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Одним з найцікавіших і, на сучасний погляд, найважливіших 
явищ історії України ХVІ–XVII ст. є самоорганізований рух правос-
лавного міщанства, що знайшов свій вияв у створенні незалежних від 
держави громадських організацій, відомих під назвою братств. 
Виникнення і діяльність православних міських братств цілком може 
бути розглянута крізь парадигму волонтерського руху і творення 
перших в історії України незалежних громадських організацій. 
Дійсно, братства – це добровільні об’єднання міщан, що сприяли 
православній церкві, громаді, розвитку національних освітніх та 
культурних традицій. Братства увібрали кращі традиції давньору-
ських братчин та організаційні елементи цехів, гільдій і стали однією 
із перших форм самоорганізації суспільства, прообразом майбутніх 
недержавних громадських організацій. Існували вони завдяки член-
ським внескам братчиків і добровільним пожертвам православних 
вірян. 

За умов відсутності власної держави і постійного тиску з боку 
католицької церкви, дедалі інтенсивнішого окатоличення та поло-
нізації колишньої православної русько-української еліти перед 
тогочасним суспільством постала проблема втрати етноконфесійної 
самобутності. Саме задля її береження виникають православні міські 
братства, що об’єднали у своїх лавах міщан, купців, ремісників, пред-
ставників духовенства, почасти православних шляхтичів. Показово, 
що згодом до діяльності братств долучилося козацтво, формування й 
особливо діяльність якого теж може бути розглянута крізь призму 
низової самоорганізації й побудови мережевих структур, незалежних 
від органів державної влади. 

Перше церковне братство виникло 1585 р. у Львові (Успенське). 
Згодом його діяльність благословив Антіохійський патріарх Йоаким, 
затвердивши статут (1586 р.), а Константинопольський патріарх 
Єремія надав братству право ставропігії (1587 р.), що означало авто-
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номію у церковних справах від місцевих ієрархів та підпорядко-
ваність безпосередньо патріарху, право нагляду за духовними і 
світськими особами. Крім того, було запроваджено загальні збори, 
членські внески та щорічні вибори чотирьох старійшин. 

1589 р. церковне братство виникло у Рогатині, 1591 р. – 
Городку, 1592 р. – Комарні, 1615 р. – Києві, 1617 р. – Луцьку, а також 
у низці інших населених пунктів. Засновували братства переважно 
міщани, хоча поряд з ними активну роль у цьому процесі відіграло 
духовенство і шляхта. Деякі риси діяльності цілком відповідали 
тенденціям європейської Реформації ХVІ ст.: дотримання принципу 
виборності священиків, поширення освіти власними силами. 

Українські братства були покликані протистояти наступу 
окатоличення й полонізації, рішуче виступили проти засилля духо-
венства в суспільному житті, за право міських громад брати участь у 
церковних справах, контролю за діяльністю єпископів. Братства 
поступово стали відігравати важливу роль у релігійному, культур-
ному, освітньому і навіть політичному житті. Вони піклувалися про 
церковні споруди (книги, ікони, свічки), відкривали школи, друкарні, 
бібліотеки, опікувалися хворими, сиротами та бідняками, протесту-
вали проти обмеження прав православних ремісників вступати 
до цехів, тяжкого становища міщан і закликали до єднання в боротьбі 
за розвиток української культури. Братства підтримували між собою 
тісний зв’язок і намагалися поширити свої ідеї на інші регіони. З 
цією метою вони обмінювалися статутами й виряджали до інших 
міст кращих проповідників. 

У Києві православне братство заснували 1615 р. Воно розташо-
вувалось при Богоявленській церкві на Подолі. За п’ять років, 1620 р. 
братство отримало право ставропігії від Єрусалимського патріарха 
Феофана. Необхідно відзначити, що вирішальною політичною силою 
в захисті прав православної церкви і братств у ті часи виступило 
козацтво, зокрема гетьман Петро Конашевич Сагайдачний, який 
разом із Військом Запорозьким вступив до Київського братства, тим 
самим узяв його під свій захист. Загалом по Україні у ті часи виникло 
і функціонувало понад два десятки братств. 

