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«ЗЛІ ТА ДОБРІ ЖІНКИ» ВОЛОДИМИРА СВЯТОГО:
до пояснення літописного сюжету
про женолюбство Хрестителя Русі

СТАТТІ 
ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Історія Давньої Русі, викладена монахом-літописцем, за своєю суттю андроцентрична, 
що не викликало подиву в патріархальному суспільстві розвинутого середньовіччя. Жінки 
в літописі відіграють, як правило, скромну роль супутниць чоловіків, будучи не дієвими 
суб’єктами, а пасивними об’єктами впливу. Навіть княгині рідко згадуються за власними 
іменами, майже завжди іменуючись в поєднанні з батьком, чоловіком або сином: «жена 
Ярославля»1 , «матерь Ярополча»2 , «дщерь Тугорканя»3 , «Гюргева мати»4 , «Всеволожая»5 , 
«дщи Володарева»6 , «Володимеряя»7 , «Святополча мати»8 , «Мстиславля дщерь»9 . Досить 
рідко самостійні дії вчиняються за жіночою ініціативою. Виняток становить княгиня 
Ольга, але її неправомірно порівнювати з іншими насельницями княжого терема: адже 
вона «мд҃рѣиши всѣх̑ члв҃къ», «переклюкала» самого візантійського імператора, а в своєму 
християнському подвигові уподібнилася Св. Єлені10 , «предътекущиӕ крт҃ьӕньстѣи земли . 
аки деньица предъ слн҃цмь . и акı зорѧ предъ свѣтомъ»11 .

Внук Св. Ольги, Володимир Святославич, мабуть, найбільш велелюбний з руських 
правителів домонгольської епохи, а його пристрасть до жінок стала ледве чи не прозивною. 
Однак відомості про дружин князя – Красного сонечка не можна не назвати мізерними. 
Незрозумілі і причини такого відвертого захоплення «похотью женскою»12 . Більшість 
дослідників вважають, що літописні дані про Володимирових жінок і наложниць 
перебільшені13 . Концентрація негативу в описі Володимира-язичника служить літописцеві 
методом для демонстрації дива преображення князя, його духовного прозріння після 
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прилучення до християнства14 . Видається очевидною і паралель Володимир-Соломон, 
неодноразово виражена в літописному тексті15 . Свідчення Повісті временних літ іноді 
здаються трансформацією звичних для книжника середньовіччя біблійних сюжетів в 
поєднанні з даними давньоєврейської, хозарської, візантійської письмових традицій16 .

Питанню дослідження шлюбних зв’язків князя Володимира присвячена велика 
література, і нам не здається необхідним множити кількість генеалогічних розвідок17 . 
Доречна спроба вирішення іншого завдання – пошуку шляхів перетворення історичних 
реалій у тексті літописної статті 980 р. Для цього належить звернутися до трактування 
ролі та функцій жінки в переломний момент історії середньовічної Європи – період її 
християнізації, яка призвела до синтезу язичницького і християнського світоглядів.

Легенди про походження і перших правителів слов’ян, збережені в найдавніших 
наративних джерелах – «Повісті временних літ», хроніках Галла Аноніма і Козьми Празького – 
надають можливість реконструювати архаїчні архетипи влади в додержавному соціумі18 . 
Поряд з чоловіками жінки виступають в них носіями влади, займаючи активну роль в 
управлінні племенем. Так, в легенді про заснування Києва і походження полян присутній 
мотив пари прабатьків – Кия та Либеді, що символізував шлюбний союз коваля і діви води. 
Казкова семантика сюжету зберегла елементи стародавніх шлюбних стратегій19 .

Ще більш виразні жіночі образи в чеській легенді origo gentis, переданій Козьмою 
Празьким – оповіді про Пржемисла і Лібуше. За словами чеського хроніста, якийсь Крок 
володів значним багатством і авторитетом в ряді сусідніх племен, будучи батьком трьох 
доньок. В образі віщунки і лікарки Казі представлені хтонічні риси; Тетка виступає 
як містобудівниця та засновниця язичницького культу. Більш розлогу характеристику 
автор дає наймолодшій, але й наймудрішій, Лібуше. Вона також будує місто і займається 
віщуванням, а після смерті батька стає суддею племені. Розбираючи позов про межі 
полів, Лібуше стикається з критикою сторони, що програла, в результаті народ вимагає 
передати владу чоловікові20 . Правителька намагається застерегти людей, вказуючи, що 
вибравши князя, вони втратять свою свободу і знайдуть рабство, але, коли її слова не 
досягають мети, вибирає за чоловіка орача Пржемисла. Пржемисл одружується з Лібуше 
і спільно з нею встановлює закони; віщунка передбачає заснування Праги21 . Не менш 
цікава легенда про суперництво дівчат і юнаків, які зводять міста, Девін і Храстен, 
воюють та миряться одне з одним. Нарешті, після укладення триденного перемир’я, 
дівчата були викрадені юнаками, а їх місто спалене. «З того часу, після смерті князівни 
Лібуше, жінки перебувають під владою чоловіків»22 . Міфологічний контекст легенди є 
поза сумнівом; тим не менш в ній відобразилися характерні для раннього середньовіччя 
уявлення про трансформацію влади. Сказання про Лібуше і Пржемисла проливає 
світло на взаємозв’язок між владою та шлюбними відносинами. Вступаючи в шлюб 
з правителькою, Пржемисл одночасно підпорядковує собі її плем’я, влада чоловіка в 
сім’ї стає джерелом державної влади.

