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АННА ПОРФІРОГЕНІТА: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 
ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ПРИНЦЕСИ ТА РУСЬКОЇ КНЯГИНІ

Стаття присвячена візантійській принцесі Анні – багрянород-
ній дружині київського князя Володимира Святославича. В центрі 
уваги знаходяться обставини її шлюбу з правителем Русі в кон-
тексті зовнішньої політики Візантії наприкінці Х ст.
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У перебігу міжнародної політики Східної Європи кінця 
Х ст. велику роль відігравали не тільки володарі Візантійської 
імперії і держави Русь Василій ІІ «Болгаробійця» та Володимир 
Святославич, але й Анна, сестра імператора і дружина князя. 
Попри те, що з цією жінкою було пов’язано чимало важливих по-
дій, слід визнати, що Анні за великим рахунком не дуже потала-
нило як в житті, так і в історичній пам’яті. За життя вона стала 
предметом політичних торгів, які закінчилися нещасливим шлю-
бом з князем Володимиром, а істориків цієї доби більше цікавили 
її вінценосні брати та рівноапостольний чоловік. 

Хоча джерела зберегли небагато фактів з життєпису Анни, все 
ж їх комплексний аналіз дає можливість у значній мірі реставру-
вати біографію цієї достойної представниці Македонської динас-
тії. У лаконічних повідомленнях наративів, що зрозуміло, головна 
увага приділяється центральній події життя Анни – її шлюбові з 
«архонтом росів» Володимиром; попередні та наступні сторінки її 
діяльності, на жаль, надають матеріал лише для здогадів. Історія 
Візантії періоду Македонської династії достатньо повно висвітле-
на в історичних творах візантійських1, сирійських, арабських2, ві-
рменських істориків3, однак жоден з них не повідомляє доклад-
них подробиць з життя онуки Константина Багрянородного, чи не 
найвідомішого імператора-інтелектуала середини Х ст. (945-959). 
Для руського літописця «цариця Володимеряя Анна»4 – скоріше іде-
альний персонаж, подібний до біблійної «доброї жони», аніж реаль-
ний діяч епохи5; її приклад ілюструє слова апостола Павла про те, 
що «невіруючий муж освячується жоною віруючою» (1 Кор. 7: 14). 

З усього масиву літератури, що стосується русько-візан тій сь-
ких відносин кінця Х ст., досліджень, присвячених безпосередньо 
Анні, порівняно небагато6. Найчастіше її зображають як жерт-
ву «чоловічої» політичної угоди, з іншого боку, іноді переоціню-
ють її роль у християнізації Русі, називаючи візантійську принце-
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су «матір’ю руського християнства»7. Не претендуючи на заповне-
ння численних лакун curriculum vitae Порфірогеніти, спробуємо 
представити її портрет в контексті епохи.

Анна народилася 13 березня 963 р., будучи, вірогідно, тре-
тьою дитиною в сім’ї василевса Романа II і Феофано. Через два дні 
після її народження, 15 березня 6 індикту 6471 (963) р., згідно з ін-
формацією Іоанна Скілиці (арабський хроніст Ях’я Антиохійський 
називає 16 березня, але ця розбіжність не видається принципо-
вою)8 помер василевс ромеїв Роман II Молодший, якого сучасники 
характеризували як доброго, але безвольного і слабохарактерного 
правителя9. За словами Лева Диякона, цей «прекрасний лицем» та 
«приємний у спілкуванні» чоловік надмірно віддавався пристрас-
тям, що врешті-решт і згубило самодержця10. «Раби черева» при-
мусили імператора полювати на оленів під час посту, після чого у 
нього почалися смертельні спазми чи то від зловживання в пере-
гонах, чи то від отрути, «принесеної з жіночої половини палацу»11. 
Остання пропозиція видається більш імовірною, враховуючи на-
хили імператриці Феофано, доньки шинкаря, що привернула увагу 
юного спадкоємця престолу своєю незвичайною красою12. Не зва-
жимося стверджувати, що Скілиця правий, приписуючи Романові 
отруєння батька, Константина VII Багрянородного, через намову 
молодої дружини13, але перший чоловік Феофано став далеко не 
останньою її жертвою в боротьбі за владу. Саме Феофано в корот-
кий період міжцарів’я стала регентом при малолітніх синах Василії 
та Константині зі схвалення Патріарха Полієвкта і синоду14, вона 
ж сприяла сходженню на престол командувача збройними силами 
Сходу імперії – доместика схол Никифора Фоки, знаменитого бор-
ця з арабами, завойовника Криту, котрий волів, як зауважив іта-
лійський хроніст і політичний діяч Ліутпранд Кремонський, роз-
правлятися з ворогами не золотом, а мечем15.