Важливим є те, що у братських школах мали право навчатися 
діти з бідних родин. Із виникненням братських шкіл підвищився 
рівень викладання й поглибився зв’язок освіти з національним жит-
тям. Перша братська школа, відкрита у Львові 1586 p., мала всеста-
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новий характер та високий рівень викладання предметів. Статут 
школи («Порядок шкільний», 1591 р.) є видатною пам’яткою педаго-
гічної думки. 

З першої половини XVII ст. провідну роль в українській освіті 
почала відігравати Київська братська школа. Відкрилася вона в 
1615 р. на кошти Гальшки Гулевичівни. Першим ректором став Йов 
Борецький. Очолювали школу видатні просвітителі Мелетій Смот-
рицький (1619–1620 рр.), Касіян Сакович (1621–1624) та інші. В 
основу навчання було покладено церковно-слов’янську, грецьку, 
латинську, польську мови, а також «сім вільних мистецтв»: тривіум 
(граматика, риторика та діалектика) і квадривіум (арифметика, 
геометрія, астрономія та музика), що вивчали разом із богослів’ям. 

1631 р. архімандрит Києво-Печерської Лаври Петро Могила 
заснував школу вищого типу. Про її високий освітній рівень свідчить 
те, що філософію викладав Ісайя Трохимович-Козловський (перший 
в Україні доктор богослів’я), риторику – Сильвестр Косів (автор 
«Патерика», історик), ректором став Стефан Почапський (професор 
риторики). 

За ініціативою Київського братства і підтримки митрополита 
Йова Борецького, Лаврську школу 1632 р. було об’єднано з 
Київською братською школою. Навчальний заклад отримав назву 
Києво-Могилянської колегії. Згодом вона відкрила свої філії у 
Вінниці та Кременчуці. Колегія, зберігаючи національні традиції, 
дотримувалася програми і методів навчання європейських універ-
ситетів. Дидаскали (педагоги) викладали «сім вільних мистецтв». 
Загальний курс навчання тривав 12 років. Колегія мала великий 
вплив і на сусідні країни, особливо на Московську державу, де подіб-
ного освітнього закладу не було. Саме вихідці з України заклали 
1649 р. у Москві першу школу. Творчі та наукові зв’язки з Києво-
Могилянською колегією у різний час підтримували європейські 
країни, зокрема Угорщина, Молдавія, Болгарія, Сербія. 

Отже, православні міські братства цілком можуть вважатися чи 
не першими українськими громадськими організаціями, що вини-
кають за надскладних умов бездержавності шляхом самоорганізації. 
Їхньою організаційною основою були волонтери, готові добровільно 
витрачати власні кошти, час і зусилля для реалізації головної мети – 
збереження релігійної, мовної, культурної та національної само-
бутності. 
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…Троє людей працювало на будівництві. Всі вони виконували 

однакову роботу, але коли їх запитали, що роблять, то відповіді 
були різними. Так, перший будівельник сказав: «Розбиваю каміння», 
другий повідомив: «Заробляю на життя». А третій відповів: « 
Допомагаю будувати храм». 

Пітер Шульц 
 

Волонтерство – діяльність прагматична та егоїстична в хо-
рошому розумінні цього слова, це дуже відповідальна робота. До 
того ж, волонтерська ініціатива не просто прояв доброї волі, а й 
велика відповідальність. І цю відповідальність, з одного боку, 
розділяють організації, що залучають волонтерську працю, а з іншого – 
активні, небайдужі люди. Волонтер – це «людина, яка хоче волон-
терити, має це робити свідомо та відповідально. Для волонтера не 
достатньо бути просто добрим, потрібно бачити кінцеву мету своєї 
роботи, розуміти, яку суспільну користь вона приносить, усвідом-
лювати, що особисто йому дає волонтерство, які розвиває риси 
характеру, професійні навички тощо»[2]. Організація, що залучає 
волонтерів, також має бути свідомою і відповідальною у роботі з 
добровольцями, створювати всі необхідні для них умови, поважати 
їхні права та людську гідність[2]. Для порівняння – в Німеччині існує 