Розповідь про Крока та його доньок знаходить аналогії в польському переказі про Крака 
та його доньку Ванду23 , який повідомляють Вінцентій Кадлубек і, услід за ним, автор Великої 
Польської хроніки24 . Воєвода Крак став королем лехітів, залишивши після себе двох синів 
і одну доньку, яка, «нехтуючи шлюбним ложем, чудово правила польським королівством 
відповідно до волі народу ...» Якийсь король алеманів марно сватається до Ванди, після чого 
вирішує досягти свого силою і, зазнавши поразки, вбиває себе. Передсмертні слова короля 
демонструють не тільки крах його особистих сподівань, але й відмову від домагань на владу: 
«Нехай Ванда керує морем, нехай землею, нехай повітрям, хай приносить жертвопринесення 
своїм безсмертним богам, а я за вас усіх, о вельможні, принесу урочисту жертву підземним 
богам, щоб як ви, так і ваші нащадки безперервно перебували під владою жінки». Після 
смерті короля алемани приносять васальну присягу Ванді25 . В основі польського переказу – 
той же сюжет про сватання до правительки, але з протилежною розв’язкою. Пржемислу 
вдається досягти успіху в шлюбі, і він отримує повноваження князя разом з рукою Лібуше; 
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король алеманів нещасливий в коханні до Ванди, що не дає йому можливості віднайти владні 
прерогативи. В обох випадках інститути влади і шлюбу нерозривно пов’язані.

Серед персонажів давньоруської історії Х ст. також є образ жінки-правительки, причому, 
на відміну від Ванди і Лібуше, немає підстав сумніватися в її історичній реальності. Як 
і героїні чеського та польського переказів, княгиня Ольга вирізняється мудрістю, в якій 
перевершує оточуючих чоловіків. Сюжет сватання до Ольги в Повісті временних літ 
повторюється двічі: на неї претендують древлянський князь Мал і візантійський імператор 
Константин (Цимісхій у варіанті Лаврентіївського літопису). Після вбивства Ігоря древляни 
поєднують шлюбні та владні домагання: «рѣша же Деревлѧне . се кнѧзѧ оубихомъ Рускаго . 
поимемъ жену его Вольгу за кнѧзь свои Малъ и Ст҃ослава . и створимъ єму ӕкоже хощемъ». 
Успіх сватання знаменував підпорядкування Києва Іскоростеню. Невипадково, дізнавшись 
про вдавану згоду Ольги, кияни слухняно виконують всі примхи древлянських послів: «намъ 
неволѧ кнѧзь нашь оубьєнъ . а кнѧгини наша хоче  за вашь кнѧзь»26 . Ольга тричі мститься 
за смерть чоловіка, вбиваючи двадцять послів, «мужів нарочитих» і п’ять тисяч древлян 
на могилі Ігоря, потім хитрістю захоплює і спалює їх столицю, відновлюючи таким чином 
свою владу і владу свого сина, пріоритет землі Руської (у вузькому значенні – Середнього 
Подніпров’я) над землею Древлянською27 .

Константин Багрянородний, як і Мал, сватається до Ольги, поєднуючи пропозицію влади 
і заміжжя: «подобна єси цс̑ртвовати в городѣ сємъ с нами»28 , і знову згода Ольги призвела 
б до підпорядкування Русі Імперії ромеїв. Щоб одурити імператора, княгиня, приймаючи 
хрещення, стає його хресною донькою і на підставі цього відкидає залицяння. Незважаючи 
на легендарність, літописні перекази про Ольгу передають найдавніші уявлення слов’ян 
про шлюб та владу. Завоювання правительки, володіння нею знаменує підкорення її землі, 
відмова від шлюбу означає збереження незалежності29 . Саме в цьому контексті видається 
необхідним розглядати відомості про сватання Володимира.

Внук Ольги вперше постає в якості нареченого в сюжеті про Рогніду-Гориславу, доньку 
полоцького князя Рогволода. В цей час між синами Святослава ведеться боротьба за владу. 
Перемога спочатку дістається Ярополку, який, вбивши за намовою Свенельда брата Олега, 
приєднує Древлянську землю до своїх володінь. Ярополк і Володимир змагаються за 
руку Рогніди, і вона віддає перевагу київському князю, презирливо знехтувавши князем 
новгородським: «Не хочю розути робичича но Ӕрополка хочю»30 . Дослідники відзначають, 
що в Давній Русі діти дружин і наложниць мали рівні права, і з цієї точки зору образа в устах 
Рогніди позбавляється свого сенсу31 . Малоймовірною видається гіпотеза І.М. Данилевського 
про те, що в словах князівни присутній натяк на язичництво молодшого Святославича32 . 
Така інтерпретація припустима, якщо визнати, що прибулець «из Заморья» варяг Рогволод і 
його донька самі були християнами, прийняв хрещення і суперник Володимира – Ярополк. 
Про ставлення до християнства полоцького правителя і його сім’ї немає жодних даних. 
Поширене уявлення про схильність Ярополка до християнства33  також не має прямих 
доказів, ґрунтуючись переважно на словах Іоакимівського літопису про те, що Ярополк «даде 
христианом волю велику»34 . Тим часом про язичництво останнього свідчить хрещення його 
останків, здійснене небожем Ярославом в 1044 р.35  В.М. Ричка вважає, що в розглянутому 
тексті відображений старозаповітний обряд роззування жінкою брата померлого чоловіка, 
який відмовився одружитися з нею36 . Більш вірогідним видається пояснення фрази Рогніди 
в світлі скандинавських правових традицій37 .