Вінценосний полководець продовжував займатися улюбленою 
справою – війною – практично весь час свого правління (963-969). 
Одружившись з Никифором, Феофано домоглася захисту прав сво-
їх синів, які формально залишалися на чолі держави разом зі сво-
їм вітчимом16. Перед сходженням на престол Никифор обіцяв пі-
клуватися про багрянородних дітей Романа II до їх повноліття17. 
Ця обіцянка, втім, не перешкоджала наміру імператора викорис-
товувати представників Македонської династії в своїх диплома-
тичних інтригах. Так, малолітнім Василію і Константину був підго-
товлений мезальянс у вигляді шлюбу з болгарськими принцесами, і 
тільки новий палацовий переворот, здійснений небожем Никифора 
Іоанном Цимісхієм за сприяння люблячої дружини василевса, пере-
шкодив цим планам. Можливо, Феофано зробила випереджуваль-
ний удар, підозрюючи Фоку в намірі позбавити її дітей царського 
звання і оскопити. За словами сирійського історика Григорія Іоанна 
Бар Гебрея, імператриця не бажала вступати в шлюб з Никифором 
Фокою, але була змушена до цього під тиском обставин18.

Візантійці вважали призначенням жінки лише дім і сім’ю, і, 
відповідно з цим, змалку готували своїх доньок до майбутнього по-
дружнього життя, виховували в них перш за все якості, необхідні 
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люблячій дружині, що мала стати вірною опорою чоловіка. Система 
виховання дівчаток базувалася перш за все на оволодінні домашні-
ми ремеслами: прядінням та вишиванням, навичками допомоги по 
господарству. Дуже зрідка представниці чарівної статі мали змогу 
отримати хоча б початкову освіту, хоча деякі з них, як-от царівна 
Анна Комніна, і відзначалися ерудованістю. Більша частина жит-
тя заміжніх візантійок минала в самотині гінекію – жіночої полови-
ни дому, закритої для сторонніх очей. Чи не єдиною розрадою за-
лишалися відвідини літургії – благочестивого обов’язку ромейсько-
го жіноцтва19. У нас немає даних про те, як склалися роки дитин-
ства Анни, але, зважаючи на гострі обставини політичної боротьби 
у Великому палаці Константинополя, немає підстав для припущень, 
що її доля аж надто відрізнялася від долі інших ровесниць. Суворі 
воїни Никифор Фока та Іоанн Цимісхій не звертали належної уваги 
на своїх пасербів – формальних правителів імперії ромеїв, що вже й 
говорити про піклування вихованням дівчинки. 

