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Текст лекції
1. Захоплення давньоруських земель сусідніми феодальними
державами.
Ослаблені монголо-татарськими нападами, роздрібнені на окремі
князівства, давньоруські землі в XIV ст. були в складі декількох феодальних
держав. Литва привласнила майже всю Наддніпрянщину, Волинь, Чернігівське
князівство. Галичина опинилася під владою Польщі. Буковина увійшла до
складу Молдавського князівства. Кримське ханство було васалом Туреччини,
орди його нещадно грабували і нищили Південну Русь, Поділля та Волинь.
Литовське князівство утворилося у ХІІІ ст., посилилось в XIV ст. за
князя Гедиміна, коли литовські феодали зайняли Берестейщину, пізніше
Пінщину разом з давньою древлянською землею.
Один син Гедиміна, Любарт, у 1340 р. став волинським князем, а другий,
Ольгерд, проводив політику приєднання південно-західних земель до Литви (у
50-х рр. – чернігово-сіверська земля, 1362 р. Київ, 1363 р. Поділля). Литва
здобула без опору майже половину території давньої Київської держави.
Слід визначити, що руське населення приймало литовську владу,
оскільки литовські князі були православної віри, а давньоруська мова стала
загальнодержавною мовою Великого князівства Литовського: нею писали
укази, та літературні твори. Крім того, люди вважали, що литовці своїми
військовими силами зможуть захистити Русь від нападів орди. Справді, в 1362
р. литовське військо, підтримуване місцевим руським населенням, розгромило
монголо-татар на Синіх Водах (притока Південного Бугу), а в 1399 р. відбулася
битва литовських і руських військ з татарами над Ворсклою.
Поступово володіння Литви поширилися від Балтійського моря до
Чорного. Під час князювання Вітовта у Литві (1392-1430 рр.) посилилась
руська колонізація чорноморського узбережжя, де будувалися фортеці і
кам’яні замки.
З півночі Литовській державі загрожували німецькі лицарі-хрестоносці
Лівонського ордену. Зупинити їх можна було тільки об’єднаними зусиллями
слов’янських народів і Литви. Вирішальна битва відбулася 15 липня 1410 р.
під Грюнвальдом. Союзники, до складу яких входили руські (московські) та
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литовські загони, розгромили вщент німецьких загарбників і припинили їх
просування на Схід.
Під час правління князя Юрія ІІ (1320-1340 р.р.) Галицько-Волинська
держава і Литва підтримували дружині взаємовідносини. По смерті Юрія
володарем Галицько-Волинського князівства став його зять, син Гедиміна,
Любарт. Польські королі побоювалися посилення Литви за рахунок руських
земель. Прилучивши Галичину до Польщі, вони тим самим ослабили Литву.
1340 р. польський король Казимир пішов походом на Галичину, а 1349 р.
напав на Галичину вдруге і утримав її під своєю владою. Боротьба литовських
князів з Польщею не була вдалою: Галичина разом з Холмщиною залишилася
в руках Польщі. Польські королі та їх намісники проводили колонізацію
Галичини, підтримували католицьку церкву, давали привілеї католицькому
міщанству в руських містах. Давньоруське населення мусило відступати перед
чужинцями. На шість століть Галичина потрапила під іноземне панування.
Остаточно було включено Галичину до Польщі 1387 р. У 1434 р. в
Галичині скасовано давнє право і запроваджено польську адміністрацію та
суди.
1385 р. польські й литовські феодали, об’єднавши свої сили, підписали
договір, так звану Кревську унію. Польська шляхта використала її для
загарбання давньоруських земель і закабалення селян. 1413 р. цю угоду було
підтверджено. З того часу православні бояри втратили свої привілеї, а польські
і литовські навпаки, одержали ще більші права.
Русичі пов’язували свої надії з проводирем литовської опозиції
Свидригайлом. Однак його намагання разом з руськими феодалами повернути
Великому князівству Поділля не принесли успіху (на початку 30-х років).
