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ТРАГІЧНА ДОЛЯ КНЯЖНИ ЄВПРАКСІІ ВСЕВОЛОДІВНИ 
(1071—1109)

Із синів кн. Ярслава Мудрого найвидатнішим був Всеволод Яросла- 
вич (1030—1093),1 що злучив головні наддніпрянські землі: Київ, Чер
нігів та Переяслав, а також мав під своєю владою Смоленськ та По
волжя і виступав як оборонець Київської Держави. Хоч не відбував 
далеких подорожей, знав п’ять різних мов. Крім цього Ярослав Муд
рий з-поміж усіх своїх дітей найбільше любив Всеволода (як ми вже 
згадували в попередній статті).2

Цей великий Київський князь Всеволод мав п’ятеро дітей: двох 
синів — Володимира Мономаха й Ростислава, що згинув трагічно в 
боротьбі з половцями 1093 року, себто того самого року, коли помер 
його батько Всеволод.3 Крім синів кн. Всеволод мав ще три дочки — 
найстаршу Янку ( | 1113), що була першою ігуменею жінкою манастиря 
св. Андрія (в Києві).4 Наймолодшу Катерину, що теж була черницею
і померла 1085 року 5 та середущу Євпраксію-Пракседу, якої глибоко 
трагічна доля довго стояла в центрі уваги цілої Європи.

І.

Євпраксія-Пракседа народилася около 1071 року.6 Її батько Всево
лод був двічі одружений. Перша його дружина була порфірородна 
візантійська царівна Мономахівна, а друга руська княжна на ім'я 
Анна (звана Всеволожа). Від першої дружини Всеволод мав найстар
шого сина Володимира, званого по матері Мономахом (1113—1125). 
Мабуть і найстарша дочка Всеволода — Янка походила від першої 
його дружини, хоч ми і не знаємо року її народження. Але не сере
дуща дочка Євпраксія-Пракседа без огляду на її грецькі імена, бо

1 Українська Загальна Енциклопедія (І. Раковський). Львів, Станисла
вов, Коломия, т. І, стор. 666.

2 о. І. Назарко, ЧСВВ, В е л и к и й  Київський князь Всеволод Ярославич. 
«Український Історик», ч. З—4, 1971, стор. 5—11.

3 Д. Лихачев, Повесть Временных Лет (П. Bp. Л.). Москва—Ленинград, 
1950, т. I, стор. 144.

4 М. Чубатий, Історія християнства на Руси-Україні. Рим—Нью-Йорк, 
1965, т. І, стоір. 57.

5 П. Bp. Л., т. І, стор. 187.
6 Н. Полонсъка-Василеико, Видатні жінки України. Вінніиеґ—Мюнхен, 

1969, стор. 65.
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римський історик Н. де Бавмґартен 7 доказав, що перша жінка Всево
лода — візантійська царівна померла 1067 року, себто чотири роки 
перед народженням Євпраксії.

За середньовічним звичаєм Євпраксію ще як 15-літню дівчину 
заручено з маркізом Генріхом Довгим із Нордмарку. До речі: між гер
цогами Нордмарку й Київськими князями існували давні зв’язки. Ще 
одна дочка св. Володимира Великого була одружена з маркґрафом 
Нордмарку — Бернардом; 8 двоє синів Ярослава Мудрого — дядька 
Євпраксії: Володимир Новгородський (1020—1052) і Святослав вел. 
князь Київський (раніш чернігівський, 1027—1076) були одружені з 
сестрами прінцесами Нордмарку.

Євпраксія приїхала до свого судженого з великим почотом і доро
гими дарунками. Спочатку Євпраксію приміщено в жіночому манас- 
тиірї у Кведлінбурзі (Саксонія), де аббатісою була сестра цісаря Ген
рика IV. Німецькі хронікарі (Bernoldus, Ekhardus, Annalista, Saxo 
та ін.) з подивом оповідають про дорогоцінний посаг, що його дав своїй 
дочці князь Всеволод: «Дочка руського царя приїхала урочисто, з 
валкою верблюдів, які були навантажені розкішним одягом, дорого
цінними каміннями й взагалі незліченними скарбами».9 Року 1086 
Євпраксія, тут звана Адельгайда (себто «шляхетна істота»), одружи
лася з саксонским маркґрафом Генріхом Довгим.10 Подружжя їх було 
щаісливе, але недовге, бо — на жаль — маркіз Генріх по році помер
— 27 червня 1087 року.11 Причини скорої смерти маркґрафа Генріха 
нам невідомі.

