
до Дня хрещення
Київської Русі-України 

Фото з сайту: https://bit.ly/2IB04VD Матеріал підготувала  Лізановська Л. Ф.,

бібліотекар І категорії  



Старіють окремі люди, старіли й вимирали окремі – та й

то не християнські народи (жоден християнський народ ще

не вмер і у християнстві є і буде завжди джерело відродження

народів, хоч би в який стан ввергла їх історична доля)
К. Д. Ушинський

Тернистим шляхом, згинаючись під важким тягарем

чорної недолі, утворили ми свою велику культуру.
І. Огієнко

Є тільки один ідеал довершеності, перед яким схиляються 

всі народності, це ідеал, що його дає нам християнство ... 

Воно (християнство) і повинно служити для кожного 

християнського народу джерелом усякого світла і істини...
К.Д. Ушинський 

Сайт: https://bit.ly/2XlrxyA



Хрещення Русі стало подією надзвичайної історичної ваги і вплинуло на

подальший її розвиток. Прийняття християнства у 988 році відіграло

важливу роль у піднятті престижу Київської держави.

Через те, що Україна-Русь прийняла християнство з Візантії, в Київ

приїхало багато грецьких священників, письменних людей, які сприяли

поширенню грамотності та знань.

Прийняття християнства наблизило Київ до європейських держав.

З ХІІ століття на колишній віддаленій околиці Києва стоїть

храм-воїн, охоронець північно-західних доріг до міста –

Кирилівський храм. Після Софійського собору це другий храм у

Києві, що зберігся з часів Стародавньої Русі у справжніх своїх

стінах.

Фото з сайту:  https://bit.ly/2I49t5u



Основною культурою Київської Русі була багатовікова самобутня

культурна традиція східнослов'янських племен. Прийняття християнства

позначилося на всьому духовному житті суспільства, привело до значного

його збагачення.

Культурно-освітній процес проходив під патронатом монастирів, церков,

а саме: писалися книги, засновувалися школи. Суттєві зміни пережило

також і староруське мистецтво – живопис, скульптура, музика.

У державі було запроваджено також і грошову систему.

До перегляду пропонуємо ряд художніх творів відомих українських

письменників, у яких йдеться про важкий і тривалий процес

християнізації. На сторінках запропонованих творів ви зустрінете імена

відомих історичних постатей та вигаданих героїв, які сприяли поширенню

християнства на теренах Київській Русі та долучилися до творення

української національної культури.
Сайт: https://bit.ly/30TTUG9

Сайт: https://bit.ly/2KcAVAy



«Се повісті минулих літ, звідки почалась Руська 

земля, хто в Києві перший став княжити і звідки 

Руська земля стала  буть».

У фонді бібліотеки   

Повість минулих літ : літопис : для серед. та ст. шк. 

віку / худож. Г. В. Якутович ; переказ.  В. С. Близнець. –

Київ : Веселка, 1982. – 226 с. : іл.

Повість врем'яних літ : літопис за іпатським

списком: пер. з давньо-русск. – К. : Рад. письменник,

1990. – 558 с.
“Повість” розповідає про події , що відбувались на 

Русі від ХІ ст. до початку ХІІ ст.

Києво-Печерський патерик / упоряд. Д. І. Абрамо-

вич. – Репр. вид. – Киев : Час, 1991. – 280 с.

“Києво-Печерський патерик“ – найбільш давня

пам’ятка української культури. Патерик був складений

монахами Печерського монастиря в період його

розквіту. В ньому зібрані розповіді про життя відомих

членів монастирської общини, їх побут.



У фонді бібліотеки 

Загоскин М. Н. Аскольдова могила : повести / 

М. Н. Загоскин. – К. : Дніпро, 1990. – 431 с.

В історичному романі “Аскольдова могила” події

розгортаються в період хрещення Київської Русі.

Київська Русь стала першою могутньою державою на

території українських земель. Ця держава відігравала

важливе значення в історії Середньовіччя.

У «Повісті временних літ» згадується київський

князь Аскольд (860 – 882), який правив разом із Діром.

За візантійськими джерелами, охрестився близько

867р., можливо, з певною кількістю дружинників; за

переказами прийняв ім'я Миколай.

Саме з цієї події у IX ст. розпочався нелегкий і

довготривалий процес християнізації Київської Русі.

Аскольд став першим князем, хто

вирішив поширювати християнство на території

Київської Русі.

У фонді бібліотеки 

Сайт: https://bit.ly/2nlw57F



Хрещення княгині Ольги.

Худ. С. Кирилов

"Княгиня Ольга стоїть дійсно на перехресті релігійної та 

культурної історії Руси–України”

Микола Чубатий
Сайт: https://bit.ly/2YT31oL

Перша та єдина жінка, яка обійняла великокнязівський

скіпетр і тривалий час успішно врядувала у Київській

державі – княгиня Ольга.

