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Олена Колибенко,
Олександр Колибенко

(м. Переяслав)

МАРІЯ З МОНОМАХІВ ТА ГІТА ВЕССЕКСЬКА: ЖІНКИ В 
ЖИТТІ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА

Більшість джерел доби Середньовіччя присвячено опису 
діянь чоловіків. Про жінок же, навіть належних до привілейованих 
класів, такі джерела згадують надзвичайно рідко. Для прикладу, 
можна спробувати порівняти інформацію про 23-ох переяславських 
князів та їх 30-ох відомих з джерел дружин – значну частину остан-
ніх у джерелах навіть не названо по жодному з їх імен (династично-
му, хрестильному чи чернечому).

Оскільки ця розвідка є лише початковим етапом дослідження 
ролі й місця цих княгинь в історії, розпочнемо її з двох, мабуть, 
найцікавіших персон у цьому списку переважно «номерів замість 
імен» – з Марії, першої дружини першого переяславського князя 
Всеволода Ярославича, матері його старшого сина Володимира 
Мономаха, а також першої дружини вже самого Володимира 
Мономаха – Гіти або Гіди Вессекської, яку в радянській та постра-
дянській традиції заведено називати Гіда Гарольдівна.

Загальновідомо, що 99,99% княжих шлюбів укладалося з 
політичною метою. У більшості випадків вони скріплювали собою 
певні союзницькі військово-політичні угоди. Таким був і перший 
шлюб Всеволода Ярославича з донькою візантійського імператора 
Константина IX Мономаха Марією. Можемо вважати її однією з 
найродовитіших (якщо не найродовитішою) представниць усієї ко-
горти дружин переяславських князів.

Причини й обставини приїзду Марії на Русь та подальша 
доля химерним способом переплелися зі складним вузлом русько-
візантійських стосунків 40–60-их років ХІ ст., а її родовід та поява 
на світ розкривають деталі внутрішньовізантійської імператорської 
«кухні» другої чверті того ж століття.

Про від’їзд на Русь доньки візантійського імператора грецькі 
джерела нічого не повідомляють, та це й не дивно – родинні зв’язки 
з варварами, якими були в очах греків руси, не вважалися чимось 
пристойним, а віддавати варварам принцесу з імператорського  
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дому взагалі було ганебним1. Однак, у випадку з Марією все було 
в межах пристойності, бо вона не була «порфірородною». Матір’ю 
майбутньої дружини молодшого Ярославового сина Всеволода 
була не третя дружина Константина Мономаха імператриця Зоя (на 
момент їх шлюбу 11 червня 1042 р. їй уже виповнилося 60 років), 
і навіть не перша чи друга покійні дружини. Матір’ю була його 
коханка, багаторічна супутниця по вигнанню Марія Склірина – 
племінниця або двоюрідна сестра його другої дружини (доньки 
сестри Романа ІІІ Пульхерії та Василія Скліра). Склірина померла 
від несподіваної хвороби близько 1045 р., – схоже, що її отруїли2. 
Константин під виглядом «порфірородної» принцеси відіслав 
1046 р. у Київ власну народжену не у шлюбі доньку від звичайної, 
хоч і дуже красивої жінки. Дівчині цій на момент шлюбу мало 
бути щонайменше 12 років (мінімальний шлюбний вік для дівчат 
у греків), що до певної міри пояснює, чому Володимир Мономах 
народився не в 1047 чи 1048 р., а лише у 1053 р. Отже, Марія, 
майбутня мати Володимира Мономаха, народилася найпізніше десь 
у 1034 р., коли її батько ще не був імператором, а був приватною 
заможною людиною, що перебувала у вигнанні.

Марія прожила у шлюбі з Всеволодом Ярославичем приблизно 
21–22 роки, значну частину з них вона провела у Переяславі, на 
княжому дворі (1053–1067 рр.). Крім старшого сина Володимира, у 
кінці 50-их років ХІ ст. вона народила ще й доньку Янку (Іоанну), а 
перед смертю в 1067 р. стала черницею на ім’я Анастасія. Загалом 
вона прожила близько 33–35 років.