Молоденька 16-літня вдова Євпраксія знов вернулася до того ж  
манастиря, в якому вона жила до свого одруження і «мала намір по
стригтися в черниці. . .  але її велика краса зробила враження на ціса
ря Генріха IV так, що він оженився з нею в Колонії 1089 року».12 
И. Полонська, за якимись невідомими нам джерелами твердить, що 
Євпраксія-Адельгайда була торжественно коронована в Колонії, як 
німецька імператриця.13

Які причини довели до цього подружжя — важко сказати. Н. По
лонська пише: «Може бути, що старий уже цісар, сини якого були 
старші за його дружину, міг закохатися в молоду вдову, що її бачив 
у своєї сестри — аббатіси».14 Одначе помиляється проф. Полонська, 
коли цісаря Генріха IV називає старим, бо він народивсяся 1050 ро-

7 N. de Baumgarten, Genealogies et m anages occidentaux des Rurikides 
Busses, Roma, 1927, p. 22.

8 H. Полонська-Василенко, Розквіт Київської Деіржави. «Енциклопедія 
Українознавства», Мюнхен—Нью-Йорк, 1949, т. II, стор. 416.

9 Цит. за Н. Полонською, Видатні жінки України, стор. 66.
і® М. Грушевський, Історія Уюраїни-Руси. Львів, 1905, т. II, стор. 79.
її  N. de Baumgarten, op. cit., p. 22.
12 о. І. Нагаевський, Історія Римських Вселенських Архиєреїв. Мюн

хен, 1964, ч. І, стор. 254.
13 Н. Полонська, Видатні жінки України, стор. 66.
14 Н. Полонська, там же, стор. 66.
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ку.15 Отже в рік свого вінчання з Євпраксією (1089) мав він 39 років, 
хоч і міг мати синів старших за свою другу дружину. (Перша його 
дружина Берта померла 1087 р.)

Нам більше правдоподібною причиною цього подружжя видається 
уявлення цісаря Генріха IV про «незлічимі скарби» батька Євпраксії
— Київського князя Всеволода. Треба пригадати тодішню політичну 
ситуацію. Генріх вів безустанну боротьбу з Римськими Папами й по
требував на це великих сум грошей, яких не міг дістати в Німеччині. 
Німеччина продовж десяти років уже втретє бачила великі багатства 
Київських князів: вперше, коли великий князь Ізяслав 1075 р. за 
посередництвом саксонського маркґрафа Дедо прибув на двір моло
дого цісаря Генріха IV у  Майнц. Передавши йому дорогоцінні пода
рунки, безцінні багатства в золотій і срібній посуді й дорогоцінних 
одежах просив у  нього допомоги проти братів Святослава й Всеволо
да,16 які позбавили його великокняжого престола; удруге, коли посол 
Генріха IV (Бурхгарт) привіз Генріхові від Святослава стільки золота 
й срібла, дорогих одеж (чи тканин), що ніхто не пам’ятав, щоб колись 
у  Німеччину було привезено стільки. Так занотував автор німецької 
хроніки Ламберт.17 А тепер утретє: дорогоцінний посаг Євпраксії- 
Адельгайди свідчив, що батько Євпраксії князь Всеволод ні трохи 
не бідніший від своїх братів Із’яслава та Святослава. Йо;ш фінансова 
поміч допомогла б Генріхові подолати васалів.

II.