Після смерті Свидригайла (1452 р.). Волинське князівство, володарем якого він
був, ліквідоване, а 1470 р. Київське князівство перетворено в литовську
провінцію. Так остаточно закінчилася руська автономія у складі Литви.
Останній збройний виступ руських феодалів під проводом Михайла
Глинського, відбувся 1508 р. Після того невдалого повстання Південно-Західна
Русь потрапила в цілковиту залежність від Литви.
2. Вплив культури Київської Русі на життя Литовського князівства.
У середині XIV ст. розпочався наступ Литовської держави на
Подніпров’я. Він полегшувався князівськими міжусобицями та занепадом
Золотої Орди, яка розпалася на кілька улусів. У 1355—1356 рр. литовський
князь Ольгерд завоював чернігівсько-сіверські землі, пізніше захопив
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Київщину та Поділля. Литовське князівство стало великою феодальною
державою, більшість населення якої становило руське населення.
Порівняно з литовцями Київська Русь мала розвиненіші виробничі
відносини, сільське господарство, ремісництво, політичну систему. Широкі
міжнародні зв’язки, високий рівень розвитку культури (писемність і
літописання, бібліотеки і школи, монументальна культова архітектура,
живопис і декоративно-прикладне мистецтво) сприяли прийняттю Литовською
державою більш досконалої системи управління, принципів і норм культурного розвитку.
Литовці дотримувалися правила: “Ми старину не рушимо, а новини не
вводимо”. Місцеві руські феодали зберегли свої володіння, а руські землі —
автономію. Русичі займали в державі рівнорядне становище з литовцями;
основою литовського судочинства стала “Руська правда”. Даньоруська мова
дістала статус державної, нею велась офіційна документація, урядування,
складання грамот і законів, навчання у школах, відправлялася служба в
церквах, нею говорили не лише народні маси, а й вища старшина і в
королівському палаці.
У Литовському князівстві здобуває популярності православна віра,
священикам надаються привілеї, а окремі члени литовської княжої сім’ї
приймають православ’я (литовці переважно були язичниками) та рідняться з
українськими князями.
Культурні набутки Київської Русі дали поштовх становленню освітніх і
культурних процесів у Литовському князівстві.
Поряд з тим у зв’язку з розвитком товарно-грошових відносин феодали
почали переводити натуральні повинності селян на грошові, посилено
розширювали свої орні землі за рахунок селянських земель, створювали власні
господарства – фільварки. Внаслідок цього серед селян починає швидко
зростати безземелля. Водночас посилювалась панщина, яка в Галичині і
Західній Волині доходила до одного-двох днів на тиждень.
Феодали обмежували громадські права селян – право суду, власності на
землю, право виходу. Феодали привласнили собі право судити селянина в
цивільних і карних справах. У XV ст. право вотчинного суду було оформлено
юридично.
Для розширення феодального господарства і посилення експлуатації
селян була проведена “волочна поміра” у маєтках литовського князя
Сигизмунда ІІ Августа “Уставою на волоки” 1557 р. Цей документ вже не
визнавав селянської земельної власності і пропонував всюди заводити
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фільварки. Посилюючи експлуатацію селянства, феодали прагнули позбавити
селян права переходу з одного феодального володіння в інше. Вже в кінці XIV
– на початку XV ст. значна частина залежних селян не мала права виходу.
Польський і литовський уряди протягом XVI ст. видали ряд законів, які
суворо забороняли селянам переходити з місця на місце без дозволу поміщиків
(конституції 1505 і 1543 років, Литовський статут 1529, 1566 років та ін.). До
середини XVI ст., більшість селян були вже кріпаками.
