
Централізована бібліотечна система  

Деснянського району м. Києва 

Бібліотека№115 

 

    Київське 

Богоявленське  братство  
(до 400-річчя з дня заснування) 

(за проектом Деснянської ЦБС „Україна в 

контексті світової цивілізації”) 

 

     Київське (Богоявленське) Братство — 

національна православна 

громадська освітницька 

організація. Заснована в 

1615 році на Подолі в 

маєтності шляхтянки Є. 

Гулевичівни. Братство 

об'єднало кращих 

представників української 

шляхти, духівництва, 

ремісників, купців. Особливої сили й 

політичної ваги братству надав вступ до 

нього гетьмана П.Сагайдачного з усім 

військом Запорозьким, завдяки чому воно 

перетворилося на могутній осередок 

національно-визвольного й культурного 

руху. За ініціативи братства в Україні було 

відновлено православну церковну ієрархію, 

ліквідовану після проголошення Брестської 

церковної унії (1596). 

     Найбільшою заслугою братства як 

культурного осередка було заснування в 

1615 році Київської братської школи, на базі 

якої згодом було започатковано Києво-

Могилянській колегіум (з 1701 року — 

Києво-Могилянська академія). 
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     Духовною і моральною основою братства 

був Статут, який починався євангельським 

заповітом Ісуса Христа. 

     Утримувалося Київське братство за 

рахунок пожертвувань (внесків) членів 

братства. Діяльність Богоявленського 

братства в І пол. ХVІІ ст. позитивно 

впливала на згуртування сил українського 

народу в його боротьбі проти гніту 

шляхетської Польщі, особливо напередодні і 

під час визвольної війни українського 

народу 1648–1654 рр. В міру ослаблення 

католицької пропаганди в Україні 

суспільно-політична діяльність Київського 

Богоявленського братства поступово 

занепала. В документах 18 ст. Київське 

Богоявленське братство не згадується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса бібліотеки: 

м. Київ, вул. Бальзака, 28 

Телефон: 

(044) 515-61-70 
e-mail: library115@ukr.net 

https://www.facebook.com/lybra115 
веб-сторінка: 

http://desnabib.kiev.ua 
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