Хрестити Київську Русь і проголосити християнство державною релігією припало князю
Володимиру Великому. Прийшовши до влади за допомогою варязької дружини і язичницької
еліти, Володимир задля їхніх інтересів запровадив язичницький пантеон богів. На місці старого
капища, де стояла подоба Перуна, з’являються 7 різноплемінних богів – Перун, Дажбог, Хорс,
Стрибог, Симаргл, Мокош (Моковейка), Велес.
Але трохи згодом Володимир переконався, що для зміцнення держави й її престижу, потрібна
нова віра. Київська держава підтримувала найтісніші стосунки з Візантією – найбагатшою,
наймогутнішою та культурно найвпливовішою
державою того часу. Так він вирішив прийняти
християнство та охрестити весь свій народ.
Хрещення відбулося у часи послаблення
внутрішньополітичного стану у Візантійській
імперії. Після офіційного хрещення киян у 988
християнство стає державною релігією Київської
Русі. Християнізація Русі йшла поступово за
водними шляхами, спершу її прийняли більші
осередки, пізніше провінція. Не всюди цей
процес відбувався без опору, як у Києві.
Головний опір чинили служителі язичницької
віри – «волхви», вплив яких на південних землях
Русі був незначний.

Натомість, на півночі, у Новгороді, Суздалі, Білоозер’ї вони підбурювали населення до
відкритих виступів проти християнських священиків. Ще довго співіснували між собою деякі
елементи поганської віри, переважно обрядів, із християнством (т. зв. Двовір’я).
Для унормування церковного життя у своїй державі Володимир видав Устав, призначивши
десятину на утримання церкви, та визначив права духовенства. Володимир намагався дати
структурне оформлення нової релігії, подібне до візантійського. Перша згадка про митрополита на
Русі відома з 1037. Ним був грек Теотемпт. Християнство, проповідуючи милосердя та
християнську любов – підвалини цивілізованого і мирного життя, об’єднало релігійно велику
державу Володимира і позитивно вплинуло на
мораль керівної верхівки і населення.
З прийняттям християнства на Русі поширилася
писемність. Володимир закладав школи, будував
церкви. Спершу в Києві, а згодом по інших містах.
Учителями були священики з Корсуня, які знали
слов’янську
мову.
Факт,
що
прийняття
християнства не призвело до безпосереднього
політичного опанування Русі Візантією, а відкрило
новій християнізованій спільноті зв’язки з
далекими та близькими сусідами, слід вважати
найпозитивнішим наслідком акту хрещення Русі та
слов’ян Сходу.

Запровадження
християнства
Володимиром
Святославичем як державної ідеології у 988-990 рр.
позитивно вплинуло на всі сторони життя
давньоруського суспільства.
Особливо плідно воно позначилося на культурі,
писемності, наукових знаннях.
М. Ф. Котляр, історик

Володимирове хрещення 988 року стало важливою
віхою в історії східноєвропейських земель, визначило
їхній цивілізований вибір.
П. М. Кралюк, філософ

Брайчевський, М. Ю. Утвердження християнства на Русі / М. Ю. Брайчевський. – Київ :
Наукова думка, 1988. – 264 с.

На основі вивчення численних джерел показано тривалість і
складність процесу утворення християнства.

Власто, А. П. Запровадження християнства у слов’ян : вступ до середньовічної історії
слов’янства / А. П. Власто. – Київ : Юніверс, 2004. – 496 с. : іл.

У книзі проаналізовано ранню історію слов’янських народів і
простежено поступовий процес формування у них християнських
держав у рамках як східно-, так і західноєвропейської культури.
Особливу увагу автор приділяє політичному та культурному
протистоянню між Сходом та Заходом у боротьбі за прихильність
окремих слов’янських народів, а також рівневі культурного обміну
в межах слов’янського світу, пов’язаного із застосуванням
церковнослов’янської мови.

Головащенко, С. І. Історія християнства : навч. посібник / С. І. Головащенко. – Київ : Либідь,
1999. – 352 с.

У посібнику розглядається історія та сучасність
християнства як світової релігії. Становлення християнського
релігійно-церковного комплексу показане через специфіку
різних конфесій та у зв’язку із суспільно-політичним і
соціальним розвитком. Належне місце в книзі посідає історія
християнських віровизнань в Україні. Підкреслено своєрідність
української християнської традиції, відкритої до міжкультурного
діалогу та взаємодії.