Сестра майбутніх василевсів вже в п’ятирічному віці стала 
заручницею великої політики, коли єпископ Кремони Ліутпранд 
за дорученням німецького імператора Оттона Великого привіз до 
Константинополя пропозицію про матримоніальний союз спадко-
ємця свого володаря, Оттона II з багрянородною донькою Романа 
і Феофано. Досвідчений царедворець і дипломат, Ліутпранд у 
968 р. вже вдруге прибув до столиці Візантії. Вперше вирушивши 
з посольством до Константина VII в 949 р. за вказівкою маркгра-
фа Івреї Беренгара, він незабаром посварився з впливовим сень-
йором, перейшов на службу до німецького імператора Оттона 
I. Інтереси двох держав зіткнулися в Південній Італії, де Оттон 
підпорядкував герцогство Беневенто і узяв в облогу місто Барі, 
центр візантійської Лангобардії. Обмін посольствами між волода-
рями розпочався в 967 р. Посол Оттона венеціанець Домінік пере-
конав Никифора Фоку, що німецький імператор не претендує на 
землі, котрі входять у сферу впливу Романії, і невдовзі посольство 
візантійців в Капуї почало переговори про шлюб. Престижний 
союз з Ромейською імперією був би дуже втішним для Оттона, 
але недоречно обрана тактика силового тиску разом з візантій-
ською зарозумілістю завадили цим планам. Єпископа Кремони в 
Константинополі чекав холодний прийом20.

В історіографії ведуться суперечки про те, хто саме був ба-
жаною нареченою для німецької сторони. Ряд дослідників при-
пустили, що нею стала невідома старша сестра Анни21. Дехто з 
вчених називає її сестрою Феофано, майбутню дружину Оттона 
II, що вступила з ним у шлюб 14 квітня 972 р.22 Однак більш об-
ґрунтованою є думка, що дружина Оттона II не народилася в 
Порфірі і була племінницею Цимісхія23. Обман був звичним за-
собом візантійської дипломатії. Сучасник згаданих подій Тітмар, 
єпископ Мерзебургу в Саксонії і автор «Хроніки» у восьми книгах, 
точно передав обурення, яке охопило двір імператора Оттона: 
«Той [Іоанн Цимісхій, у Тітмара «якийсь воїн»], зараз же відпра-
вивши нашому імператору через море... хоч і не ту дівчину, про 
яку він просив, але власну племінницю на ім’я Феофано, звільнив 



29

Ïðîáëåìè ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ³ñòîð³¿

своїх людей і заслужив бажану дружбу цезаря-августа. Були, що-
правда, деякі люди, які прагнули перешкодити цьому шлюбові і 
радили імператору відіслати дівчину назад»24.

До роздумів про те, скільки ж дітей було у Романа II, спонукає 
текст «Книги церемоній» Константина Багрянородного. У розділі про 
прийом київської княгині Ольги (De cerim. II, 15) на кліторії 9 вересня 
згадуються якісь діти василевса-співправителя: «εκα θεσθη ‘ο βασιλευ ς 
και  ‘ο Ρωμανο ς ‘ο πορφυρογε ννητος βασιλευ ς και  τα  πορφυρογε ννητα 
του των τε κνα και  ‘η νυ μφη και  ‘η ’αρχοντι σσα» («Сів василевс, і Роман, 
порфірородний василевс, і порфірородні їхні діти, і невістка, і архон-
тісса»)25. Цей пасаж візантійського обрядника викликав дискусію. 
Г.Г. Літаврін, який датує прийом Ольги при дворі 946 р., припускає 
спотворення джерела26, тоді як О.В. Назаренко доводить його досто-
вірність27. На думку А. Поппе, що залучає повідомлення Тітмара про 
Єлену – дружину київського князя Володимира28, саме Єленою зва-
ли старшу сестру Анни, до якої і сватався Оттон II у 967-968 рр.29; 
О.В. Назаренко приймає з поправками його гіпотезу30. Зрозуміло, 
відсутність згадок про інших порфірородних доньок Романа II, крім 
Анни, у візантійському історіописанні не може бути вирішальним 
аргументом. Тим не менш, видається, що і точка зору А. Поппе ви-
магає додаткового обґрунтування.

