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ЦЕРКОВНО-МОНАСТИРСЬКІ ФОРМИ СУСПІЛЬНОЇ БЛАГОДІЙНОСТІ В 

КИЇВСЬКІЙ РУСІ 

 

У статті розглядаються проблеми формування гуманістичних традицій у давніх 

слов’ян, основні чинники виникнення моральних рис народного характеру та форм 

культової допомоги. Проаналізовано основні тенденції розвитку християнської 

благодійної діяльності та суспільної допомоги в Київській Русі. Висвітлено процес 

становлення і розвитку церковно-монастирських форм опіки, їх основних функцій. 

Охарактеризовано шляхи формування ктиторської монастирської системи та парафіяльної 

допомоги нужденним. 
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The article reflects the problems of formation of humanistic traditions of the ancient 

Slavs, the main factors of moral traits of national character and forms of religious social support. 

Analyzed the basic trends of development of Christian charity and social care in Kyiv Rus. 

Reflected the process of formation and development of the church and monastic forms of care, 

their main functions. Characterized ways of forming ktytorskiy monastic system and parochial 

aid to the poor. 
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Філантропічний період в історії соціальної роботи змінився у V ст. етапом 

суспільної благодійності (общинно-родової та церковної), який тривав до XVI ст. У 

Київській Русі він тісно пов’язаний з процесом становлення державності й проникненням 

християнства. До початку ІХ ст. у східних слов’ян завершився розклад 

первіснообщинного ладу. Община, на той час, складалася із родичів та чужих людей (тих, 

що прийшли). Вона не могла існувати на основі старих племінних звичаїв і була надто 

слабкою, щоб врятуватися від різного роду загороз. Гарантом безпеки в таких умовах 

ставав князь із дружиною. На зміну родоплемінним відносинам прийшли територіальні, 

політичні та військові. Виникли племінні союзи, на базі яких в другій половині ІХ ст. 

утворилася Київська Русь. Певний вплив на слов’янську духовність і культуру, що 

відображали характер взаємин між людьми, мали просвітники, за походженням болгари 

або слов’яномовні греки, брати Кирило (бл. 827-869 рр.) і Мефодій (бл. 815-885 рр.), які у 

863 р. започаткували слов’янський алфавіт (кирилицю). На його основі, пізніше, виникла 



книжнописемна слов’янська мова, яка охопила значну частину слов’янських народів. 

Мова стала однією з найважливіших передумов становлення і розвитку самобутньої 

слов’янської цивілізації з її особливою духовністю, що відрізняється схильністю до добра, 

справедливості, співчуття і підтримки [1]. 

Практика здійснення суспільного захисту в системі роду і громади знайшла 

відображення у конкретних формах допомоги та взаємодопомоги, основними з яких були  

релігійно-культові з різноманітними сакральними ритуалами й атрибутами. Серед 

культових форм суспільної допомоги дослідники називають, перш за все, поклоніння 

певним предметам, що мали сакральні властивості, зокрема, кругу (колесу). Він був 

оберегом від злих духів, символом цілісності, стабільності і ґрунтовності. Людина не 

відчувала себе відособленою істотою, вона поєднувалася з космічним простором, ставала 

його продовженням [3]. 

У давніх слов’ян сакральні функції (часто спільно з громадськими) виконували 

волхви – жреці, віщуни, чаклуни, які були своєрідними “регуляторами” суспільних 

відносин. З метою відновлення благополуччя громади викривали людей, що приховували 

урожай або негативно впливали на нього. Пізніше їх виганяли з громади чи вбивали. Така 

традиція зберігалась в окремих регіонах України аж до початку ХХ ст. Оскільки діяння 

волхвів нерозривно пов’язані з ідеологією суспільної підтримки, це стало одним із 

чинників, що давало змогу після скасування язичництва зберігати поганські традиції.  

Більш пізньою формою вшанування Богів були братчини (мирщини, зсипки), під 

час яких жителі одного або декількох поселень віддають певну частину продуктів на 

суспільні потреби. Вони присвячувались святому покровителеві місцевості. Братчини 

відзначалися одним селищем або кількома “вскладчину”, де кожен учасник надавав якусь 

частку продуктів харчування на громадські потреби. Це були своєрідні форми подяки 

слов’янським Богам за отримані блага, і, в той же час, виконували функції мирного 

перерозподілу майна [5]. 

Іншим важливим механізмом закріплення соціальних відносин, пов’язаним із 

сакральними функціями, були родові обряди вшанування предків. Вважалося, що померлі 

родичі сприяли родючості та врожаю. В день поховання, і в дні поминань померлого, 

родина жертвувала якусь милостиню. До суспільних форм допомоги, пов’язаних з 

культом смерті, належали: громадська тризна, милостиня, “страва” – подання 

натуральними харчовими продуктами та ін. [7]. 

У другій половині ХІІ ст. княжа допомога і захист нужденних суттєво змінились. 

Це обумовлювалося рядом причин, перш за все ростом монастирської і церковної опіки. 

Виходячи у своїй благодійності з морально-релігійних міркувань, князі схильні були 



передати сферу соціальної підтримки у розпорядження церкви і доручити здійснення 

соціальної допомоги представникам християнської релігії. Зокрема, у церковному статуті 

996 р. згадується про обов’язки духовенства з нагляду над опікою бідних, причому на 

утримання церков, монастирів, лікарень, богоділень і на прийом убогих була визначена 

так звана “десятина” (фінансове відрахування від князівських доходів, поступлень від 

хліба, худоби, судових мит та ін.). Подібні відрахування на церкву і благодійність робили, 

також, і приватні особи. У наступні століття церква й монастирі були осередками 

соціальної допомоги убогим і хворим. Монастирі проводили багатопрофільну роботу і 

стали провідними центрами благодійності виконуючи різноманітні функції: лікування, 

надання одноразової допомоги харчуванням, милостині, навчання грамоті, контроль над 

убогими та ін. Вони стали не лише інституціями соціальної допомоги, але й своєрідними 

органами громадського контролю та місцем покарання для невірних жінок [5]. 