Однак поневолення селянства відбувалося по-різному, мало свої
особливості залежно від місцевих умов. Нелегким було становище й міського
населення. Вся влада була в руках багатих купців і лихварів, які експлуатували
наймитів. Руські міщани були позбавлені участі в міських правах, обмежені в
торгівлі, релігійних справах і т. ін. Тільки незначна частина міст в міру свого
економічного становища дістала магдебурзьке право (самоврядування).
Пригноблені народні маси чинили запеклий опір посиленню
закріпачення. Боротьба селян проти феодалів набирала різних форм: селяни
відмовлялись виконувати феодальні повинності, тікали в інші заселені місця,
вбивали феодалів і піднімали повстання. Одне з таких повстань відбулося 1490
р. в Галичині й Буковині; в ньому взяло участь кілька тисяч чоловік під
проводом селянина Мухи. Повсталі взяли ряд міст, в тому числі Снятин і
Галич. Але польські і прусські феодали жорстоко придушили повстання.
У XVI ст. боротьба селян проти польських, литовських, угорських,
молдавських та інших феодалів загострилась. Іноземне панування гальмувало
економічний, політичний, культурний розвиток Південно-Західної Русі, яку ми
сьогодні називаємо Україною.
3. Становище українських земель у Речі Посполитій.
Польські феодали тривалий час домагалися тіснішого з’єднання Польщі
з Литвою й цим остаточно зайняли пануючі економічні й політичні позиції в
державі. Литовські феодали під впливом невдачі у Лівонській війні пішли на
поступки Польщі, прагнучі дістати від неї допомогу в боротьбі проти Москви.
Тільки невелика група литовських самостійників відстоювала незалежність
Великого князівства. Українські феодали (О.Чорторийський, К.Острозький,
Б.Корецький і К.Вишневецкий) виступили проти унії з Польщею з
національних і релігійних причин, однак під натиском шляхти опозиція
змушена була відступити.
1569 р. Литва уклала унію з Польщею – утворилася Польсько-Литовська
держава – Річ Посполита. Згідно умов Люблінської унії білоруські землі

8

залишилися під владою автономного князівства, а Польща приєднала
величезні українські території. Україна поділялась на Волинське, Брацлавське,
Київське,Чернігівське і Подільське воєводства.
Таким чином, польські феодали після Люблінської унії поширили своє
панування на більшу частину України. Українському народові загрожувало
повне національне знищення. Польські магнати і шляхта жорстоко
визискували українських селян. Польський закон дозволяв феодалові навіть
карати селянина смертю. Гніт панської Польщі тяжів і над містами.
Українських міщан всіляко обмежували в правах.
Спочатку поневолення країни йшло по лінії колонізаційного руху
польських магнатів і дрібної шляхти, яка привласнювала українські землі,
експлуатувала природні багатства, а згодом почалася денаціоналізація і
полонізація населення. В установах панувала виключно польська мова.
Українські звичаї переслідувалися, проводилося насильницьке насадження
католицтва, переслідування прихильників православної віри.
Після укладення Люблінської унії міжрелігійна проблема все більше
розпочинає перебувати в центрі уваги, розпочавшись ще з ХІ ст., коли в 1054
р. відбувся розкол Християнської церкви («Велика Схизма») на католицьку
та православну. Відтоді неодноразово ставилося питання про об’єднання
церков через укладення спільної унії, задля досягнення взаємної згоди в
спірних релігійних питаннях.
Доволі важливо усвідомити причини, що врешті змусили православних
і католиків сісти за стіл переговорів, так як з обох боків були серйозні
розбіжності щодо бачення умов унії. За Люблінською унією більшість
українських земель опинилися в складі єдиної держави, тому в унії
православне населення вбачало об’єднуючий фактор, який мав би ще більше
згуртувати українське суспільство та посприяти примиренню й досягненню
компромісу з польським католицьким населенням. Рівність православної і
католицької церкви мала б припинити міжрелігійну ворожнечу та покласти
край переслідуванню православного населення при збережені православної
релігійної обрядовості, що висувалося першочерговою умовою в ході
унійного обговорення. Окрім цього, підпорядкувавшись за унією Папі
Римському, Українська православна церква дала б відсіч зазіханням
Московської, тому православні церковні владики та навіть шляхтичі й князі,
в тому числі Василь-Костянтин Острозький, спершу виступили за підтримку
унії.