Конфлікт вирішено походом війська Володимира на Полоцьк, вбивством сім’ї Рогволода 
і насильством над Рогнідою. Детальніше суть подій розкрита в статті Лаврентіївського 
літопису під 1128 р. – у сімейній трагедії полоцького князя літописець бачить причину 
ворожнечі «Ярославлих» та «Рогволожих» онуків38 . У цьому сюжеті ключова роль відведена 
князівському дядькові по матері, Добрині, що виконував обов’язки опікуна при малолітньому 
Володимирі. Саме він, воєвода, «храборъ и нарѧденъ мужь» виступає ініціатором шлюбу, 
а потім, розгніваний відмовою Рогніди, влаштовує каральну експедицію в Полоцьк. 
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Полонивши Рогніду, Добриня «нарекъ єи робичица. и повелѣ Володимеру бъıти с нею . 
пред̑ ѡц҃мь єӕ и мт҃рью . потом̑ ѡц҃а єӕ оуби. а саму поӕ женѣ»39 . Відразливі подробиці сцени 
насильства привертають увагу тому, що вони видаються не лише наслідком особистої помсти 
Добрині та його племінника, але й символічним актом, укоріненим серед еліт раннього 
середньовіччя40 . Саме так Володимир чинить і пізніше, здійснивши розправу з родиною 
«корсунського князя» (згідно з Житієм особливого складу)41 . Польський король Болеслав 
при захопленні Києва в 1018 р. вирішує зґвалтувати доньку Володимира, Предславу, до якої 
даремно сватався раніше, «щоб таким чином була відомщена образа нашому роду, а русам 
зарахувалося б у сором і безчестя»42 . Оволодіння Рогнідою супроводжується захопленням 
і підпорядкуванням її землі.

Захоплення Полоцького князівства стало прологом до захоплення Києва, і знову герой 
літописного оповідання діє за тією ж схемою. Убивши Ярополка, Володимир відбирає і його 
дружину, вагітну «грекиню». Для літописця ця обставина стає приводом продемонструвати, 
що «ѿ грѣховьнаго бо корени золъ плодъ бъıваєть» і ще раз затаврувати «прелюбодейчича» 
Святополка, згодом названого Окаянним43 . На думку Н. І. Мілютенко, одруження з вдовою 
Ярополка було викликане бажанням уникнути кровної помсти44 . В. М. Ричка вважає цей 
вчинок проявом християнського благочестя – старозаповітних норм, згідно з якими дівер 
зобов’язаний взяти за дружину жону померлого брата45 . Очевидно, що і в цьому випадку 
присутній прямий зв’язок між наступництвом влади та шлюбу. Припустимо, що «грекиня» 
поповнює донжуанський список Володимира не лише через зовнішню привабливість: 
зв’язок з дружиною брата остаточно закріплює в уявленні сучасників політичну перемогу 
«робичича». На відміну від інока, який писав рядки про черговий плотський гріх, язичники-
руси не засуджували багатоженство, і боротьба Церкви з ним продовжувалася довгі століття 
після Хрещення Русі46 . Переможений в сутичці за владу Ярополк, незважаючи на уявну 
прихильність до християнства, теж не обмежував себе одним шлюбом: крім колишньої 
черниці, його дружиною повинна була стати і Рогніда.

Сюжет війни за наречену повторюється ще раз, у відомостях про Корсунський похід 
нового київського правителя. Об’єктом домагань виступає Анна, багрянородна донька 
Романа II та Феофано. Дослідники не раз відзначали виняткову престижність цього альянсу, 
викликаного надзвичайними обставинами внутрішньої війни у Візантії, для «архонта 
росів»47 . Причини матримоніальної спілки бачилися тільки в політичній площині48 , і зв’язок 
чергового одруження Володимира з його попередніми шлюбами не привертав пильної уваги. 
Немає підстав підозрювати про романтичні почуття подружжя, адже, за одностайними 
твердженнями давньоруських і східних джерел, Анна опиралася нав’язаному їй чоловікові49 . 
До того ж, як дотепно зауважив один з українських істориків Церкви, візантійка не могла 
відзначатися красою, адже до 989 р. їй виповнилося двадцять шість років, а дівчата на 
Півдні дозрівають рано50 . Оскільки даних про зовнішність Анни не збереглося, не будемо 
сперечатися з цим категоричним твердженням.