Більшість науковців не сумніваються, що саме руки Анни до-
магався французький король Гуго Капет для свого сина Робера не-
забаром після коронації останнього на Різдво 987 р. Свідчення про 
цей матримоніальний намір збереглося в листі з колекції Герберта 
Орільякського (майбутнього Папи Сильвестра II), в якому король 
просить видати за свого спадкоємця «доньку святої імперії»31. Крім 
політичних цілей сватання – зміцнення легітимності династії, що 
нещодавно отримала владу32 – у правителя Франції були і набагато 
більш прозаїчні мотиви: тісні родинні зв’язки із сусідніми короля-
ми. А. Поппе вважає, що лист не був відправлений з огляду на те, 
що до січня 988 р. звістка про заміжжя Анни з Володимиром вже 
поширилася серед дворів Західної Європи33. Однак причини ска-
сування сватання все ж залишаються незрозумілими, як, втім, і 
питання про те, чи не підозрювати в неназваній на ім’я порфіроге-
ніті чергову, невідому за джерелами, сестру Анни34.

Шлюб Анни з Володимиром Святославичем, що супроводжу-
вався укладенням військово-політичного союзу Русі з Візантією, 
став центральною подією не лише її особистого життя, але й усієї 
міжнародної політики на Сході Європи. Погоджуючись в оцінці та-
кого альянсу як виключно престижного для “архонта росів” й при-
низливого для честі онуки Константина VII, котрий наказав своє-
му синові категорично відкидати домагання варварів поріднитися 
з імператорами ромеїв35, дослідники сперечаються про хронологію 
подій. «Каменем спотикання» є необхідність узгодити військову до-
помогу Володимира, надану Василію II і Константину VIII, з його ж 
ворожою акцією проти них в Криму – взяттям Херсона, центру ро-
мейської феми в Південно-Західній Тавриці. Зважаючи на це, ко-
ротко звернемося до візантійської історії 986-989 рр.
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Після поразки біля Сардики від війська болгар 17 серпня 
986 р.36 для братів Василія II і Константина VIII – багрянород-
них представників Македонської династії – настали чорні дні. 
Першим претензії на порфіру висунув досвідчений полководець 
Варда Склір (бл. 920-991), добре знайомий з росами під час війни 
з Святославом в Болгарії, «муж доблесний і рішучий», за словами 
Лева Диякона37. Дізнавшись про розгром військ Василія, Склір, 
випущений із полону еміром Багдада Самсамом-ал-Даулою разом 
зі своїми прихильниками в грудні 986 р., поспішив “скористати-
ся нагодою”. Варда Склір в цій ситуації видається безперечним 
арабським ставлеником: на його боці, крім арабів-нумерійців та 
окайлійців, були вірмени і курди. У лютому 987 р. Склір прого-
лосив себе царем в Малатії, місія Никифора Урана з його затри-
мання закінчилася невдачею. У такій ситуації Василій II вирішив 
боротися зі старим воєначальником руками Варди Фоки – сина 
куропалата Лева і племінника імператора Никифора, якому було 
повернуто звання доместика схол Сходу в квітні того ж року38. 
Розрахунок молодого самодержця без сумніву базувався на дав-
ній ворожнечі між Вардою Фокою, який заявив претензії на вла-
ду відразу після вбивства дядька в 969 р., і прихильником Іоанна 
Цимісхія Скліром39. Але цього разу два давніх ворога домовили-
ся об’єднати зусилля проти прихильників Македонської династії і 
розділити державу, що виявилося помилкою Скліра.