Щодо поляків, то можливість укладення унії сприймалася ними
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неоднозначно. Багато хто з представників католицького духовенства вбачав
загрозу в унії як такій, що підірве позиції католицької церкви в державі.
Міцна українська православна церква не була потрібна польським владикам,
тому, незважаючи на обіцянки рівноправності двох церков після укладення
унії, поляки все більше розглядали унійний акт як можливість активного
поширення католицизму на українських землях. Це добре простежується в
полемічних творах польських церковників, зокрема Петро Скарга закликав
православних відкинути помилкові ідеї та визнати істинну римо-католицьку
віру.
Берестейський собор розпочався без взаємного порозуміння між
прибічниками і противниками унії, внаслідок чого, від 18 жовтня собор
розділився на дві частини, і кожна зі сторін засідала самостійно. Так,
прихильники унії перебували в соборній церкві св. Миколая, а противники –
у садибі, де зупинилися Острозькі. Як результат, кожен із соборів ухвалив
свої рішення, затвердив власну канонічність та засудив опонентів.
Унійний собор у церкві св. Миколая підтримав рішення про об’єднання з
Римо-Католицькою церквою та подальшим підпорядкуванням Папі
Римському, внаслідок чого утворилася греко-католицька церква.
Об’єднання передбачало наступні умови:
- незмінність форм таїнств та обрядів православного духовенства,
ведення церковної служби церковнослов’янською мовою;
- Папа Римський висвячує патріарха, а він у свою чергу – митрополитів;
- представники вищого православного духовенства зрівнюються в
правах із католицьким та отримують обіцяні місця в польському сенаті,
звільняються від сплати податків;
- світські особи не мають права втручатися в релігійне життя, а усі
храми, монастирі та церковні владики підпорядковуються
безпосередньо патріарху;
- заборона примусового окатоличення православного населення, дозвіл
на укладення мішаних шлюбів (між католиками та православними).
Разом із цим, митрополит Михайло Рогоза прокляв і позбавив сану
православних Львівського і Перемишльського єпископів.
На православному ж соборі анафемі піддалися прибічники унії:
константинопольський патріарх Никифор відлучив від Церкви та позбавив
сану митрополита Рогозу й решту унійних владик. Учасники православного
собору заявили про непідтримку прийнятої унії та висловили про своє
рішення усіма силами їй протистояти, що засвідчив і князь Василь-
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Костянтин Острозький.
Однак, це не завадило подальшому прийняттю унійного акту. 6 єпархій
Київської митрополії прийняли положення Берестейської унії одразу після її
ухвали, а 15 грудня 1596 року король Речі Посполитої Сигізмунд ІІІ видав
універсал про введення в дію положень Берестейської унії на території усієї
держави. Розпочалася багаторічна релігійна боротьба між католиками і
православними в усіх сферах діяльності українського суспільства: в церквах, в
парламенті і на літературному полі. Таким чином, Берестейський собор не
тільки не розв’язав міжконфесійну проблему, а навпаки тільки поглибив:
замість однієї церкви постали вже дві – православна і греко-католицька, що
призвело до подальшої боротьби. Ця боротьба була складовою частиною
визвольного руху українського народу проти колоніальної політики Польщі.
4. Культура України у XIV - першій половині XVI ст.
Основні соціально-політичні умови, що вплинули на розвиток
культури України в ХІV–ХVІ ст.: роз’єднаність українських земель; втрата
державності, відсутність єдиного політичного центру; соціальне і національне
гноблення з боку іноземних феодалів; денаціоналізація українського народу;
релігійні сутички і постійні війни.