Майже від перших днів цього другого подружжя Євпраксія почу
валася зле, бо вона зустрінулася з  розпусним життям на дворі цісаря, 
проти чого бунтувалася вся її скромна українська душа.18 Генріх був 
надзвичайно брутальний із своєю другою дружиною.19 Один з хроні
карів, навіть прихильник Генріха — Екгард пише, що Євпраксія і син 
Генріха — Конрад, були змушувані Генріхом брати участь у  його 
нічних неморальних забавах.20 Тому, що Євпраксія всіма способами 
й засобами противилася цьому, Генріх, що вже привик до такого не
морального життя, незабаром зненавидів Євпраксію ще більше, ніж  
свою першу жінку.21 Можливо, як пише проф. Н. Полонська, що 
Генріх «у деяких виявах був не тільки аморальним, але навіть не
нормальним. Його перша дружина Берта покірно зносила всі його 
примхи; вона була відданою, покірною дружиною і разом з чоловіком 
вистоювала в Каноссі, щоб дістати прощення Папи Григорія VII.

is Herders, Volkslexikon, Freiburg/Br., 1953, S. 673.
*6 м . Груш евський , цит. твір, т. И, стор. 64.
18 М. Чубатий, цит. твір, стор. 423.
і7 Lamberti Helfendensis Annales, „Monum. germ, historica”, V., 219, 230. 

Енциклопедія Українознавства (Кубійоаич). 9, crop. 650.
20 Eckhardi, Chronicon, ad an. 1099. in Migne, P. L., v. 164.
21 Bonizo de Sutri, Liber ad Amicum, II., 8 nMIue:„Flagitium prorsus sua 

coepit spernere conjunx: quod taceat metrum nimis hins degeneretur".



Т Р А Г ІЧ Н А  ДО ЛЯ К Н Я Ж Н И  Є В П Р А К С ІІ В С ЕВО Л О Д ІВН И

Євпраксія-Адельгайда мала іншу вдачу; з Києва принесла вона по
чуття власної жіночої гідности і незалежности.22

Як знаємо із всесвітньої історії, Генріх IV вів спір з Папою Гри
горієм VII за т. зв. інвеституру, себто за право призначати й затвер
джувати на посаді духовних осіб і за це був виклятий.23 Генріх упо
корився перед Папою і в січні 1077 р. пішов до папського ,замку Ка
носса (коло міста Реджо в північній Італії) і там з дружиною Бертою 
і сином Конрадом чекав три дні перед Брамою Каносси, заки Папа 
зволив його прийняти. «Українська Радянська Енциклопедія» подає, 
що це Євпраксія Всеволодівна була змушена піти з Генріхом до Ка
носси.24 Однак це не відповідає правді, бо до Каносси Генріх ходив 
1077 року.25 Тоді ще жила його перша дружина Берта, а з Євпрак- 
сією-Адельгайдою Генріх одружився щойно десять років пізніше, себ
то 1087 р.

Хоч, як пише Грушевський, «німецькі хроністи оповідають страхи, 
як Генріх зневажав свою жінку»,26 а Чубатий додає, що цісар не 
тільки зневажав свою жінку, але й наклонював її брати участь в 
оргіях,27 а проте він не міг зламати сильної волі й гідности тієї укра
їнської жінки. Син Генріха — Конрад, узяв Євпраксію під свій за
хист, але це ще погіршило її становище. Тоді Конрад збунтувався 
проти батька і втік до маркграфині Матільди28 і це скріпило ряди 
ворогів Генріха. Тоді Генріх вирушив з військом на Рим /проти Паїпи 
Урбана II (1088— 1099), взявши з собою силоміць свою дружину Єв- 
праксію-Адельгайду. Але вороги Генріха загородили всі альпійські 
перевали, а сам Генріх мусів замкнутися в кріпості Верона. Щоб не* 
мати ніяких клопотів зі своєю дружиною Євпраксією-Адельгайдою, 
Генріх кинув її у в'язницю. В той ж е час у Медіоляні відбулася коро
нація Генріхового сина — Конрада залізною короною Італії.29 Тоді
— як кажуть — Генріх хотів покінчити самогубством, але цьому пе
решкодила його власна прибічна сторожа.30

Євпраксія-Адельгайда, як жінка повна ініціятиви, навіть у  в'яз
ниці знайшла спосіб сконтактуватися з головним противником Ген
ріха маркґрафинею Матільдою тосканською — відомою прихильни
цею Папів, яким вона в потребі посилала навіть своє військо. (Для 
ліпшого зрозуміння подій слід пригадати, що Матільда тосканська

22 Н. Полонська, цит. твір, стор. 67—.
23 о. І. Нагаєвський, Історія Римський Вселенських Архиєреїв. (Григо

