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Мета презентації 

  Дослідити та проаналізувати проблему 

вибору віри в часи Київської Русі та феномен 

двовір’я. 



Чому Київській Русі потрібна була 

нова віра? 

          З давніх часів слов’янські племена поклонялись 
кожен своєму богу. Згодом склався пантеон 
слов’янських богів. Язичество задовільняло 
племенну структуру суспільства. Проте з її 
занепадом і переходом до феодалізму стало 
зрозуміло, що багатобожжя гальмує розвиток 
нового суспільства. В свою ж чергу монотеїзм 
відповідає класово-становому устрою, він має чітку 
ієрархію, як і держава. Селянин залежить від 
господаря, господарь від феодала і т.д., і всі воні 
підвладні комусь одному – князю, якщо говорити 
про Київську Русь. До того ж історики вважають, 
що на момент прийняття християнства 
Володимиром язичництво знаходилось у глибокій 
кризі. 



Поширення християнства на Русі до 

Х ст. 

    Християнство почало проникати на територію 
Киівської Русі задовго до прийняття Володимиром 
християнства. Християнські ідеї поширювались 
серед східноєвропейських племен і окремі 
східнослов’янські володарі запроваджували нову 
віру. Вперше хрещення Русі відбулося за правління 
Аскольда у 860 р., проте його зусилля були 
марними. У 882 р. відбувся переворот і до влади 
прийшов Олег, який був язичником. Він повернув 
своїй вірі державний статус. Наступні князі були 
терпимішими до християнства, деякі і 
самі(наприклад, княгиня Ольга) прийняли 
християнство. Це позначилось на його пожвавленні 
на Русі. 

  У 988 р. за князя Володимира Великого 
пройшло хрещення Київської Русі і провослав’я 
остаточно затвердилось як державна релігія, хоча 
воно і не одразу змогло замінити стару віру. 



Проблема вибору віри 

  Вибір віри був важливим питанням, 
тому що це впливало на подальший 
розвиток Київської Русі. До того ж Русь 
знаходилась між мусульманським і 
християнським світами. Язичництво 
могли замінити іслам, іудаїзм, 
християнство західно-римського та греко-
православного обрядів. Також князь 
Володимир провів язичницьку реформу у 
980 р., проголосивши Перуна головним 
божеством Київської Русі, але 
багатобожжя лишилось і для всіх східних 
слов’ян воно було далеким від ідеї їх 
єдності. Ця реформа не дала належних 
результатів і Київ не перетворився на 
ідеологічний центр Київської Русі.  

Країни, з якими межувала Київська  

Русь 



Причини вибору православного 

християнства в якості державної віри  

 Міцні культурні та економічні зв’язки з Візантією, 
зацікавленість у співпраці з нею; 

 Терпимість православ’я до усталених у народі 
традицій(на відміну від того ж католицтва, яке не 
бажало враховувати місцеві особливості); 

 Православна церкава підпорядковувалась світській 
владі і задовільняла потреби панівної 
верхівки(католицька церкава підпорядковувалась 
тільки римському папі); 

 Східне християнство етнічно було ближче до 
руського народу, багато церковної літератури було 
перекладено на церковно-слов’янську мову, 
зрозумілу народу. 



Хрещення князя Володимира Великого. 
Фреска В. М. Васнєцова 



Феномен двовір’я як наслідок зміни 

державної віри 

  Так як християнство руському народу було 

нав’язане і прийшло воно вже у готовому 

вигляді, то на руських землях виник феномен 

двовір’я. Його суть полягає у поєднанні 

християнських і язичницьких традицій і 

обрядів, їх співіснування. Часто двовір’я 

пояснюють як “оязичнення” християнства. 

Також двовір’я проявилось в тому, що нову віру 

люди пояснювали собі через старі(язичницькі) 

поняття. 



Приклади перенесення деяких язичницьких 

обрядів на християнські свята 

 Свято зустрічі зими і весни 

 

 

 Свято пробудження 
природи 

 

 Русалія і Купала 

 Осінні обряди, присвяченні 
завершенню земледільного 
господарського циклу, 
проводам літа та підготовці 
до зими 

 Масниця як свято з 
передвеликодневого 
обрядового циклу 

 Великдень(сонячна 
символика на писанках 
– язичницький культ) 

 Трійця й Іванів день 

 Покрова Богородиці та 
інші осінні свята 

Язичництво Християнство 



Агріографічна література 

  Намагаючись стримати масове 
“оязичнення” християнства, 
поширюється агріографічна 
(повчальна) література, 
спрямована на народ. Але і у ній 
залишались язичницькі елементи. 
Наприклад, з християнськими 
героями трапляються різні чудеса, 
а чудеса – це атрибут язичницьких 
міфів. Приклади таких творів: 
“Києво-Печерський патерик”, 
“Житія Бориса і Гліба”, “Житіє 
Феодосія Печерського”, “Житіє 
Антонія Печерського” і т.д. “Житія Бориса і Гліба” 



Наслідки християнізації 

 Розвиток соціально-економічної 

сфери(християнство відповідало феодальному 

устрою держави); 

 Визнання серед інших європейських країн, 

вигідніші договори з ними, покращені умови 

для зовнішньої політики; 

 Розвиток культури, мистецтва; 

 Виникнення писемності та поширення 

грамотності; 

 Зміна етичного світогляду. 



Висновки 

  Таким чином, ми проаналізували проблему 

вибору віри в часи Київської Русі, дослідили 

причини та наслідки зміни віри, проаналізували 

та дослідили феномен двовір’я. 
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    Дякую за увагу! 

 


