
Київ — Париж Історія Парижа багата на українські імена.  
Віддавна туди приїжджала українська 
аристократія. 
 
Пов'язала давню історію Франції 
та України Анна Київська – дочка 
князя Ярослава Мудрого, дружина 
французького короля Генріха І, королева 
Франції.

У містечку Санлісі на північний схiд 
від Парижа є український культурний 
Центр Анни Київської. Колись це було 
абатство, яке заснувала Aнна. Сьогодні 
тут працюють люди, які допомагають 
французам дізнатися про Україну, і таким 
чином підтримуються хороші стосунки між 
двома країнами. 

Пам'ятник Анні, 
подарований 
Україною Франції.

Генріх І дізнається, що має брата-
близнюка, і обговорює новину з Анною.

Генріх І вітає Анну у Франції й 
розпитує, якою була поїздка.

Генріх І одружується з Анною.

Як ти думаєш, що зображено на цій  
мініатюрі з "Французьких хронік"?



Анна росла в Києві часів князя Ярослава. Аннин 
дід князь Володимир та батько князь Ярослав 
багато зробили для культурного розвитку держави. 
Володимир почав будувати Софійський собор, а 
Ярослав закінчив його й заснував велику бібліотеку. 
Туди з'їжджалися вчені люди з багатьох країн. Там 
писали й перекладали книги. 
 
Сучасники стверджували, що Анна була доброчинною 
та освіченою, знала грецьку, латинську мови. 

Гравюра із 
зображенням 
королеви Анни.

Як ти думаєш, чи легко було анні в перші роки 
життя в новій країні? Чи легко було вчити нову 
мову? а скількома мовами володієш ти?

Повправляйся в перекладі кількох фраз.

Англійська
Інша
мова

Привіт!

Це смачно.

Твоє місто 
красиве.

Я дуже хочу 
пити.

Ходімо 
гуляти 
парком!



Легенди стверджують, що Анна вразила 
короля Генріха І своєю освіченістю та 
красою. Водночас його дуже привабило 
походження Анни: її батько Ярослав 
був князем Держави Русь – однієї з 
найсильніших того часу. А мати Анни 
була шведською принцесою.

рідний брат Анни, 
одружений із 
візантійською 
принцесою

Аннина сестра Аннина сестра

Розглянь 
портрети 
родичів Анни. 
Біля кожного з 
них намальовані 
сучасні обриси 
країн, якими вони 
колись правили. 
Запиши назви
цих країн.

ПресТижна 
нареЧена

Єлизавета 
Ярославна

анастасія 
Ярославна

всеволод 
Ярославич

Україна

Угорщина

Польща

Данія

Швеція

норвегія

англія

Франція



прабабуся Інгігерди 
була його мачухою

двоюрідний 
брат Інгігерди

Аннин брат двоюрідний брат Анни

Король Канут І 
великий

Король 
свейн ІІ 
естрідсен

Ізяслав 
Ярославич

 анна 
Ярославна

Король Магнус І 
Добрий

Ярослав та Інгігерда