Перші в Київській Русі лікарні, де бідні отримували суспільну опіку і 

користувалися безкоштовним лікуванням, були запроваджені у 1091 р. Переяславським 

єпископом Охрімом (друга пол. XI ст. – 1105 р.; у 1091-1097 рр. Київський митрополит 

Єфрем II Переяславський). Він першим розробив монастирський статут, виходячи з 

положень якого будував громадські лазні, безкоштовні лікарні для бідних і мандрівників, 

стаціонарні відділення для важкохворих. Ціла мережа лікувальних закладів існувала при 

монастирях на принципах християнського милосердя і протягом семи століть служила 

людям. При всіх монастирях, що мали кошти, проводилось харчування злидарів і убогих. 

Для них влаштовували окремі приміщення. Зміцнівши економічно, монастирі стали 

центрами благодійної соціальної діяльності. Вони виконували чотири основні функції: 

лікування, забезпечення незаможних (надання одноразової допомоги натуральними 

продуктами), навчання, контроль [6]. 

Поступово оформилась ктиторська система соціальної допомоги (ктитор – з грец. 

будівничий, засновник – особа, на кошти якої збудовано або відновлено церковний храм 

чи монастир). Її особливість полягала у тому, що той, хто постригається у ченці, 

зобов’язаний приносити дар монастирю у вигляді, як правило, земельних угідь. Перед 

нашестям монголо-татар у Київській Русі було понад 120 монастирів (найбільш відомий – 

Києво-Печерський монастир, заснований у 1051 р.), з них маже 100 знаходилися у містах. 

Монастирська система поступово витісняла княже благодійництво, стаючи самостійним 

суб’єктом допомоги. Особливою щедрістю для допомоги нужденним відрізнявся ігумен 

Києво-Печерського монастиря святий Феодосій (Феодосій Печерський, бл. 1009-1074 рр., 

один із основоположників чернецтва на Русі) [4]. 



У Х-ХІІІ ст. церковна практика суспільної допомоги розвивалася, також, через 

парафіяльні організації. На відміну від монастирської допомоги, парафіяльна була більш 

відкритою. У ній зосереджувалося все общинне, громадське і церковне життя. Діяльність 

парафій не обмежувалась тільки наданням допомоги калікам чи злидарям, вони 

здійснювали найрізноманітнішу підтримку – від матеріальної допомоги до виховання та 

перевиховання. Парафія була територіально-адміністративною одиницею. Пам’ятки 

писемності свідчать про те, що майже в кожній парафії існували богодільні. До форм 

парафіяльної благодійності можна віднести: надання грошових кредитів з церковної 

казни, позики хліба і насіння окремим особам чи громаді (під заставу майна) та ін. Для 

покинутих дітей при богодільнях влаштовували сирітські притулки. Біля храму часто 

споруджували спеціальні будівлі, де могли перебути негаразди соціально незахищені 

парафіяни. Таким чином, парафіяльна благодійність переслідувана не лише релігійні цілі 

– порятунок душі людини, але й мету соціальної підтримки і допомоги потребуючим [2]. 

Проте, суспільна благодійність у Київській Русі мала не тільки позитивні сторони, 

а й створила гострі соціальні проблеми. Жебрацтво розглядалося як свого роду 

необхідність. Саме його існування, згідно тодішніх уявлень, входило в плани Бога, щоб 

дати можливість тим, хто подає милостиню здійснити богопотрібну справу і тим самим 

полегшити собі шлях до вічного спасіння. Такий погляд сприяв розвитку професійного 

жебрацтва, що поступово розрісся до розмірів великого громадського лиха. Монастирі і 

княжо-боярські двори стали центрами, що приваблювали цілі натовпи ледарів, які 

розраховували знайти там поживу. При багатих княжих дворах з’явилися навіть особливі 

“штати” постійних жебраків. Держава мирилася з фактом існування злидарства, дивлячись 

на нього, як на необхідний, посланий Богом хрест, сама ж при цьому виступала виключно 

в ролі приватного благодійника [6]. 

Таким чином, архаїчна форма суспільної допомоги у давніх слов’ян формувалася 

як відчуття “належності до цілого” – людської спільноти, природи, космосу. З прийняттям 

християнства в Київській Русі запроваджується конфесійна допомога, побудована на 

головній заповіді християнського віровчення – любити Бога і любити ближнього, як са-

мого себе. Провідною формою стає церковно-монастирське піклування. У Київській Русі, 

як правило, благодійництво було справою окремих осіб, пройнятих ідеями християнської 

моралі, і не вважалося обов’язком держави. На зміну монастирським формам суспільної 

допомоги приходили парафіяльні, які передбачали надання матеріальної допомоги, позик 

нужденним членам громади, виховання й перевиховання. Можна зробити висновок, що 

ніколи згодом, в українській історії, на справи суспільної благодійності не виділялося 

такої значної частини загальних доходів, як у період княжої влади. Відмінною рисою 



благодійності цього періоду була “сліпа” роздача милостині, без будь-яких досліджень 

про жебраків та їх потреби. Найбільше роздавалися життєво необхідні продукти, так як 

грошовий обіг в той час був ще дуже слабкий. Допомога була різноманітна і часто 

відповідала дійсній потребі. Вона виражалась у побудові житла, викупі полонених, 

навчанні ремеслам та ін. 
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