рій VII), І, агар. 243—252.
24 Landulphi, Historia Mediolanensis, с. I. in „Rerum Italic. Scriptores“.
25 К. Hefele, Konziliengeschichte, Freiburg, 1873—79, S. 147.
26 M. Груш евський, Історія України-Руси, т. II, crop. 79.
27 М. Чубатий, цит. твір, стор. 423.
28 Annals S. Disibodi ad an. 1093 in  „Monumenta germaniae hist. XVII, 

p. 14.
29 Landulphi, Historia Mediolanensis, с. I, in „Rerum Italic. Scriptares".
so Bernoldus, in „Mon. Germ. Hist.“, V, p. 456. „Ibique diu absque regis 

dignitate uoratus nimique dolore effectus se ipsum, ut aiunt, morte tradere 
voluit“.
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(1046—1115) записала свої маєтки Апостольській Столиці. Син Ген
ріха IV — Генріх V (1089—1121) того дарування не визнавав і пізніше 
т. зв. «матільдські добра» були причиною спорів віж Римом і німець
кими цііоаряіми.31 Матільда помогла Євпраксії свтекти з в’язниці у Ве
роні.32 Після цього Євпраксія діяла вже в порозумінні з Матільдою. 
А Матільда повідомила Папу Урбана II про втечу Адельгайди і про 
все, що вона розповідала про Генріха IV. За порадою Матільди Адель- 
гайда подала Папі скаргу на свого чоловіка Генріха IV за його жор
стоку поведінку з нею. Пізніше за посередництвом Матільди Євпрак
сія була прийнята самим Папою.33

Року 1094 в Констанці відбувався синод «pro reformanda Ecclesiae 
disciplina», на якому засуджено симонію, уреґульовано піст перед Ве
ликоднем, деякі свята і т. п. Синод відбувався під проводом папського 
Леґата. Мабуть за порадою Папи, на цьому синоді розглянено теж  
скаргу української жінки Євпраксії-Адельгайди супроти її чоловіка
— цісаря Генріха IV. Учасник і літописець синоду Бертгольд описує 
це дослівно так: «Скарга королеви Пракседи, яка втекла до Італії від 
свого чоловіка Генріха, прийшла на Констанцький синод. Королева 
призналася, що була змушувана до стількох і таких нечуваних роз
пусних чужолоств та оргій, що навіть вороги виправдали її втечу і 
вона з ’єднала собі співчуття всіх католиків за такі кривди».34

Наступного року 1095-го Папа Урбан II скликав синод до П’ячен- 
ци в Ломбардії, на який Євпраксія прибула особисто. В цьому синоді 
взяли участь єпископи італійські, французькі, бургундські, німецькі 
і делеґація візантійського імператора Олексія. Предсідником синоду 
був сам Папа Урбан II. «Зацікавлення трагедією Євпраксії було таке 
велике, що на синод з ’явилося около 4 000 єпископів, ігуменів і духов
них та около ЗО 000 князів, ґрафів і лицарів так, що наради відбу
валися під голим небом».35 Сам Папа дозволив, щоб Пракседа-^Адель- 
гайда виступила особисто перед синодом зі скаргою проти свого чо
ловіка Генріха IV. Учасник і хронікар цього синоду вже згадуваний 
Бертгольд так це описує: «На цьому синоді Пракседа, вже перед тим 
відлучена від Генріха, оскаржила свого чоловіка перед Апостольським 
Зверхником і священним синодом у нечуваній розпусті, у  якій жив 
він сам і примушував і її до чужоложства. Її скаргу Папа зі священ
ним синодом прийняли досить милосерно пізнавши, що вона не ро

зі J. K ryn icki, ffistorja Kościoła powsz., Lublin, 1922, t. 1, st. 146.
зі С. Розанов, Евпр аксия-Ад ел ьгейда, «Известия Академии наук. VII. 

Серия гуманитарных наук, 1929, ч. 8, стар. 618—620.
33 м. Чубатий, цит. твір, crop. 423.