15 серпня, згідно з інформацією Іоанна Скілиці40, або 14 ве-
ресня, за відомостями Ях’ї, Фока висунув свої претензії на верхо-
вну владу, ув’язнивши «союзника» у фортеці разом зі своєю жін-
кою41. Коли заколотники захопили більшу частину країни і дійшли 
до Хрисополя, Василій II був змушений почати переговори з «ца-
рем русів», своїм супротивником42. У джерелах немає прямих вка-
зівок на те, що переговори з Володимиром почалися вже в 987 р., 
як тільки Варда Склір (і пізніше Варда Фока) рушили на захоплен-
ня імператорської влади. Очевидно, що звернення до ворога було 
з боку Василія II крайнім заходом, вдатися до якого він зважив-
ся, лише зазнавши поразки від військ суперника, якого підтри-
мали суспільство і більша частина військ43. Ще в квітні 988 р., як 
свідчить імператорська новела, становище Василія було критич-
ним44. Не знаходиться достатніх підстав стверджувати, що перего-
вори законного візантійського уряду з Володимиром почалися ра-
ніше весни 988 р. На жаль, фрагмент тексту Ях’ї, що оповідає про 
союз з русами, на відміну від попереднього і наступного сюжету, 
позбавлений точного датування. Зрозуміло, що вставка відомостей 
про русів порушує хронологічну послідовність розповіді арабського 
історика45. Тим не менше, очевидно, що переговори почалися піс-
ля захоплення Вардою Фокою Хрисополя: відразу після укладення 
союзного договору війська росів беруть участь у битві з силами па-
трикія Дельфіни біля цього міста46. За повідомленням Степаноса 
Таронеці, битва під Хрисополем відбулася у 437 р. вірменського лі-
точислення47, що відповідає часу з березня-квітня 988 по березень-
квітень 989 рр. Отже, роси прибули у Візантію не раніше весни 
(найімовірніше влітку) 988 р. Коли ж був укладений сам договір?
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А. Поппе наполягає, що переговори почалися, як тільки ста-
ло відомо про заколот Скліра, найпізніше, після повідомлення 
про зраду Варди Фоки в травні-червні 987 р.; у жовтні-листопаді 
987 р. посольство Володимира вже сватає багрянородну Анну48. 
Однак Ях’я Антиохійський, котрий загалом дотримується хроноло-
гічної точності, розташовує укладення русько-візантійського сою-
зу між проголошенням Варди Фоки василевсом у вересні 987 р. та 
Хрисопольською битвою, що відбулася не раніше весни-літа 988 р. 
Видається, що стимулом для переговорів стало наближення сил 
Фоки до Хрисополя, в безпосередній близькості від Царственого 
міста. Швидше за все, посланці імператора прибули до росів мор-
ським шляхом, оскільки пересування суходолом утруднювали сили, 
ворожі Македонській династії. Найбільш оптимальним часом для 
плавання по Чорному морю був період з травня по вересень49 і ма-
лоймовірно, щоб дипломатична місія вирушила на Русь пізньої осе-
ні або взимку 987/988 рр. Єдиним відповідним часовим проміж-
ком видається весна-літо 988 р. – до літа союз було укладено, а вій-
ська заколотників розгромлені. Зауваження Ях’ї про ворожість ру-
сів під час переговорів, на нашу думку, може означати, що до літа 
988 р. Херсон уже був узятий. Очевидно, тоді ж візантійська прин-
цеса прибула в Таврику для зустрічі з майбутнім чоловіком.

Як арабські, так і давньоруські джерела повідомляють про не-
гативні емоційні переживання Анни, пов’язані з її політично моти-
вованим заміжжям. Шуджа ар-Рудраварі зауважує, що сестра імпе-
раторів чинила спротив віддати себе тому, хто відрізняється з нею у 
вірі50. Більш докладно про це оповідає “Повість временних літ”: “она 
же не хотяше ити. яко в полонъ рече иду. лучи бъı ми сде оумрети. и 
реста єи братья. єда како обратить Бог тобою рускую землю в пока-
яньє. а Гречьскую землю избавишь от лютыя рати. видиши ли коль-
ко зла створиша Русь Грекомъ. и нъıне аще не идеши то же имутъ 
створити намъ. и одва ю прıнудиша. она же седъши в кубару, цело-
вавши оужики своя, съ плачемъ поиде чресъ море”51.

