, який заповів братству значні кошти. 
Членами братства були визначні історичні особистості: майбутній гетьман Іван Виговський, 
іконописець Йов Кондзелевич, поет Данило Братковський, Лаврентій Древинський, мати Івана 
Мазепи, Галшка Гулевичівна, політичні, державні, релігійні діячі, просвітителі, військові тощо. 
Чим конкретно займалося братство? Гострими проблемами для тогочасного Правобережжя: 
захистом православ`я, будівництвом церков, монастирів, культурно-освітньою роботою, 
благодійністю. Діяла братська школа, друкарня, притулок для бідних, бібліотека. Була збудована 
братська церква Чесного Хреста, яка у зміненому вигляді збереглась і діє тепер. На той час 
православне братство було досить потужною силою з немалими фінансовими можливостями. 

Розуміючи роль братства у відновленні православ`я, єрусалимський патріарх Феофан дав 
грамоту братству на будівництво церкви і права ставропігії, а константинопольський патріарх 
Тимофій теж надіслав послання з побажаннями і пропозиції щодо організаційної структури 
братства. Чітка організація братств, членства в них передових і багатих, патріотично 
налаштованих людей, зробило його впливовою силою в західному регіоні, дало змогу будувати 
церкви, займатись просвітницькою, благодійною діяльністю. Але такі періоди розквіту 
чергувалися з періодами занепадів, завмирання діяльності братства протягом 386 років його 
існування. І, незважаючи на теперішню відкритість архівів, багато невідомого, що стосується 
діяльності братства, до нас не дійшло, бо знаходиться в архівних установах інших держав, та й в 
українських архівах є ще невідомі широкому загалу сторінки. Підтвердженням може бути хоча б 
доповнене перевидання “Пом`яника” братства, який донедавна вважався втраченим [3].  

Найстаршим братством в Україні було Львівське Успенське братство, початки якого сягають 
1439 р. Особливу увагу братство приділяло освіті та вихованню молоді, зберіганню українських 



звичаїв та традицій. До львівської братської школи приймали дітей різних станів зі Львова та 
інших міст і сіл України. Навчання проводилося тодішньою руською (українською) літературною 
мовою. Вивчали слов’янську, грецьку, латинську мови (риторика, граматика, піїтика), діалектику, 
а також арифметику, геометрію, астрономію, філософію, богослів’я, музику. Школа була й 
осередком розвитку хорового співу та українського шкільного театру. В 1591 р. була надрукована 
греко-слов’янська граматика “Адельфотес”, складена учнями школи і учителем Арсенієм 
Еласонським. “Наставлення книжне”, тобто освітня діяльність того часу посідала почесне місце в 
праці об’єднаних в молодечі братства юнаків і дівчат. Слід пам’ятати, що серед членів молодечих 
братств було багато учнів і випускників братських шкіл, утримуваних старшими братчиками. 
Молодечі братства на рівні зі старшими опікувались хворими, каліками, убогими, братськими 
бібліотеками, займались місійною діяльністю.  

Також з документальних джерел дізнаємось, що молодіжні церковні братства мали за 
опікунів духовних ще й представників братства старшого, але старші чесні мужі не повинні були 
брати влади і ктиторства над молодшими братчиками, а “…з батьківською любов’ю ходити на 
зібрання до молодечих братств, як до своїх любих дітей та передавати їм усе Богові вгодне, добре і 
корисне для Церкви Божої” [2]. 

У різний час ректорами й учителями тут були: С. Зизаній, Л. Зизаній, Ф. Касіянович, 
І. Борецький, П. Беринда, Г. Дорофеєвич, І. Трофимович-Козловський, С. Косов, В. Ушакевич та 
ін. Гетьман П. Сагайдачний заповів значні кошти на потреби школи. Львівська братська школа 
мала значний вплив на розвиток освіти не лише на Русі-Україні, а й у Білорусі, Молдові, Волощині 
та інших країнах. Вона виховала чимало видатних громадських і культурних діячів. З другої 
половини XVII ст. занепала, припинила існування в кінці XVIII ст. [5]. 

Наприкінці вісімдесятих років XX ст. відроджуються православні братства в Україні. 
Молодіжні братства проводять свою роботу у різних напрямках: соціальному, патріотичному, 
паломницькому, видавничому тощо. 

Основною метою їх є: об’єднання православної молоді для служіння Богу, сприяння її 
духовному розвитку та відродження православної віри; утвердження духовного просвітництва, 
катехизації, виховної та місіонерської діяльності серед молоді; пропагування в молодіжному 
середовищі християнської моралі, православного світогляду, способу життя, створення атмосфери 
братської любові; впровадження в повсякденне життя практики християнського милосердя і 
благодійності; активне залучення молоді до церковного та громадського життя; впровадження та 
популяризація духовних традицій українського народу.  

Сучасна освіта в Україні має спиратися на світогляд, в основі якого були б духовні цінності. 
Концептуальною для світорозуміння та світогляду східних слов’ян була і залишається ідея 
православ’я [4]. 
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