Їй належить визначальна роль у сполуці Русі язичницької

з Руссю християнською.

У 946 р. та 957 р. вона відвідала Константинополь і була

прийнята візантійським імператором. В результаті цього

візиту княгиня прийняла християнську віру (хрещене ім‘я –

Олена; також – Ольга-Олена).

У фонді бібліотеки

Бабицька Т. М. Княгиня Ольга : повість, оповідання / Т. М.

Бабицька. – К. : Молодь, 1990. – 216 с.

Повість охоплює надзвичайно важливий і насичений

важливими подіями період історії Київської Русі кінця ІХ -

першої половини Х століть. Однією з головних її героїнь є

княгиня Ольга.

Фото з сайту: https://bit.ly/1ZgVg5O



У фонді бібліотеки   

Дерево пам'яті : книга українського історичного

оповідання. Вип. 1: Від найдавніших часів до 1648 року. –

Київ : Веселка, 1990. – 607 с. : іл.

Перший випуск складається з давніх переказів, оповідань

з літописів, твори українських письменників, які

відображають історію України від найдавніших часів до

1648 року.

Скляренко С. Д. Святослав : роман : для серед. та

старш. шкільного віку / С. Д. Скляренко. – Київ : Веселка,

1991. – 652 с.

Історичний роман С. Скляренка зображує події часів

Київської Русі Х століття. Автор цікаво змальовує життя

того далекого періоду, описує військові походи під проводом

князя Святослава, видатного воїна-полководця,

державного діяча.

Опільський Ю. Іду на вас; Ідоли падуть : істор. повісті /

Ю. Опільський. – Львів : Вища школа, 1988. – 278 с.

Сюжет повісті “Іду на вас” – це епоха Київської Русі.

Автор описує останній похід князя Святослава та його

загибель.

“Ідоли падуть ” – головна тема, яку піднімає автор у

повісті – це часи князя Володимира та прийняття

християнства на Русі.



Хрещення Володимира.
Фреска В. М. Васнецова

у Володимирському соборі Києва

Фото з сайту: https://bit.ly/2YQ5jVE

Хрестити Київську Русь і проголосити християнство

державною релігією припало князю Володимиру

Великому.

Будучи на престолі, Володимир переконався, що для

зміцнення держави та її престижу потрібна нова віра.

Підтримуючи найтісніші стосунки з Візантією –

найбагатшою, могутнішою і найбільш культурно

впливовою державою того часу, князь вирішив прийняти

християнство та охрестити весь свій народ.

У фонді бібліотеки   

Босович В. В. Володимир, син Святослава: роман. – К.: Рад. 

Письменник, 1989. – 383с.

Скляренко С. Д. Володимир : роман / С. Д. Скляренко – К. : 

Молодь,1991. – 539с.

Центральною постаттю обох романів є образ легендарного

князя Володимира, людини, воїна, дипломата, патріота, одного

з найвидатніших державних діячів кінця першого – початку

другого тисячоліття.



Києва, школу і бібліотеку. Було розпочато працю над перекладами грецьких та інших

книг на церковнослов'янську мову. Київська Русь за Ярослава Мудрого була великою і

могутньою державою Європи, досягнувши на ті часи найвищого розвитку.

Сайт: https://bit.ly/2ltWOR9

У фонді бібліотеки

Кочерга І. Ярослав Мудрий. Свіччине весілля : драматичні

поеми / І. Кочерга. – Київ : Дніпро, 1987. – 326 с. : іл. –

(Бібліотека української класики "Дніпро").

Кочерга І. Драматичні твори / І. Кочерга. – Київ : Наукова

думка, 1989. – 733 с.

На сторінках драматичних творів І.А.Кочерги оживають

картини нашої історії. Головним мотивом творів є боротьба

за нескореність і єдність батьківщини, за щастя, за світло в

часи правління князя Ярослава, якого народ прозвав Мудрим.

За правління Ярослава Мудрого (1019 – 20 лютого 1054) в

Київській Русі поширилося і зміцніло християнство та

оформилася церковна ієрархія. У 1039 році було документально

стверджено існування Київської митрополії, що до того часу

перебувала в юрисдикції константинопольського патріарха. У

1051 році відбувся собор місцевих єпископів, який обрав

митрополитом київським русина Іларіона.

Ярослав Мудрий дбав про освіту і культуру свого народу,

заснував при Софійському соборі (1054), який став окрасою

Фото з сайту:

https://bit.ly/2K9VVYM



У фонді бібліотеки   

Загребельний П. А. Диво : роман / П. А. Загребельний. –

Київ : Дніпро, 1971. – 671 с.

Загребельний П. А. Смерть у Києві : роман / П. А. 

