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АННА ЯРОСЛАВНА – КОРОЛЕВА ФРАНЦІЇ

Недавно в пресі згадувалось, що
Єпархія св. Володимира Великого
Української Католицької Церкви у
Франції із своїм єпископом Всечес-
нійшим Борисом Ѓудзяком та укра-
їнська громада Франції купили церкву
монастиря св. Вікентія, що в місті
Сенлі поблизу Парижа. Цей монастир
і церква були засновані 1060 року
Анною Ярославною, донькою князя
Ярослава Мудрого і  жінкою короля
Франції Генриха І. 

Шлюб Анни з королем Генрихом,
як і коронація Анни, відбулися 1051
року в Реймській катедрі. Як частину
посагу Анна привезла із собою
слов’янське Євангеліє, яке в історії  ві-
доме під назвою Реймське Євангеліє,
що його  Анна подарувала катедрі в
Реймсі. Згодом всі французькі князі
складали присягу на цьому Євангелії
під час своєї коронації. Частина цього
Євангелія – Місяцеслов – був збере-
жений у Реймські публічній бібліо-
теці. Недавно директор цієї бібліотеки
подарував фотокпію оригінального
рукопису українським науковцям та
дав згоду на його передрук. Передрук
Реймського Євангелія був виданий
2010 р у Львові.

Коли король Генрих І помер, його
сину Филипу було вісім років. Мало-
літній Филип був коронований і став
управителем держави під реѓентством
своєї мами Королеви Анни і ѓрафа

Балдуіна. Анна була першою короле-
вою Франції, яка керувала державою
замість малолітнього сина.

Виростаючи у могутній і високо-
культурній державі, у княжому
дворі Ярослава Мудрого, Анна, як
на ті часи, одержала високу
освіту. Вона вміла писати і чи-
тати, і знала п’ять мов, вклю-
чаючи латину і греку. Згідно з
французькими істориками, її ди-
вувало те, що більшість членів
французького королівського
двору не вміли ні читати, ні пи-
сати. Анна, з її  блискучим інте-
лектом, була добре обізнана в
політиці і брала активну участь в
державних справах. Існують до-
кументи, на яких бачимо підпис
Анни кирилицею – Анна Рина.
Безсумнівно король Генрих ви-
соко цінував інтелектуалні та по-
літичні вміння Анни тому що на
указах, які він видавав, було до-
дано: ‟з одобренням моєї жінки
Анни‟ або  ‟в присутності Коро-
леви Анни‟.

У місті Сенлі знаходилася ко-
ролівска резиденція. Тут Анна
проводила багато часу. Очікуючи
народження першої дитини, Анна
зробила обітницю Богу побуду-
вати монастир і церкву, при-
свячену св. Вікентію. Саме цю
церкву монастиря і придбала Укра-

їнська Католицька Єпархія у
Франції і назвала її церквою Свя-
тих мучеників Бориса і Гліба
(вуйків Анни). Згідно з повідом-
леннями у пресі, при церкві буде
заснований Культруний Центр
Анни Ярославни. Його ціллю
буде представлення та поши-
рення знань про українську куль-
туру.

У образотворчій колекції на-
шого музею маємо три картини,
які зображають важливі історичні
моменти в житті Анни Яро-
славни. Ці картини - це твори ві-
домого мистця Василя
(Станіслава) Конаш-Конашевсь-
кого (1914-1999). Він народився у
Варшаві, студіював в Академії
Мистецтв у Кракові, а також в
Мюнхені і Парижі.  Викладав в
Інституті Прикладного мистецтва
у Львові. За свої праці отримав 5
‟Великих премій‟ і 5 золотих ме-
далей на виставках у Франції і
Польщі. У 30-тих роках за виго-

лошення патріотичної промови був за-
рештований та сидів у тюрмі в Березі
Картузькій. У 1947 року радянська
влада засудила його на 10 літ  невіль-

ничих таборів. Після звільнення 1956
року Конаш-Кона-
шевський емігрував у
Західну Європу і жив в
Мюнхені та Парижі.
Згодом переїхав до Ка-
нади, замешкав у
Монтреалі, де й помер. 

Мистець працював
у ділянках монумен-
тального та мініатюр-
них мистецтв,
застосовуючи різні тех-
ніки, такі як олія, аква-
рель, темпера, ѓрафіка,
мозаїка і різьба.Теми
його творів історич-
ного, патріотичного та
релігійного характеру.
Деякі теми він опраць-
овував серіями. На-
приклад, він створив
серію з біблійною те-
матикою, серію з істо-
рії євреїв в Польщі,

серію, присвячену тисячоліттю хри-
стиянства в Україні, серію про Анну
Ярославну та інші.

Чотири картини в нашій колекції ,
які зображають події з життя Анни
Ярославни, виготовлені у формі вели-
ких ілюмінацій у стилю мініатюрних
ілюмінацій у старовинних рукописах.
Вони виготовлені на папері темпер-
ною технікою. Перша картина зобра-
жує виїзд Анни з Києва до Франції.
Вона оточена лицарями, які її будуть
супроводжувати, та возами, наповне-
ними посаговими дарами та служни-
цями. На другій картині в Реймській
Катедрі відбувається шлюб Генриха і
Анни та коронація Анни королевою
Франції. На третій картині бачимо
Анну на колінах перед Єпископом
Реймської  Катедри. Вона вручає йому
привезене Євангеліє. На четвертій
картині Анна -  Королева Франції - си-
дить на троні та приймає чужоземних
вельмож.

Анни Ярославни життя читається,
немов казка, а не як справжня історія.
Вона була захоплюючою особисті-
стю, яка відіграла важливу роль у
Французькій історії. На прикінці 19-
го століття Ѓраф Монпансіє, син

останнього короля Франції Луї-Фи-
липа, поїхав до Росії на коронацію
царя Александра ІІІ. По дорозі до-
дому він заїхав до Києва та зайшов до
собору Св. Софії щоб помолитися  на
гробі князя Ярослава Мудрого. Це, як
сам сказав, зробив тому, що -  дочка
Ярослава Мудрого - була жінкою ко-
роля Франції Генриха І, матір’ю ко-
роля Филипа і прапрапра прабабцею
французької королівської династії, до
якої ѓраф Монпансє належав.

Придбання церкви в Сенлі укра-
їнською церквою та громадою Фран-
ції, засновницею якої була Анна
Ярославна, це важливий крок у збере-
женні такої важливої історичної спад-
щини для грядущих поколінь. Наш
Музей гордиться картинами відомого
мистця, які зображають деякі аспекти
цієї спадщини.
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