Необхідність пожертвування сестрою пояснювалася гострою 
небезпекою, що нависла над династією в ході боротьби з апос-
тасіями (збройними заколотами) Скліра і Фоки. Розбивши під 
Хрисополем і Авідосом війська заколотників, “тавроскіфи” забез-
печили василевсу перемогу в довгій і завзятій війні з військовою 
знаттю, ставлениками якої були і Никифор Фока, і Іоанн Цимісхій. 
Однак, вчені зазвичай не враховують ще один фактор, що вплинув 
на долю Анни: наближену до відчуження байдужість до жінок, яку 
відчував Василій Болгаробійця52. Автократор ромеїв так і не видав 
заміж двох своїх племінниць, Зою та Феодору, що фатальним чи-
ном згодом позначилося на долі обстоюваної ним династії. Він сам, 
за порадою Варди Скліра, ніколи не ввів у палац жінку53 – то ж чи 
варто дивуватися, що сльози сестри нічого не коштували в бачен-
ні всесильного імператора.

Згідно з текстами «Корсунської легенди», в Херсоні порфірород-
на наречена стала свідком раптового осліплення князя, і він приймає 
хрещення за її наполяганням: “аще хощеши болезни сея избыти. то 
вьскоре крестися. аще ли ни то не имаєши избыти сего”54. Візантійка, 
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що з християнським смиренням принесла себе в жертву заради по-
збавлення батьківщини від небезпеки і хрещення язичників, за од-
ноголосим свідченням сучасників Ях’ї Антиохійського і Тітмара 
Мерзебурзького, безсумнівно наставляла чоловіка у вірі і сприяла її 
поширенню на Русі55. Невипадково і церковний устав князь приймає 
за зразком візантійського Номоканона, «сгадавъ съ своєю княгынею 
Анною»56. Можливо, вплив доньки Романа II і Феофано позначився і 
в невдалому проекті впровадження на Русі візантійського криміналь-
ного законодавства. У літописній статті під 996 р. розповідається про 
примноження розбоїв і пораду єпископів страчувати винних, після 
чого Володимир «отверг виры нача казнити разбоиникы». Реформа 
провалилася, зокрема і через скорочення надходжень у княжу скарб-
ницю. Як зазначили все ті ж єпископи і старці, «рать многа оже вира 
то на оружьи и на кони буди». Після чого князь знову став жити «по 
закону отню і дедню»57. На думку Н.І. Мілютенко, йдеться про спробу 
запровадження візантійської Еклоги в давньоруську правову прак-
тику58. Образ «цариці Анни» як «жони доброї» вписується в ряд «єван-
гелізуючих королев» Центральної Європи59. Її вплив на політичне і 
культурне життя Русі, збереження і розвиток зв’язків з колишньою 
батьківщиною є поза сумнівом60.

Останні роки життя Анни залишили не менше загадок. Серед 
численних нащадків Володимира Святого її донькою, за свідчен-
ням польського хроніста XV ст. Яна Длугоша, називають Марію-
Добронігу, майбутню дружину польського князя Казимира I Від нов-
лювача61. У низці джерел вона фігурує і як мати перших руських 
святих Бориса і Гліба62. А. Поппе вважає, що найдавніші автентичні 
пам’ятки Борисоглібського циклу – “Читання про Св. Бориса і Гліба” 
Нестора Печерського і “Сказання” анонімного автора – свідо мо, як 
і літопис, замовчують про візантійське походження братів-страс-
то терп ців63. Зазначимо, що спорідненість з візантійським двором 
зав жди була престижною на Русі, і найвидатніший князь рубежу 
XI-XII ст., Володимир Мономах, навпаки, охоче відзначав своє похо-
дження від “цариці Грекині”64 – родички Костянтина IX Мономаха, 
яка, на відміну від Анни, не була народжена в Порфірі65. 

