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Володимир Святославич (бл. 960 - 15 липня
1015) був позашлюбним сином великого князя
Святослава Ігоревича від жінки з містечка Любечі на
ім’я Малуша, ключниці княгині Ольги. Виховував його
дядько по матері Добриня, оскільки в звичаях Русі було
довіряти
виховання
спадкоємців
старшим
дружинникам.
Між братами велася міжусобна боротьба за
київський престол, який захопив Володимир
Святославович в 977 р.
За літописом, 987 року Володимир на раді бояр
прийняв рішення про хрещення «за законом грецьким».
Наступного, 988-го, року він захопив Корсунь
(Херсонес) і одружився на сестрі візантійського
імператора Костянтина – Анні. Князь Володимир
згодився прийняти хрещення, бо Анна була
хрестиянкою і могла вийти заміж за одновірця.
У хрещенні Володимир прийняв ім’я Василь, на
честь правлячого візантійського імператора Василя II,
згідно з практикою політичних хрещень тих часів.
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Прийняття
віри
Христової
супроводжувалося
встановленням церковної ієрархії. Русь стала однією з
митрополій
(Київською)
Константинопольського
патріархату.
Князювання
Володимира
ознаменоване
початком розповсюдження грамотності на Русі - чим
завдячуємо хрещенню. Як і багато прогресивних
реформ на землі Руській, відбувалося це силоміць.
Учителями були не стільки візантійці, скільки болгари,
зокрема ті, що побували на Афоні.
Хрещення великого князя Карамзін описує як
перетворення і відродження його і Русі до нового
життя:
«Цей
князь,
названий
церквою
рівноапостольним, заслужив і в історії ім’я Великого.
Справжнє запевнення в святості християнства чи тільки
честолюбство й бажання бути в родинному союзі з
можновладцями
візантійськими
змусило
його
хреститися, відомо Богові, а не людям. Досить і того,
що Володимир, прийнявши віру Спасителя, освятився
нею в серці своєму і став іншою людиною. Цей князь,
викравши єдиновладність, став розсудливим і
щасливим для народу. Правлінням спокутував провину
свою, виславши бунтівних варягів із Русі, упокорив
бунти, відбив набіги хижих сусідів, переміг сильного
Мечислава і розширив кордони держави на заході та
був ніжним батьком для народу бідного».
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