Наступний переяславський князь Володимир Мономах, на 
відміну від свого батька Всеволода Ярославича, мав за життя не 
двох, а трьох дружин, про яких відомо з джерел. Першою з них 
є надзвичайно цікава історична персона Гіта Вессекська або Гіда 
Гарольдівна. Про її життя збереглося дуже мало джерел, однак 
вони все ж дають можливість встановити низку цікавих фактів 
про неї. З цих джерел відомо, що Гіта була донькою останнього 
англосаксонського короля Гарольда ІІ Годвінсона та Едіт Сваннек, 
представниці знатного англосаксонського роду з Мерсії. Своє ім’я 

1 Константин Багрянородный. Об управлении империей / под. ред. Г. Г. Литаврина, 
А. П. Новосельцева. Москва: Наука, 1991. С. 59−63.
2 Пселл Михаил. Хронография / перевод, статья и прим. Я. Н. Любарского. Москва: 
Наука, 1978. С. 278, прим. 32, с. 279, прим. 33, 43.
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Гіта (Гіда) отримала на честь своєї бабусі Гіти Торкельсдоттір – 
сестри данського ярла Ульва, яка одружилася з вессекським ярлом 
Годвіне в 1019–1020 рр.3. Після загибелі короля Гарольда та поразки 
англійського війська в битві при Гастінгсі в 1066 р. її сім’я втекла 
спочатку до Фландрії, звідки перебралася до Данії, до близького ро-
дича – данського короля Свена Естрідсена. Останній же, як тільки 
Гіта досягла шлюбного віку (13–14 років), видав її заміж в Русь, 
за сина переяславського князя Всеволода Ярославича Володимира 
Всеволодовича.

Весною 1074 р. Володимир Мономах здійснив довгий 
(близько 700 км) перехід з Володимира Волинського до Переяслава 
саме з метою одруження. Очевидно, що його майбутня дружина 
Гіта Вессекська на цей момент уже була привезена через Київ до 
Переяслава, до Володимирового батька Всеволода, за наказом 
якого 21-річний молодий князь Володимир і мав одружитися. Після 
Великодня, який у тому році був 20 квітня, він, уже з молодою 
дружиною, повернувся знову на княжіння до Володимира-
Волинського4.

У наступні 14 років Гіта народила кількох дітей: старший син 
Мстислав-Федір-Гарольд народився 1076 р., місце народження – 
Володимир-Волинський;син Ізяслав народився на початку весни 
1078 р., місце народження – Чернігів; син В’ячеслав народився 
бл. 1080 р., місце народження – Чернігів; син Святослав народився 
бл. 1084 р., місце народження – Чернігів; донька Марія (Маріца) 
народилася бл. 1086 р., названа на честь матері Володимира Моно-
маха Марії, місце народження – Чернігів; син Ярополк народився 
бл. 1088 р., місце народження – Чернігів5.

Три молодших сина Мономаха та Гіти (В’ячеслав, Святослав 

3 Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные 
очерки культурных, торговых, политических связей ІХ–ХІІ вв. Москва, 2001. С. 481; 
Гаврилишин М. Р. Політичні і шлюбні зв’язки британських династій з Рюриковича-
ми у ІХ–ХІ ст. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук. Львів, 2015. 
С. 161.
4 Колибенко О. В., Колибенко О. В. Peperit – vitae – mortem: час та простір пере-
яславського князя. Простір в історичних дослідженнях: зб. наук. ст. / упоряд. 
С. М. Вовкодав. Переяслав – Кам’янець-Подільський, 2020. С. 46.
5 Колибенко О. В., Колибенко О. В. Via est vita: просторові аспекти біографій еліти 
Переяславля Руського. Фактор простору в історичних дослідженнях: Матеріали 
Всеукраїнської наукової конференції. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 42−43.
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та Ярополк) у майбутньому стали переяславськими князями. 
Оскільки джерела зафіксували 5 синів Гіти та лише одну її доньку, 
то можна висловити здогад про можливе народження нею ще однієї 
чи кількох доньок, які не потрапили на сторінки літописів. У цьому 
немає нічого дивного, адже й сама Гіта там також жодного разу 
прямо не згадується.

Дата смерті Гіти збереглася у джерелах – 10 березня 1098 р.6. 
Вона померла (чи загинула), перебуваючи, умовно кажучи, «в обо-
зі» першого хрестового походу. Володимир Мономах у кінці 1098 р. 
заклав на княжому дворі Переяслава кам’яну церкву Успіння Пре-
святої Богородиці7 у пам’ять про покійну дружину, яка прожила 
з ним у шлюбі близько 24-ох років, народила йому щонайменше 
6-ох дітей та померла (чи загинула) у дорозі до Святої Землі, до 
Єрусалиму.

6 Назаренко А. В. Указ. соч. С. 607−608.
7 Ипатьевская летопись (Полное собрание русских летописей. Т. 2). 2-е изд. Москва, 
2001. Стб. 248.