Візантійський хроніст Іоанн Скілиця, який повідомив по-
дробиці про шлюбний союз Анни та Володимира, зазначив, що 
смерть княгині сталася після кончини її чоловіка, але перед висту-
пом якогось родича київського князя Хрісохіра (1021/1022 рр.), 
прибулого в Константинополь з вісьмома сотнями людей66 (ймо-
вірно, для неузгодженого з Києвом вступу на військову служ-
бу)67. Тим часом переважна більшість дослідників довіряють лі-
тописній даті смерті княгині – 1011 р., можливо, запозиченій з 
пом’яника Десятинної церкви68. Тільки О.П. Каждан поставив пи-
тання про причини такої переваги відомостей літопису, відомого 
неточностями в хронології за Х – першу половину XI ст., порівня-
но зі Скілицею, котрий користувався достовірними джерелами69. 
Розділимо його сумніви: малоймовірно, щоб хроніст, котрий при-
діляв особливу увагу багрянородним представникам імператор-
ської династії, переплутав послідовність подій. Дата смерті Анни 
в 6519 (1011) р. не може беззастережно прийматися на віру.
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Відвідувач Києва у 1018 р. – інформатор Тітмара Мерзебурзького 
– бачив розміщені посеред храму “Св. Климента” (Десятинної церк-
ви) саркофаги князя Володимира і його дружини70. Цей розділ дже-
рела є вставкою, приписаною до основного тексту оповіді після 
отримання відомостей від учасників захоплення Києва Болеславом 
I, отже, достовірною71. Тітмар повідомляє і про мачуху Ярослава, 
яка зустрічала разом з архієпископом, дружиною і сестрами пере-
можне військо Болеслава і Святополка (Thietm. VIII, 32)72. На під-
ставі цієї фрази історики конструюють гіпотези про останній шлюб 
Володимира, що нібито стався після смерті Анни в 1011/12. Услід 
за Н.О. Баумгартеном його дружиною називають доньку графа 
Куно з Енінгена, про шлюб якої з “королем Русі” відомо з “Генеалогії 
Вельфів”73. О.В. Назаренко показав безпідставність такого ототож-
нення74, але він все ж не сумнівається, що другий після хрещення 
шлюб Володимира стався75. Основним аргументом служить все та 
ж літописна дата упокоєння “цариці” Анни. Як видається, останній 
шлюб Володимира є науковою фікцією. Польські війська в Києві, 
ймовірно, зустрічала одна з колишніх жінок “Красного сонечка”, 
який, згідно з тим же Тітмаром, і після хрещення залишався розпус-
ником76. До цього часу порфірородна донька Романа II і Феофано 
вже спочивала в князівській усипальниці церкви Богородиці, спла-
нованої і побудованої за її сприяння.

Династичний союз з найпрестижнішою державою середньо-
вічного світу безперечно змінив міжнародні відносини на Сході 
Європи77. Зокрема, привертає увагу титул “цариці” (“цесариці”), 
який завжди в літописі супроводжує сестру василевсів. Порів-
няв ши цей факт з тим, що на монетах Володимир зображується 
в імператорському вбранні, ряд дослідників припускають прий-
няття князем “царського” титулу і візантійських інсигній влади78. 
Згідно з такою інтерпретацією, акт хрещення і миропомазання 
Володимира означав також і інавґураційне помазання79, але слід 
визнати, що повідомлення джерел не дають вичерпних 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 свідомос-
ті сучасників. Дружина-візантійка принесла з собою характерні 
для своєї батьківщини уявлення про владу, що кардинально від-
різнялися від стереотипів, укорінених на дніпровських пагорбах80. 
Через півстоліття після хрещення Русі Іларіон описує подвиг її 
Хрестителя, який зображується не звичайним, “першим серед рів-
них”, ватажком варязької дружини, але “славнымъ от славныхъ”, 
“честнымъ и славнымъ в земленыхъ владыкахъ”81. Немає сумні-
ву, що візантійська принцеса значно вплинула на політичне жит-
тя Держави Рюриковичів, будучи не лише жертвою чоловічих роз-
рахунків, але й активним творцем реалій своєї історичної епохи.
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