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бенедиктинці – ченці католицького ордену, які дотримуються ста-
туту, розробленого бл. 530 Бенедиктом Нурсійським у монте-кассінському 
монастирі (італія). існує жіноче відгалуження бенедиктинок. На почат-
ковому етапі своєї історії монастирі Б. не мали централізованого орден-
ського управління. статут св. Бенедикта диктував заборону відлучатися з 
монастиря, обов’язкове виконання будь-якої фізичної праці, а згодом – й 
інтелектуальні заняття тощо. Від раннього середньовіччя в Європі постає 
мережа бенедектинських монастирів. 597 – виникає перший осередок Б. в 
англії, звідки їх вплив поширився на Німеччину, ісландію, скандинавські 
країни. у 9 ст. статут св. Бенедикта став провідною нормою організації за-
хідноєвропейських монастирів. Заходами Б. набуло розвитку шкільництво, 
просвітницька діяльність (школи в корвейському та Новокорвейському 
монастирях, Фульді, рейхенау, санкт-Галлені). Б. протегував франкський 
король (у 800 – 814 імператор) карл Великий. Близько 910 було засно-
вано клюнійське абатство (Франція), яке стало центром, під управління 
якого перейшло понад 200 монастирів. у 11 ст. абат Гуго заклав підвалини 
клюнійської конгрегації, що означало запровадження серед Б. орденської 
організації. 1621 засновано конгрегацію св. мавра, яку представляли вче-
ні мабільон, монфокон, сен-март, мартен, д’ашері, дюран, дюканж та 
ін. За часів реформації Б. зазнали переслідувань; до 1538 лише в англії 
було ліквідовано 62 бенедиктинські абатства. обмеження їхньої діяльнос-
ті спричинили події Французької революції 1789. Зазнаючи втрат в Євро-
пі, члени ордену почали засновувати свої громади в америці. З ініціативи 
папи лева Хііі 1893 створено конфедерацію Б.

у східній Європі Б. були одними з перших місіонерів, які налагодили 
відносини з давньоруською державою. 961 німецький король (згодом ім-
ператор) оттон і у відповідь на прохання княгині ольги надіслав до києва 
місію на чолі з Б. адальбертом, який прагнув заснувати єпископство на 
русі. Від 12 ст. до монгольської навали в києві діяв заснований ірланд-
ськими бенедектинцями монастир св. марії, підпорядкований настоятелю 
у Відні. Посиленню зв’язків Б. з греко-католицькою церквою сприяло за-
снування в 1922-24 митрополитом а. Шептицьким східної гілки ордену в 
Бельгії. Нині діяльність Б. охоплює країни Європи та америки, де вони 
мають свої періодичні видання, навчальні заклади. 
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