Згідно з Повістю временних літ, Володимир сватається до Анни вже post factum, 
після взяття Корсуня, і, таким чином, сватання виглядає не метою військової кампанії, а 
наслідком її успішного результату. Посольство русів передає Василію II і Константину VIII 
загрозу свого керманича: «се град̑ ваю славнъıи взѧх̑ . слъıшю же се ӕко сестру имата 
дв҃ою да аще єѣ не вдаста за мѧ . створю граду вашему ӕкоже и сему створих̑»51 . Не можна 
погодитися з думкою, що київський князь в цей час дійсно становив реальну небезпеку 
для Константинополя і міг підкріпити свої претензії силою52 . Набагато більш серйозними 
противниками для правлячої династії були представники військової знаті Малої Азії, що 
стали на чолі апостасію в 987–989 рр., Варда Склір і Варда Фока. Саме безвихідь становища 
в ході боротьби з ними примусила василевсів порушити приписи свого діда, Константина 
Багрянородного53 , і погодитися на мезальянс з варваром. Але давньоруські джерела мовчать 
про військово-політичне підґрунтя шлюбу. За логікою включеної в літопис «Корсунської 
легенди», «царі» в Константинополі серйозно поставилися до заяви послів і почали вмовляти 
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свою сестру пожертвувати особистим щастям. Головним аргументом стає вказівка на 
традиції ворожих відносин Візантії і Русі: «видиши ли колько зла створиша Русь Грекомъ 
. и нъıнѣ аще не идеши то же имутъ створити намъ . и ѡдва ю прıнудиша . ѡна же сѣдъши 
в кубару . цѣловавши оужики своӕ . съ плачемъ поиде чресъ море»54 . Анна офірує собою, 
не лише захищаючи свою батьківщину, але й для навернення Руської землі. Літописець 
Переяславля Суздальського доповнює зворушливі подробиці розставання Анни з вітчизною 
двома молитвами: в Константинополі, перед собором Св. Софії і в Корсуні, де візантійка 
закликає Бога словами 90 псалма55 .

Слід зазначити, що характеристика «росів» як жорстоких і диких вбивць до Х ст. стає 
поширеним топосом візантійських історичних та аґіографічних творів. Їх звірства біля 
стін Константинополя в 860 р. живописно зобразив патріарх Фотій56 ; сценами вбивств і 
насильства наповнені Житія Стефана Сурозького і Георгія Амастридського57 . Невипадково з 
навалою росів пов’язані розповсюджені наприкінці Х ст. есхатологічні уявлення візантійців 
про падіння Константинополя58 . Скептицизм в очікуванні Другого Пришестя близько 6500 
(992) р. пронизує поетичні рядки Іоанна Геометра, «Історію» Лева Диякона та багатьох 
інших очевидців правління Василія Болгаробійці59 . Складно відповісти на запитання, чи 
є подібні уявлення відображенням реальності або наслідком упередження, вкоріненого у 
свідомості ромеїв. На думку Г.Г. Літавріна, показна жорстокість при нападі на Амастриду 
і Константинополь мала на меті силою примусити імперію до визнання свого північного 
сусіда60 . Така версія видається не зовсім обґрунтованою. Швидше за все, роси грабували 
міста чорноморського узбережжя, керуючись тими ж мотивами, що і їх сучасники нормани, 
котрі наводили жах на середньовічну Європу. Етнічна близькість і тих, і інших не викликає 
сумніву у сучасних дослідників61 .

Пожертвувавши сестрою, василевси домоглися хрещення Володимира. Саме візантійська 
принцеса відіграла вирішальну роль в його наверненні згідно з версією «Корсунської 
легенди». Анна вмовляє враженого сліпотою Володимира прийняти хрещення: «аще хощеши 
избъıти болѣзни сеӕ . то въскорѣ крс̑тисѧ»62 . Надалі, за повідомленням арабського історика 
Ях’ї Антиохійського, вона побудувала багато храмів в країні русів63 . Інший сучасник, Тітмар 
Мерзебурзький, також підкреслює, що «король Русі» прийняв християнство за наполяганням 
дружини (Thietm. VII, 72)64 . Образ Анни знаходить аналогії серед інших правительок 
раннього середньовіччя, що вплинули на вибір віри своїх чоловіків: Св. Людмили в 
Богемії, княгині Дубровки, дружини Мешка I в Польщі, Аделаїди, дружини Гези Великого, 
в Угорщині65 . Цей феномен характерний не тільки для регіону Центральної та Східної 
Європи. Так, Клотільда ??(Хродехільда), дружина короля франків Хлодвіга, постійно схиляє 
його до християнства (Gregor. Tur. II, 28-30)66 . Схожий мотив зцілення чоловіка-язичника 
від осліплення за молитвою дружини-християнки можна знайти в легенді про Сісінія та 
Феодору з Житія Св. Климента в обробці Симеона Метафраста67 .

