
Хрещення Русі наприкінці Х ст. безсумнівно 
належить до найбільш епохальних подій у 
вітчизняній історії. Хрещення Русі стало 
для східних слов’ян унікальною можливістю 
доторкнутися до живої сили Євангелія, докорінно 
змінити богосприйняття та світосприйняття, 
скинути з себе язичницькі пута й зробити 
величезний крок до цивілізованості.

Християнський світогляд прямо чи 
опосередковано вплинув на культурний розвиток, 
удосконалення писемності, формування основ 
архітектури та мистецтва і т. ін.

Враховуючи унікальність події, що принесла 
християнську звістку, а з нею — і розвиток 
усіх сфер життя, керівництво нашої держави 
вирішило на найвищому рівні відсвяткувати 
1025-річчя хрещення Київської Русі. Підставою 
для проведення урочистих заходів став указ 
Президента України № 34/2013 від 21 січня 2013 
року про «Питання організації та проведення 
заходів з відзначення в Україні 1025-річчя 
хрещення Київської Русі».

Наразі ми зробимо невеликий екскурс в історію, 
щоб зрозуміти передумови і важливість хрещення 
Київської Русі, а також нагадати шлях, яким 
пройшло християнство від новітньої незрозумілої 
західної релігії до справжнього євангельського 
вчення на теренах сучасної України.
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ХРЕСТИТЕЛІ РУСІ
Існують напівлегендарні дані про проникнення 

християнських ідей на територію Подніпров’я 
ще в І столітті. Утім, справді слов’янський розділ 
в історії християнства пов’язаний з діяльністю 
Кирила та Мефодія, що своїм служінням 
викликали до життя слов’янську писемність, 
заклавши духовні основи християнства і для 

східнослов’янських племен.
Схема християнізації усіх 

слов’ян була аналогічною: 
особисте навернення 
й хрещення вождя, а 
потім — насильницьке 
(або напівнасильницьке) 
хрещення підданих і 
знищення язичництва.

Першою відомою 
християнкою в Київській 
Русі стала княгиня Ольга 
(945-969), яку літописець 
називає «зіркою ранішньою, 
що випереджує сонце». 
Її наймолодший онук 
Володимир (980-1015) 
став «хрестителем Русі». 
Достеменно невідомо, які 
причини підштовхнули 
Володимира, ревного язичника та «женолюбця», 

особисто прийняти 
хрещення. На думку 
істориків, їх слід 
шукати «у переплетенні 
політичних симпатій 
до Візантії з емоційним 
захопленням 
візантійським 
богослужінням, 
одухотвореним дитячими 
спогадами з уст бабусі 
Ольги». За офіційною 
версією, великий князь 

охрестився в Херсонесі Таврійському в 988 р. 
разом з більшою частиною дружини.

Після повернення до Києва були розгромлені 
язичницькі капища, статую Перуна скинули в 
Дніпро, а посли князя проголосили від його імені 
всьому місту: «А хто не навернеться до ранку на 
річці… відкинутий буде від мене». Вранці 1 серпня 
988 р. увесь народ йшов по вулиці Києва, що 
отримала назву Хрещатик, до Дніпра й приймав 
хрещення від грецького духовенства.

З історичних джерел 
нам відомо, що після 
хрещення Володимир 
докорінно змінився: почав 
вести цнотливе сімейне 
життя, пишні гостини 
замінилися допомогою 
нужденним. У тому ж 
благочестивому дусі 
він виховав своїх синів, 
будував церкви, всіляко 
підтримував просвітлення 
народу, використовуючи слов’янську літургію та 
літературну спадщину Кирила і Мефодія.

Не всюди хрещення відбувалися добровільно. 
Через язичницькі бунти на чолі з волхвами 
християнство доводилося насаджувати «вогнем 
та мечем». Це визнають не лише літописець, а 
й пізніші історики: «Небажаючих хреститися 
було дуже багато як в Києві, так і взагалі по всій 
Русі…». «Русь хрещена була не лише проповіддю, а 
й з примусу». 
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