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ПЕрЕДМОВа

Сучасність ставить перед громадськістю і найпер-
ше перед науковими колами України низку запитів 

різного характеру. Проте одним із ключових завдань су-
часності є питання про історичне підґрунтя побудови По-
місної Православної Церкви в Україні. Цій ідеї найбільше 
служить цьогорічне святкування 1025-річчя Хрещення 
Руси-України. А тому природно, що ця ключова подія іс-
торії України привертає увагу сучасних дослідників і на-
уковців, які вбачають своє завдання в більш об’єктивній 
оцінці цієї події та її висвітленні у зв’язку з історичною об-
становкою тієї епохи, трактуванні самого Володимиро-
вого Хрещення давньоруською літературою та в пошуку 
тих історико-канонічних засад, які допомагають краще 
усвідомити духовний світогляд, за яким розвивалась 
державна і церковна структура України.

Необхідно відзначити, що за основу викладу дослід-
ницького матеріалу Петро Кралюк ставить саме історич-
ний контекст зазначеної проблеми, що дозволяє йому 
розглядати подію Хрещення Русі не лише у контексті  
Х ст., а як складний процес проникнення християнської 
ві ри на територію сучасної України, починаючи з кінця  
І ст. А тому надзвичайно цілісним є огляд матеріалу, що 
по чинається з аналізу історичного переказу проповіді 
св. апостола Андрія Первозванного на Київських горах. У 
ро боті йдеться про безперервний характер християніза-
ції давніх племен і народів, які населяли українські землі, 
робиться історичний огляд формування церковних орга-
нізацій в Криму та Північному Причорномор’ї протягом 
ІІ – VІІІ ст. Цікавою є інформація про апостолів Павла та 
Андроника як учителів слов’янських, що стверджує іс-
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торичний факт проникнення християнства до слов’ян 
різними шляхами. Кирило-Мефодіївська традиція також 
мала стосунок до Руси-України, бо пов’язувала її з іншим 
слов’янським світом, що вже офіційно був охрещений. 
Власне, становлення державного життя сприяло визна-
ченню князем Володимиром прийняття християнської 
віри на офіційному державному рівні, що, своєю чергою, 
сприяло прилученню Київської Русі до християнської ци-
вілізації європейських держав того часу. 

Таким чином, праця не тільки є актуальною до цього-
річного ювілею й офіційного святкування, але й допома-
гає оцінити крізь віки доленосну подію Хрещення Руси-
України у 988 р. за св. рівноап. кн. Володимира Великого. 

Архієпископ Рівненський і Острозький 
ІЛАРІОН

ПОчаТКИ ХрИСТИЯНСТВа  
На зЕМлЯХ УКраЇНИ

Свідчення про поширення християнства на землях 
України в перші століття після різдва Христового

Відомий російський церковний історик, митрополит 
Макарій (в миру – Михайло Булгаков, роки життя 

– 1816-1882), спираючись на літописний переказ про 
апостола Андрія Первозванного, який ніби побував на 
руських землях, зокрема на Київщині й Новгородщині, 
вважав, що початки християнізації Русі сягають апос-
тольських часів. «…у корінній Росії, – писав він, – св. 
Апостол Андрій… проповідував Євангеліє не комусь ін-
шому, а, без сумніву, стародавнім місцевим жителям, 
предкам нашим – слов’янам»1. Не будемо звертати ува-
гу на те, що Макарій «плутає» поняття Русь і Росія. За 
часів його життя в російській історіографії ці поняття не 
розрізнялися, а українські землі трактувалися як частина 
«корінної Росії». Макарій, створивши фундаментальну 
працю з історії Російської церкви (у дванадцяти томах), 
намагався утвердити думку про давність цієї релігійної 
інституції, про те, що вона бере свій початок ще з апос-
тольських часів. Це, відповідно, підносимо авторитет за-
значеної церкви в очах читачів.

Щоб аргументувати свою тезу про поширення хрис-
тиянства на руських землях у перші століття після Різдва 
Христового, церковний історик залучив свідчення таких 
ранньохристиянських авторів, як Тертулліан, Оріген, 

1 Макарий. История христианства в России до равноапостоль-
ного князя Владимира, как введение в историю русской церкви. 
– СПб, 1846. – С. 37.
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можна висловлювати різноманітні здогади. Але Русь без 
своєї церковнослов’янської писемності, без церкви, де 
використовувалася ця мова, без державних інституцій, 
що часто брали за взірець інституції Візантійської ім перії, 
могла відносно легко «розчинитися» в татарському морі. 

 Що ж до «пасеїстичного духу православ’я», який за-
панував на Сході Європи, то це є передусім творіння 
Московської держави, яка зазнала татарського впливу. У 
той же час православ’я на руських (українських) землях 
виявляло здатність йти назустріч латинському Заходу, 
переймати його досягнення. Свідчення цього є й Берес-
тейська унія (при всіх її проблемних моментах), і діяль-
ність греко-католиків, які, до речі, чи не найкраще допо-
магали українцям зберігати національну ідентичність, і 
діяльність Києво-Могилянської академії, яка взяла собі 
за зразок західноєвропейські католицькі колегії. При ба-
жанні можна навести й інші факти. Інша річ, що Російська 
православна церква цілеспрямовано нищила релігійні й 
культурні традиції, що зближували українців із Заходом. 

У контексті цих міркувань «вибір віри» Володимира зо-
всім не видається помилковим. Князь вибрав найбільш 
оптимальний варіант. Інша річ, що переваги цього вибо-
ру ми з часом розгубили. Але чи варто тут звинувачувати 
князя Володимира?
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