В ХІV – ХVІ ст. центрами освіти були монастирі, єпархії, які дбали про
розвиток письма, виходячи з потреб церкви, вчителювали в них представники
духовенства. У школах учні вивчали азбуку, молитви, читали часослов,
псалтир. Вчилися церковним співам, письму (уставу і скоропису). Крім
церковних і приходських шкіл, з’являються і школи для підготовки фахівців
різних ремесел і купців. Досить поширеною була і домашня освіта.
Розвиток української освіти та культури того часу був можливим завдяки
меценатській діяльності окремих представників православної шляхти.
Зокрема, не можна не згадати Костянтина Острозького (1460 – 1530) – князя,
державного діяча, видатного полководця. Патронуючи православ’я, він зробив
вагомий внесок у розвиток української культури. Його коштом було
побудовано чимало монастирів та церков (Богоявленський собор у Острозі),
утримував притулки. У 1576 р. він заснував Острозьку слов'яно-греколатинську академію.
Характерною прикметою в Україні ХІV – ХVІ ст. стала можливість
української молоді продовжувати навчання в західноєвропейських
університетах. До національної еліти того часу слід віднести таких вченихгуманістів, як Ю. Дрогобич, П. Русин, С. Оріховський та ін.
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Особливо цікавою була постать Юрія Котермака (Дрогобича) (1450 –
1494) – вченого, філософа, астронома. Він здобув освіту у Краківському
університеті, згодом став професором та ректором Болонського університету,
де викладав астрономію і медицину. Широко відомий як перший український
автор друкованої книги «Прогностична оцінка поточного 1483 року».
У XV – XVI ст. набуває поширення віршування двох напрямів: грекослов’янського та латино-польського. Авторство поетичних творів (панегіриків,
моралізаторських та історичних віршів, епіграм) найчастіше належало
мандрівним дияконам і піддячим – учням духовних шкіл.
Українська музика ХІV – ХVІ ст. представлена церковними хоровими
творами. З ХІV ст. в Україні за західноєвропейськими нормами поширюється
нова нотна грамота і з’являється багатоголосний спів (партесний), в якому
складались партії для окремих голосів.
Архітектура ХІV – ХVІ ст. здебільшого підпорядковувалась завданням
оборонної політики і була пов’язана з характером укріплення міст. Набуває
поширення містобудування, що пояснюється і введенням Магдебурзького
права і розвитком фортифікації. Оборонний характер мала замкова
архітектура, що особливо розповсюдженою була на Правобережжі (Луцьк,
Кам’янець, Острог, Львів). Найяскравішими зразками українського
феодального замку є Хотинська фортеця.
На теренах України з’явилися споруди, де творчо застосовувались
елементи готичної архітектури. Серед готичних споруд України («цегляної
готики») переважали католицькі костьоли. Широкого розвитку набуває –
дерев’яне будівництво. Це так звані «зрубні храми» (церква св. Духа в
Рогатині, церква св. Миколи в Чернівцях).
Релігійні утиски, національне гноблення зумовили посилення уваги до
іконописного малярства. У роботах таких іконописців, як Федір Сенькович,
Микола Петрахнович середньовічні естетичні канони суттєво модернізувалися.
В іконописі стають дедалі помітнішими риси реалізму – елементи пейзажу,
українського побуту, живі натурні враження, емоційний стан персонажів.
5. Братства та їх роль у розвитку української культури.
Історія створення братств сягає давніх часів. Ще в Іпатіївському літописі
за 1134—1159рр. є згадка про “братчини”, але до XV ст. вони не набули
великого поширення. Діяльність братств активізувалась у XV ст. Це
зумовлювалося пожвавленням релігійного життя, реформаторськими рухами в
Європі, особливо гуситськими, економічним збагаченням мешканців міст,
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яким Магдебурзьке право дало можливість створювати цехові організації.