34 j .  d . Mansi, Ammplissima Collectio Conciliorum, Paris—Leipzig, 1902, 
t. XX, p. 796. „Querimonia Praxedis reginae, dudum ad Welphonem ducem  
Italiae a marito suo Henrico rege discessit, quae se tantas, tamque inauditas 
fornicationum spurcitias et a tantis passam fuisse conquesta est, ufc etiam  
apud inimicos fugam suam facillime excusaret, omnesque catholicos ad com- 
passionem tantarum injuriarum sibi conciliaret“.

35 о. І. Нагаевський, Історія Римських Вселенських Архиєреїв, ч. І, 
стор. 254.
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била сама тих нечистот, але радше їх проти волі переносила. Тому 
лагідною покутою за такі терпіння її розгрішив, тим більше, іцо вона 
не соромилася свій гріх виявити добровільно й публічно».36 При кінці 
зівіту хрошкар занотовує, шо на синоді були присутні: Пра.кіседа і 
Матільда.37 Отже Євпраксія-Адельгайда перед 30-и тисячною масою 
учасників синоду повторила усно своє важке обвинувачення Генрі
ха IV. Паїпа й синод, визнали її невинною, а засудили Генріха эа його 
кривди вчинені жінці. Прилюдні свідчення «рідної жінки» прискорили 
поразку Генріха IV. Він був засуджений, виклятий синодом, а його 
сила була зламана. Син його Генріх V примусив батька зректися пре
стола.38 Він помер 1106 року в Люттіх (Liittich), а син похоронив його 
в катедрі у Шпаєр (Speyer).39

Але, як слушно пише проф. Полонська: «Адельгайда одночасно 
вбила й себе: залишатися королевою вона не могла. Вона покинула 
Італію, де сказала надто багато правди. Аґенти Генріха IV полювали 
за нею».40 Вона виїхала спершу в Угорщину, а звідти вернулася на 
батьківщину, де вже не застала батька в живих, бо Всеволод помер 
ще 13 квітня 1093 року. Наш літописець записав: «1093 преставися 
великьй князь Всеволодъ, сынъ Ярославль, внукъ Володимерь, м е
сяца априля въ 13 день».41 Євпраксія приїхала до Києва та замешкала 
в Києво-Печерському манастирі. І зовсім слушно підкреслює проф. 
Полонська: «Але красномовний факт: лише після смерти Генріха IV 
в 1106-ому році (вона) вступила черницею до манастиря».42 Замінивши 
цісарський вінець на чернечий вуаль, Євпраксія прожила черницею 
ще три роки. Тут у Києво-Печерському манастирі нікого не цікавили 
бурхливі події життя цісареіви Адельгайди, ’ коронованої в Кельні й 
першої жінки — акти-вної учасниці церковного синоду. Ліггооисець за
писав ділово: «В л'Ьто 1109 преставися Єииракса, дщи Всеволожа, м е
сяца іиулия въ день и положена бысть в Печерском манастиръ у  
деерей, яже ко угу. И зд'Ълаша над нею божонху, идеже лежить т-Ьло 
ея».43

Глибоко трагічна доля Євпраксії, Пракседи-Адельгайди знайшла 
прихильний відгук у пам’ятках українського епосу т. зв. билинах.44

36 J. D. Mansi, op. cit.? p. 801; 802: In hac synodo Praxedis, jam dudum a 
Henrico separata, super maritum suum Domino Apostolico et s. synodo con- 
questa est de inauditis fornicationum spurcitiis, quas apud maritum passa 
est Cuius querimoniam Dominus Papa cum s. synodo satis misericorditer 
suscepit, eo quod ipsam tantas spurcitias non tam commisisse quam imitam  
pertulisse certo cognoverit. Unde et de poenitentia pro hujusmodi flagitus 
iniungenda, illam clementer absolvit, qua et peccaturn suum sponte et publice 
confiteri non erubuit“.

37 Mansi, ibidem, p. 804. „Adfuit his dictis Praxedis atque Mathildis“.
38 Herder, op. cit., S. 673.

J. Krynicki, op. cit., st. 176.
40 H. Полонська, цит. твір, crop. 68.
41 П. Bp. Л., I, стор. 141.
42 H. Полонська, там же.
43 П. Вр. Л., I, стор. 186.
44 Див. «Былины», АН СССР, Москва, 1954, стор. 126.