Історія русів / перекл. Драч І. Ф. – Київ : Веселка, 2001. – 366 с. : іл.

Це твір історичний, політичний і разом з тим –
белетристичний; суворо реалістичний – і романтичний; це – ніби
дзвін на сполох, заклик українцям до єднання, визволення,
відродження Української держави.

Мірошніченко, Ю. Р. Русь-Україна: становлення державності : у 2-х т.. Т.1. [ Русь-Україна:
з найдавніших часів до створення імперії ] / Юрій Мірошніченко, Сергій Удовік. – Київ : Ваклер,
2011. – 744 с. : іл.

Запропонована книга представляє собою політичне
дослідження становлення державності Русі-України із
залученням історичних фактів і документів, матеріалів
археології, а також соціології, психології, економіки,
юриспруденції, філософії, семіотики, географії, геополітики і
політології. Автори пропонують свіжий погляд на минуле нашої
країни і наших земель і в своєму дослідженні виходять з позиції
європейської цивілізації і становлення України як правової
держави.

Україна – Європа: хронологія розвитку з стародавніх часів і до початку нашої ери : у 5 т.
/ А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов. – Київ : Кріон, 2008. – 576 с. : іл.

Це науково-популярне видання, що висвітлює в
хронологічній послідовності історичний розвиток України і
Європи з стародавніх часів по 1000 р. Цікаві факти, барвисті
ілюстрації допоможуть дізнатися про історію України в
контексті історії європейських країн.

Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Івшиної Лариси. – Київ :
ПрАТ «Українська прес-група», 2012. – 800 с.

Ця книжка про незнищеність, про глибину й могутність
нашого історичного коріння. Це спроба «Дня» та наших авторів
не тільки дослідити Київську Русь як історичне явище, а й
зрозуміти історію її Історії.

Історія України в особах : Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / кер. авт. кол.
Русина О. В. – Київ : Україна, 2012. – 440 с.

Історія може бути науково об’єктивною, живою лише тоді,
коли розповідатиме про реальних людей, тих, які творили
історичний процес, впливаючи на нього й відіграючи цим самим
важливу роль у долі свого народу. З низки нарисів про видатних
осіб читач дістане уявлення про Давньоруську державу IX–XIII
cтоліть у всьому розмаїтті її політичного, економічного і
культурного життя.

Горєлов, М. Є. Держава і цивілізація в історії України : монографія / М. Є. Горєлов, О. П.
Моця, О. О. Рафальський. – Київ : Еко-Продакшн, 2009. – 980 с.

Автори книги вивчають історичний розвиток населення на
території сучасної України від зародження відтворювального
господарства і до сьогодення. Основна увага надається
висвітленню проблеми еволюції протоцивілізаційних та
цивілізаційних спільнот цього європейського регіону.

Сорока, Ю. В. 100 важливих подій України / Юрій Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с. : іл.

У цьому виданні зібрані події, які сформували ту Україну,
яку ми знаємо зараз, і які сприятимуть її розвитковай надалі.

Палій О. Короткий курс історії України / Олександр Палій. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. –
464 с. : іл.

У книзі викладено історію України з давнини до наших днів.
Вичерпно подано найважливіші події української історії.

Слабошпицький, М. Ф. З голосу нашої Кліо / М. Ф. Слабошпицький. – Київ : Ярославів Вал,
2013. – 224 с. : іл.

У книжці розповідається про складні й драматичні періоди
української історіі, подано біографічні ескізи про видатних
синів і доньок українського народу. Книжка охоплює період від
часів зародження першої української держави – Київської Русі
аж до зруйнування московськими царями Запорозької Січі.

Теліженко, О. В. Основи національної культури : навч. посібник / О. В. Теліженко. – Київ :
УБС НБУ, 2012. – 443 с. : іл.

Навчальний посібник розкриває матеріальну і духовну суть
національної культури і традиційного народного мистецтва
України, еволюцію його розвитку від найдавніших часів до
сьогодення.

Україна – європейська країна / автор-укладач Чайковський Сергій. – Київ : ТОВ «БалтіяДрук», 2015. – 123 с. : іл.

Яскраве видання, у якому статті з історії нашої
держави проілюстровані унікальними експонатами зі
знаменитої скарбниці – Національного музею історії
України, не залишиться непоміченим у світі книжкових
новинок. Розповідь доповнюють факсимільні копії
цікавих історичних документів з фондів музею.

Сказання про хрещення Русі
https://www.youtube.com/watch?v=o6gkQ-nlkbg

