
Анна Русинка. Доля крізь віки. 

 

 Картина включає 4 сюжети: 

I. Ліва нижня. Київ. Ярослав Мудрий, батько Анни, благословляє 

доньку та вказує на книгу Евангеліє, як на головну життєву настанову. 

II. Ліва верхня. Реймс. Зустріч Анни Русинки, королем Франції Генріхом 

І, майбутнім чоловіком. 

III. Права верхня. Анна вказує на Вестмінське абатство, що побудувала, 

як обітницю за дітей,  подарованих Богом. 

IV. Права нижня Реймський собор. Складання присяги молодим королем 

Франції на Евангелії, що було привезене Анною. 

  

  

Детальний розгляд сюжетів, опис подій і осіб, зображених на картині 

 

 

 

 

 

 
I. Ліва нижня. Київ. Ярослав Мудрий, батько Анни, благословляє доньку та вказує на книгу Евангеліє, як на 

головну життєву настанову. 

 

 

 

 

Центральна частина картини - Реймське Євангеліє, від якого в чотири сторони 

світу сурмлять ангельські труби віщаючи Благу Вість про події, пов’язані  з Життям 

Ісуса Христа. Орнаменти, по краям, шиферної кладки другого поверху Софії Київської 

приводять погляд до символічних зображень чотирьох тварин які часто бачимо біля 

чотирьох св. Апостолів Марка, Матфія, Луки і Іоана, такі ангели-тварини допомагали 

апостолам писати Богодухновенний життєпис Євангелія. 

ЦЦееннттррааллььннаа  ччаассттииннаа  ккааррттииннии  --  РРееййммссььккее  ЄЄввааннггеелліієє,,  

ввіідд  яяккооггоо    ч тири ст р ни с  т  с р л ть ан ельськ    ч тири ст р ни с  т  с р л ть ан ельськ  

тр  и    а чи   а н елиетр  и    а чи   а н елие  ((εεὐὐααγγγγέέλλιιοονν))  --  ББллааггуу  ВВііссттьь  --  

жжииттттєєооппиисс  ІІііссууссаа  ХХррииссттаа..  ООккааййммлляяююттьь  ццееннттррааллььнніі  

ссююжжееттии    ррннаа  ееннттии  ннаа  шшииффееррнниихх  ппллииттаахх  ддрр            

пп    ееррхх    СС  фф  її  ККииїї  ссьькк  її,,  щщоо    ппррииввооддяяттьь  ппоогглляядд  уу  ккууттии  

ддоо  ссииммввооллііччнниихх  ззооббрраажжеенньь  чч  ттииррьь  хх  тт  аарриинн--ссии      лл      

єє  аанн  еелл  сстт    ::  ссввяяттооггоо  ММааррккаа  --  ллеевв,,  ссввяяттооггоо  ЛЛууккии  --  ввіілл,,  

ссввяяттооггоо  ІІооааннннаа  --  оорреелл,,  ссввяяттооггоо  ММааттввііяя  ––  ААннггеелл..  ННаа  

РРеейй  ссьькк        ЄЄ  аанн  еелл  її,,  ззаа  ееззеенннн        зз  ККииїї  ссьькк  її  РР  сс    

ААнннн    ,,  ппрриийй  ааллии  ппрриисс        ффррааннцц  ззьькк    кк  рр  лл    ––  дд  ккии  

  сснн    ааллаа      ннааррхх          ФФррааннццииии..  

II. Ліва верхня.  
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III. Права верхня.  
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IV. Права нижня 
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