Сюжет «здобування нареченої» більш відверто виражений в Житії особливого складу 
(воно ж Легендарне житіє)68 . Згідно з розповіддю джерела, Володимир здійснює похід на 
Корсунь внаслідок невдалого сватання до доньки місцевого князя. Житіє повідомляє подібні 
до літопису дані про женолюбство до хрещення: «А иж бе не крещен имея у собя 12 жен, а 
наложниц 300, а в Белегороде 300, а в Берестове селище 200 и всех 8 сот». Як і у випадку 
з Рогволодом Полоцьким, батько передбачуваної нареченої «велми посмеявся ему, что 
поганый сей творит», тобто, приводом для відмови на цей раз стало язичництво нареченого. 
Після захоплення міста родина «корсунського князя» повторює долю сім’ї князя полоцького: 
«князя Корсуньсково и со княгинею поимал, а дщер их к себе взял в шатер, а князя и княгиню 
привяза у шатерныя сохи, и с их дщерию перед ними безаконство сотвори». Через три дні 
«князь» і «княгиня» страчені, а їх донька віддається новому намісникові міста, боярину 
Іжберну (Ждьберну), який в Житії виступає аналогом літописного Анастаса Корсунянина, 
вказавши стрілою на «путь земляный», котрим під час облоги в місто постачалися вода і 
продовольство69 . Той же Іжберн разом з воєводою Олегом відправляються в Царгород сватати 
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царівну Анну під загрозою розправи: «сотворю граду вашему аки и Корсуню». Візантійку 
рятує від осквернення молитва братів до Пресвятої Богородиці. Після прибуття сестри 
василевсів Володимир думав ще «безверие сотворить», за що й покараний сліпотою та 
струпами, які проходять в купелі хрещення. Літописний збірник XVII ст. загалом повторює 
Плігінський список з деякими скороченнями, спотвореннями і відступами: так, не згадано 
про перше сватання до доньки херсонського стратига (хоча вказано про «беззаконня» 
над нею та її батьками) і про склад руського війська; відсутні подробиці відправки Анни, 
опущено ім’я воєводи Олега – посла Володимира в Царгороді70 .

Науковці відзначають, що насильство над донькою херсонського стратига, державного 
чиновника, що не володів спадковою владою, не давало Володимиру жодних сакральних 
переваг71 . Повторення в Житії літописного сюжету про Рогніду безперечне, і немає підстав 
довіряти його відомостям, які не знаходять підтвердження в інших джерелах. Обидва тексти 
(у Плігінському списку і в літописному збірнику) рясніють помилками та неточностями. В 
наш час точка зору про пізнє походження «Житія особливого складу» стала домінуючою72 . 
Його лексика, вказівка на хрещення Залеської землі свідчать про створення пам’ятки в 
Північно-Східній Русі. О.О. Шахматов зауважив, що, хоча билинні елементи є і в статтях 
літопису, саме «Житіє особливого складу» «ще по-рабськи наслідує билину». На думку 
дослідника, в пам’ятці була вперше викладена легенда про хрещення в Корсуні; отже, 
вона створена пізніше джерел, котрі передають інші версії подій («Слово про закон і 
благодать», «Читання про житіє і погублення Свв. Бориса і Гліба», «Пам’ять і похвала князеві 
Володимиру»), але раніше Початкового зводу, де вже містилася «Корсунська легенда»73 . 
М.І. Серебрянський вважав, що запис легендарного тексту вперше фіксує літописний збірник, 
а не Плігінський список; джерелом розповіді стала билина про Володимира, що потрапила до 
літописних рядків лише в XIV – XV ст. Так зване «Поширене проложне житіє» та Плігінський 
список свідчать про наступний етап еволюції тексту – пізню переробку билинних відомостей 
в агіографічному жанрі74 . На думку Н.І. Мілютенко, сюжет Житія запозичений із саги про 
Іжберна, що склалася на початку XII ст. в Полоцькій землі75 . Таким чином, фактичні відомості 
Житія видаються сумнівними. Проте ця пам’ятка відобразила актуальні для свого часу 
архетипи свідомості, що уподібнювали взяття міста та оволодіння жінкою76 .

Привертає увагу титул «цариці» («цесариці»), який супроводжує сестру василевсів 
завжди і у всіх списках, хоча більш правильним було б слово «царівна». Порівнявши цей факт 
з тим, що на монетах Володимир зображується в імператорському вбранні, ряд дослідників 
припускають вірогідність прийняття князем «царського» титулу і візантійських інсигній 
влади77 . Згідно з такою інтерпретацією, акт хрещення і миропомазання Володимира означав 
також і інавґураційне помазання78 , але слід визнати, що повідомлення джерел не дають 
достатніх підстав для подібних висновків. Однак шлюб з Анною безсумнівно вплинув 
на статус правителя русів, дозволивши йому стати значно вище слов’янських племінних 
вождів не тільки de facto, а й у свідомості сучасників. Дружина-візантійка принесла з собою 
характерні для своєї батьківщини уявлення про владу, що кардинально відрізнялися від 
стереотипів, укорінених на дніпровських пагорбах79 . Через півстоліття після хрещення 
Русі Іларіон описує подвиг її Хрестителя, який змальовується не звичайним, «першим 
серед рівних», ватажком варязької дружини, але «славнымъ от славныхъ», «честнымъ и 
славнымъ в земленыхъ владыкахъ»80 .