Загребельний. – Київ : Молодь, 1973.  – 416 с.

Загребельний П. А. Євпраксія : роман / П. А. Загребельний. 

– К. : Рад. письменник, 1975.  – 311 с. 

У романі “Диво” розповідається про Київську Русь доби

Ярослава Мудрого. На широкому тлі історичних подій показано

спорудження славнозвісного шедевру давньоруської

архітектури – Софійського собору. В розділах роману мова

йдеться також і про сучасність. У творі утверджується ідея

безсмертя мистецтва, створеного народом.

Роман “Смерть у Києві” повертає читача у Київську Русь

середини ХІІ і початку ХІІІ століття. Письменник зображує

побут простих людей і духівництва, бояр і князів. Достовірно

відображено розвиток і зміцнення північноруських князівств під

проводом Юрія Долгорукого, міжусобні війни.

На фоні історичних подій кінця ХІ – початку ХІІ століття у

романі “Євпраксія” показана трагічна доля київської княжни,

онуки Ярослава Мудрого, яку віддали заміж за германського

імператора Генріха І V.

Загребельний П. А. Твори : в 6 т. / П. А. Загребельний. – К. : 

Дніпро, 1979 -1980.



У фонді бібліотеки

Книш Г. А. Обітниця : роман / Г. А. Книш.  – Львів : Каменяр, 1989. –

394 с. 

Роман-хроніка “Обітниця” відтворює картини гострої

антифеодальної боротьби на Україні в першій половині ХVІІ століття,

опору католицькій експансії на східно-слов'янські землі, пов’язаного з

іменами видатного просвітителя Л. Зизанія, гетьмана П.

Конашевича-Сагайдачного.

Лаврентій Іванович Зизаній (Зизаній–Тустановський) (60-ті

рр. ХVІ ст. – український мовознавець, письменник, перекладач,

педагог, активний учасник братського руху в Україні.)

Викладав церковно-слов'янську й грецьку мови у братських

школах Львова, Берестейщини, Віленщини.

У Києві брав участь у редагуванні лаврських видань,

перекладав з грецької мови на церковно-слов'янську, займався

проповідницькою діяльністю.

Староукраїнською мовою уклав “Катехізис”. Найголовніші

праці: буквар“Наука ку читаню и розумѣню писма

словенскаго…” (1596), “Лексис, Сирѣчь реченїя, Въкратъцѣ събран(ъ) ны и из

слове(н)скаго языка на просты(й) рускі(й) діале(к)тъ истол(ъ)кованы”, “Грамматіка

словенска”. Зизаній значно удосконалив і збагатив слов'янську лінгвістичну термінологію,

відкоментував і видав низку теологічних творів.

Сайт: https://bit.ly/2W19ewT

Фото з сайту:

https://bit.ly/2QAsTCG



Ікона преподобного 

Івана Вишенського

Іван Вишенський – український релігійний і літературний

діяч раннього нового часу, преподобний.

Православний монах.

У 1570-х роках став ченцем Афонського

монастиря в Греції, де прожив 40 років.

У 1604-1606 роках відвідав Україну, був гостем

Львівського братства. Виступав на захист православ'я,

критикував православний клір, був противником римо-

католицької та греко-католицької церков. Автор близько 16

полемічно-дидактичних творів.

20 липня 2016 року – Синод УПЦ МП вирішив

канонізувати Вишенського в лику преподобного.

У фонді бібліотеки
Книш Г. А. Магічний кристал : роман / Г. А. Книш. – Київ : Рад.

письменник, 1989. – 382 с.

Франко І. Я. Іван Вишенський: Поема. – Твори: у 3 т. – К., 1991,–

Т. 3.– С. 495 – 524.

У центрі історичного роману Г. Книша та поеми І. Франка життя

і творчість видатного письменника-полеміста і просвітителя ХVІ –

ХVІІ століття Івана Вишенського.

Сайт: https://bit.ly/2KEfwlW



Білик Іван. Похорон богів: роман / І. І. Білик. – Київ : Дніпро, 

1988. – 571 с. – (Романи й повісті) 

Роман “Похорон богів” веде читача в глибину віків. Герої

роману – архімандрити, філософи й узурпатори престолів,

прості воїни та великі воєводи, слов’янські просвітителі Кирило

та Мефодій.

У фонді бібліотеки

Малик В. К. Князь Кий ; Черлені щити : романи / В. К.

Малик. – Київ : Дніпро, 1989. – 576 с.

В романах “Князь Кий “ та “Черлені щити “

відображено важливі події з історії Київської Русі.

Ті, хто цікавиться історією, зі сторінок романів дізнаються

про заснування нашої столиці – Києва , а також про боротьбу

наших предків за утвердження та незалежність нашої

держави.