Останні, спочатку були суто світськими, а невдовзі набули яскраво вираженого
релігійного забарвлення. Їх головна мета полягала в обороні своєї батьківської
віри. Найстарші з братств — Львівсько-Успенське (1439) та ВіленськоКушнірське (1458).
Стан православної церкви на той час був не найкращий. Духовенство,
особливо нижчих ланок, було малоосвічене, а його вплив на прихожан —
мізерний. Вища церковна влада більше дбала про свої статки. Приблизно таку
ж картину спостерігаємо і в католицькій церкві, але завдяки реформаційним
рухам, що з 1568 р. істотно впливають на католицтво в Польщі, вона швидко
впорядковується, починають відкриватися школи, до яких охоче йде вчитись і
православна молодь.
Братства по-діловому перейняли досвід єзуїтів, активізували діяльність,
почали надавати допомогу парафіяльній церкві. Великого значення братства
надавали вихованню, формуванню моральних засад. Братчики не допускали
сварок та пиятик, для всіх були обов’язкові дотримання дисципліни, повага та
пошана до старших, чесність та люб’язність як до братчиків, так і до всіх
людей.
Благодійність була нормою життя братчиків, які в різний спосіб
допомагали старим, бідним, немічним, хворим, вдовам, сиротам, ув’язненим,
подорожнім виходячи щоразу зі своїх можливостей. Братства мали свої
шпиталі — притулки для тих, хто не мав житла. Вони утримувалися за рахунок
благодійних внесків та зборів.
Уже з перших своїх кроків братства зрозуміли, що освіта — найкраща
зброя для захисту своєї віри, подальшої діяльності та утвердження в
суспільстві. Тому при всіх братствах відкривалися й активно працювали
школи, вихованці яких несли ідеї братства в маси. При братствах працювали
друкарні, зокрема Львівська, Віленська, Київська, Могилівська та ін. Вони
залишили помітний слід у культурі свого народу: випускали різноманітну
літературу, а що найголовніше — підручники.
Під тиском прогресивних сил України польський король Стефан Баторій
дозволив Віленському братству відкривати школи, а з 1585 р. це право
поширюється на всі братства Великого князівства Литовського та Галичини.
Того ж року зроблено перший набір до Львівської братської школи, а невдовзі
такі заклади (близько 30) починають працювати у Рогатині, Городку,
Перемишлі, Луцьку, Вінниці, Немирові, Кам’янці-Подільському, Кременці,
Києві та інших містах.
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У братських школах навчалися діти всіх станів, а також сироти. Вони
утримувалися коштами братства за рахунок внесків; бідні та сироти вчилися
безкоштовно. При цьому виключалася будь-яка несправедливість. “Навчати й
любити всіх дітей однаково” — ось заповідь педагогів школи.
Головна увага приділялася слов’янській та руській (українській) мові,
вивчалися також як обов’язкові грецька та латина, що сприяло засвоєнню
античної спадщини, осягненню тогочасної європейської науки і культури. Учні
слов’яно-греко-латинських шкіл крім мов оволодівали програмою “вільних
наук”: діалектикою, риторикою, музикою, арифметикою, геометрією та
астрономією. Окремі братські школи переросли у вищі навчальні заклади, як,
наприклад, Києво-Могилянська академія.
Викладачами працювали здебільшого українці: Тустановський,
Ставровецький, майбутній митрополит Иов Борецький, Ю. Рогатинець, Стефан
і Лаврентій Зизанії та ін. Поширення шкіл пробуджувало національну
свідомість, відроджувало українські традиції, сотні вихованців шкіл ставали
вчителями, поширювали знання, формували у своїх учнів почуття власної
гідності та непримиренності до покатоличення і спольщення свого народу.
Братства заохочували самоосвіту серед своїх членів, всіляко
допомагаючи в цьому. Вони були всестановими, приймаючи до лав усіх,
хтобажав і міг щось зробити для розбудови української держави, її освіти і
культури. Братства проіснували до революції 1917 р.