Одруження з візантійською принцесою викликало значний резонанс серед сучасників. 
Реакція імператорів Заходу, зрозуміло, була негативною, адже руському князеві вдалося те, 
чого марно прагнув Оттон Великий для свого сина і спадкоємця в 968 р. Якщо дружиною 
Оттона III стала Феофано, що була, за найбільш вірогідною версією, племінницею Іоанна 
Цимісхія81 , то Володимиру вдалося поріднитися з представниками правлячої Македонської 
династії. Не викликає подиву різко негативна характеристика «жорстокого розпусника», 
наведена в «Хроніці» Тітмара Мерзебурзького. За його словами, король Русі підступно викрав 
дружину з Греції на ім’я Єлену, раніше засватану за Оттона III (VII, 72)82 . Німецький хроніст 
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всіляко підкреслює схильність київського правителя до блуду, хоча і зазначає його щедрість 
в подаянні милостині (VII, 74)83 . Причиною недоброзичливого ставлення до князя може 
бути ув’язнення єпископа Рейнберна, посланого на Русь при укладенні шлюбу Святополка 
з донькою короля Болеслава – Тітмар схвально відгукується про його місіонерські заслуги. 
Погляд Тітмара на справи слов’янства загалом – це насамперед погляд проповідника і 
захисника віровчення Римської церкви, і аж ніяк не наслідок його спеціального інтересу 
до сусідів, адже більшість повідомлень про Русь пов’язані з розповідями про місіонерів84 . 
Втім, Е. Доннерт вважає, що в ставленні до слов’ян Тітмар виступає перш за все як політик – 
ідеолог німецької експансії, а не духовна особа85 .

Оцінка достовірності відомостей Тітмара про Володимира суперечлива: П.В. Голубовський 
вважав, що вони базуються на чутках86 ; М.Б. Свердлов встановив, що повідомлення про 
руські події в 1014–1018 рр. штучно розділені: уривок про неправедне життя Володимира 
вміщено серед повчальних історій, а подальша розповідь – серед міркувань про 1018 як 
рік лих. За М.Б. Свердловим, розповідь про Русь в VII і VIII книгах походить від одного 
інформатора – саксонського лицаря, учасника походу польського короля Болеслава на Русь; 
його відомості були відомі Тітмару вже у вересні-жовтні 1018 р.87  О.В. Назаренко вважає, що 
текст § 72-73 і § 74 розділу VII має різне походження: інформація розділу VII, 72-73 отримана 
від князя Святополка або його оточення (Володимир показаний «жорстоким розпусником» 
і «беззаконником»), тоді як далі йдеться про милостиню Хрестителя Русі (ці свідчення, 
ймовірно, принесені кимось із саксонців – учасників походу на Київ Болеслава Хороброго)88 .

Все ж видається, що свідоцтва єпископа Мерзебурга про розпусне життя Володимира і 
венерин набедреник, який він нібито мав звичай носити, не можна вважати безсторонніми. 
Розповідь хроніста про особисте життя князя рясніє грубими помилками, серед яких – 
помилкове ім’я його візантійської дружини і вказівка на трьох синів (замість дванадцяти, 
відомих за Повістю временних літ). Тітмар повідомляє і про мачуху Ярослава, яка зустрічала 
разом з архієпископом, жінкою та сестрами князя переможне військо Болеслава і Святополка 
(Thietm. VIII, 32). На підставі цієї фрази історики конструюють гіпотези про останній шлюб 
Володимира, що нібито відбувся після смерті Анни в 1011/12 рр. Його дружиною вслід за 
М.О. Баумгартеном називають доньку графа Куно з Енінгена, про шлюб якої з «королем Русі» 
відомо з «Генеалогії Вельфів»89 . О.В. Назаренко довів безпідставність такого ототожнення90 , 
але він все ж не сумнівається, що другий після хрещення шлюб Володимира стався91 .

Синтез даних різних письмових традицій дозволяє говорити, що горезвісне 
«женолюбство» Володимира не було наслідком його виняткової особистої розпусності 
і відображало міцний зв’язок між владою і шлюбними відносинами, закріплений в 
середньовічній свідомості. Аналогічний образ женолюбника маємо в особі франкського 
короля Хільдеріка. За повідомленням Григорія Турського, він був позбавлений влади за 
розбещення дочок франків і знайшов притулок в Тюрінгії, у короля Бізіна і його дружини 
Базіни. Вигнанець, мабуть, зловживав гостинністю: після повернення на батьківщину до 
Хільдеріка прийшла дружина тюрінгського короля, вважаючи його більш гідним чоловіком 
за доблесть і хоробрість (Gregor. Tur. II, 12)92 .

Видається, що на користь спостереження про взаємозумовленість влади та шлюбу 
правителя в дохристиянський період говорять і неодноразово цитовані дослідниками 
відомості Ібн-Фадлана про царя русів93 , який, якщо вірити арабському мандрівникові, не 
має жодної іншої справи, крім злягання з дівчатами, пияцтва та розваг. Сорок дівчат (згідно 
з Аміном Разі, сорок «улюблениць» і чотириста наложниць) служать для постелі царя94 . 
Перших правителів Русі, зрозуміло, не можна уявити в ролі безвладних сибаритів, однак 
дані арабських авторів свідчать про сакральність шлюбних відносин правителів русів.

Запровадження християнства з його суворою моногамією спочатку призвело лише до 
поверхневих змін: ще в XII ст. наложниці, поряд із жінками, є у багатьох князів, серед 
яких Святополк Ізяславич95  і Ярослав Осмомисл96 . Для боротьби з багатоженством Церква 
була змушена використовувати навіть язичницьку міфологію. Показова занесена в Повість 
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временних літ за Іпатіївським списком легенда про Феоста-Сварога, який під час царювання 
в Єгипті «оустави женамъ за единъ мужь . посагати и ходити говеющи. а иже прелюбъı 
дѣющи. казнити повелѣваше». Син Сварога, Даждьбог, жорстоко покарав настигнутих 
зненацька перелюбників97 . Таким чином, і в XII ст. посилання на «закон Сварож» виявилося 
більш дієвим, ніж моральні приписи біблійних скрижалей і Нагірної проповіді. Ще більш 
парадоксально те, що язичницький міф був занесений в літопис рукою ченця.

У тексті літописної статті під 6488 (980) р. історичні реалії Х ст. виявилися прихованими 
під шаром християнської символіки. Вчені не раз відзначали контраст у зображенні 
Володимира-язичника і Володимира-християнина на сторінках літопису. Перебільшуючи 
чорні барви при описі першого, літописець не скупиться на похвали другому, називаючи 
його «новымъ Константиномъ великаго Рима»98 . Володимир до хрещення – братовбивця і 
ревний служитель ідолів. Сюжет про женолюбство є логічним продовженням розповіді про 
поставлення кумирів в Києві і Новгороді, «бо вимисл ідолів – початок блуду, і винахід їх – 
розтління життя» (Книга Премудрості Соломонової, 14: 12). Ідолослужіння вже в Старому 
Заповіті називається «початком і кінцем всякого зла» (Прем. 14: 27); автор літописного тексту 
прагне підтвердити цю істину на прикладах з історії Русі. У цьому контексті літописна 
«язичницька реформа» нерозривно пов’язана з образом Володимира-блудника. 

«И нача кнѧжити Володимеръ въ Києвѣ єдинъ . и постави кумиръı на холму. внѣ двора 
теремнаго . Перуна древѧна . а главу єго сребрену. а оусъ златъ . и Хърса Дажьба҃. и Стриба҃. и 
Симарьгла . и Мокошь [и] жрѧху имъ наричюще ӕ б[ог]ъı. [и] привожаху сн҃ъı своӕ и дъщери . 
и жрѧху бѣсомъ . [и] ѡсквернѧху землю теребами своими . и ѡсквернисѧ кровьми землѧ Руска 
. и холмо-тъ... и бѣ же Володимеръ побѣженъ похотью женьскою . и бъıша ему водимъıӕ . 
Рогънѣдь юже посади на Лъıбеди . идеже нъıне стоить сельце Предъславино . ѿ неӕже роди . 
д҃ . сн҃ъı . Изеслава . Мьстислава . Ӕрослава . Всеволода . а . в҃ . тчери. ѿ Грекинѣ . Ст҃ополка . ѿ 
Чехинѣ . Въıшеслава . а ѿ другоѣ . Ст҃ослава . и Мьстислава . а ѿ Болгаръıни Бориса и Глѣба . 
а наложьниць бѣ  оу него . т҃ . Въıшегородѣ. а . т҃ . в Болгарех̑ . а . с҃ . на Берестовѣ . в селци єже 
зооуть нъıне Берестовоє . и бѣ несъıтъ блуда приводѧ к собѣ мужьски женъı . и дв҃цѣ  растьлѧ 
ӕ . бѣ бо женолюбець . ӕкоже и Соломанъ . бѣ бо рече оу Соломана женъ . ѱ҃ . а наложниць . т҃ 
. мудръ же бѣ . а наконець погибе. се же бѣ невѣголосъ . а наконець ѡбрѣте спс̑ньє»99 .

Розмірковуючи про «злих» та «добрих» жінок, літописець цитує Книгу притч 
Соломонових (Прип. 5: 2-6, 31: 10-31). Відомості про жінок і наложниць Соломона, можливо, 
запозичені з Хроніки Георгія Амартола100 . Образи двох жонолюбців при всій їх схожості 
протистоять один одному. Старозаповітний цар прославився своєю мудрістю, але «погибе», 
«сей же невѣгласъ», але «ѡбрѣте спасенье»101 . Володимир знову наслідує шлях своєї бабусі, 
яка перевершила царицю Савську, шукаючи не людської, а Божої мудрості102 . Київський 
князь зображений давньоруським книжником як протилежність царя єрусалимського: 
Соломон почав з осяяння мудрістю, справедливого суду і будівництва храму Божого, закінчив 
розпустою та служінням ідолам, Володимир повторив його шлях у зворотній послідовності. 
Головну роль в падінні Соломона, на думку автора Третьої книги Царів (застосовуємо канон 
Септуаґінти), зіграли його дружини, які схилили серце царя до своїх богів: «І полюбив цар 
Соломон численних чужинських жінок, окрім доньки фараонової, моавитянок, аммоніянок, 
едомітянок, сидонянок і хеттеянок. Із тих народів, про котрих Господь сказав синам Ізраїля: 
Не входьте до них, і вони нехай не входять до вас, щоб вони не схилили серця вашого до 
своїх богів. До них прихилився Соломон любов’ю. І було в нього сімсот дружин і триста 
наложниць; і розбестили дружини (жінки) серце його» (3 Цар. 11: 1-3)103 . Як і в ситуації з 
Соломоном, жінка – візантійська царівна Анна – відіграла вирішальну роль у духовному 
житті свого чоловіка, але на цей раз позитивну. Для давньоруського книжника вона 
безперечно є «жоною доброю».

Менш помітним, ніж паралель Володимир-Соломон, є порівняння князя Ярополка з 
Адонією. Як і старозаповітний Адонія, Ярополк – старший син батька, до якого спочатку 
переходить влада. Ярополк отримує від Святослава дружину, полонену «грекиню», яка була 
віддана йому «красоты ради лица ея104 ». Адонія, вже втративши владу, також претендує на 
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колишню наложницю свого батька, Авішаґ, і просить матір Соломона, Вірсавію, домогтися 
у царя згоди на шлюб з нею (3 Цар. 2: 16-18). Показово, що Соломон вкрай негативно реагує 
на прохання матері, вбачаючи в одруженні суперника його претензії на владу: «А навіщо 
ти просиш Авішаґ шунаммітку для Адонії? Проси йому [також] і царство; тому що він 
мій старший брат, і йому священик Евіятар, і Йоав, син Церуїн, [друг]» (3 Цар. 2: 22)105 . 
Уявлення про зв’язок владних повноважень і шлюбних зв’язків у цьому старозаповітному 
сюжеті аналогічні з тими, які простежуються в слов’янських наративах.

Літописний текст про зведення ідолів у Києві, дружин і наложниць Володимира можна 
трактувати як парафраз повідомлення Третьої Книги Царів. Проте його не можна вважати 
вигадкою літописця, котрий механічно переніс старозаповітні характеристики в розповідь 
про Руську землю. Образи біблійних героїв і християнська фразеологія є зовнішнім шаром 
тексту, який, безумовно, зберіг у перетвореному вигляді сліди історичної реальності. У 
свідомості сучасників Володимира влада правителя була нерозривно пов’язана з його 
матримоніальними зв’язками. Молодший з Святославичів одружується для зміцнення 
своєї влади, яка зростає від шлюбу до шлюбу. Захопивши Рогніду, він отримує право на 
Полоцьке князівство; узурпувавши владу в Києві, відбирає жінку брата для легітимізації 
свого становища; одружившись на порфірородній Анні, підноситься над племінними 
князями, стаючи, за образним висловом Іларіона, «каганом» Руської землі. Оволодіння 
жінкою символізує політичне панування і є його невід’ємним атрибутом. Можливо, саме 
цей архетип середньовічної свідомості допоможе розтлумачити загадку женолюбства 
Хрестителя Русі.
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Роменський Олександр. «Злі та добрі жінки» Володимира Святого: до пояснення 
літописного сюжету про женолюбство Хрестителя Русі

В статті розглядається питання про архетипи середньовічної свідомості, що вплинули 
на літописний образ князя Володимира-жонолюбця. На підставі даних різноманітних 
письмових традицій встановлюється взаємозалежність уявлень про шлюб та владу в 
суспільствах раннього середньовіччя. Легенди про перших правителів слов’ян свідчать про 
зв’язок політичної влади та шлюбу. Мотив завоювання нареченої неодноразово повторюється 
в літописних та агіографічних джерелах про князя Володимира. Видається, що низка шлюбів 
символізує зміцнення владних прерогатив, еволюцію князя – від «робичича» до володаря 
Руської землі.

Ключові слова: Володимир, князь, влада, шлюб, Соломон, літопис.

Роменский Александр. «Злые и добрые жены» Владимира Святого: к объяснению 
летописного сюжета о женолюбии Крестителя Руси
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В статье рассматривается вопрос об архетипах средневекового сознания, повлиявших 
на летописный образ князя Владимира-женолюбца. На основании данных различных 
письменных традиций устанавливается взаимозависимость представлений о браке и власти 
в обществах раннего средневековья. Легенды о первых правителях славян свидетельствуют 
о связи политической власти и брака. Мотив завоевания невесты неоднократно повторяется 
в летописных и агиографических источниках о князе Владимире. Представляется, что чреда 
браков символизирует укрепление властных прерогатив, эволюцию князя – от «робичича» 
к властелину Русской земли.

Ключевые слова: Владимир, князь, власть, брак, Соломон, летопись.

Romensky Alexandr. “Bad and good wives” of Volodymyr the Saint:  to explaination of 
the chronicle’s plot about weakness for the fair sex of the Baptist of Rus’

The paper deals with the question of the archetypes of the medieval mind, which infl uenced 
the image of Prince Vladimir – the ladies’ man. The interdependence of marriage and power in 
early medieval societies established on the basis of various written traditions. The legends about 
the fi rst rulers of the Slavs show the connection between political power and marriage. The motif 
of the conquest of the bride repeatedly reiterated in the chronicles and hagiographical sources 
about Prince Vladimir. It seems that succession of the marriages symbolizes strengthen the power’s 
prerogatives, the evolution of the prince from the son of a slave to the ruler of the Rus’ land.

Key words: Vladimir, prince, power, marriage, Solomon, record.


