
Несправедливий вирок історії 

Пам’ятник князю Ігорю в Луганську 
Iсторія може бути жорсткою і  

несправедливою до діячів певної доби, 

але рано чи пізно вона розставить 

відповідні об’єктивні акценти.  

Ігор не став героєм в епічній 

традиції, народна уява не нагородила 

його надприродними здібностями, а 

літописець у «Повісті временних літ», 

хоч і називає Ігоря хоробрим і мудрим, 

але засуджує його жорстокість і 

ставиться до нього не дуже прихильно.  

Звичайно, що Ігор припускався 

помилок і був за них покараний. І це 

тоді, як саме він, продовжуючи 

політику Олега, консолідував Русь, 

об’єднавши під владою Києва близько 

двадцяти «світлих князів руських».  

Тож очевидно, що був він 

державником енергійним і 

талановитим, мудрим і сильним, бо не 

дав розвалитися такій колосальній 

імперії. 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!!! 

Додаткову інформацію про князя 

Ігора Ви можете знайти в нашій  

бібліотеці. 

 

Контактна інформація: 

02166, м. Київ, 

вул. Курчатова 9/21 

тел. для довідок 519-89-80 

е-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 

 

Чекаємо на Вас: 
понеділок-четвер: 
з 11-оо до 19-оо 

неділя: з 11-оо до 18-оо 
п’ятниця, субота: вихідний 
останній понеділок місяця – 

санітарний день 
 

Буклет створений за матеріалами 

фондів бібліотеки та Інтернет ресурсів 

Централізована бібліотечна система 

Деснянського району м. Києва 
 

Бібліотека ім. В. Кучера 
 

 

Князь Ігор –  

захисник Київської Русі 
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ШАНОВНІ  ДЕСНЯНЦІ!  
 

Вашій увазі пропонуємо буклет, 

присвячений князю Ігорю 

Рюриковичу. 

Ігор Рюрикович народився 

близько 878 року в Новгороді і 

шестилітнім прибув до Києва разом зі 

своїм опікуном Віщим Олегом.  

В 903 році він одружився з 

дванадцятилітньою Ольгою і близько 

912 року, по смерті Олега, Ігор 

Рюрикович посів київський престол. 

Продовжуючи політику свого 

попередника, Ігор підкорив слов'янські 

племена між Дніпром і Дністром.  

Після успіху у Візантії Ігор 

направив свою міць на каспійського 

союзника греків – Кавказьку Албанію.  

Спустошивши столицю й інші 

великі мусульманські міста, у тому ж 

943 році, русичі зі славою та великою 

здобиччю повернулися додому, а їх 

вплив у Прикаспії зріс.  

Здобуваючи вплив далеко за 

межами Русі, Ігор втрачав свій вплив 

на народи всередині країни, зокрема на 

волелюбних древлян. 
 

ПОХОДИ КНЯЗЯ ІГОРЯ  

Літопис розповідає про два такі 

походи.  

Перший, року 941, був невдалим. 

Човни русичів було спалено 

візантійцями. Невдача спонукала Ігоря 

до нового походу. Стався він 944 р. й 

закінчився укладенням мирної угоди.  

З-поміж умов угоди, яка загалом 

була менш вигідною для Русі, ніж угода 

Олега, привертає увагу зобов’язання 

київського князя надавати військову 

допомогу Візантії. 

У своїй зовнішній політиці Ігор 

мусив зважати не лише на Візантію, а й 

на печенігів – кочовий народ, який 

вперше наблизився до кордонів Русі у 

915 р. 
 

СМЕРТЬ КНЯЗЯ  ІГОРЯ 

Ігор загинув під час повстання 

древлян під Іскоростенем (тепер м. 

Коростень;  

за іншою гіпотезою — м. 

Коростишів Житомирської обл.), 

спричиненого надмірними розмірами 

данини, накладеної князем на місцеву 

племінну верхівку 945 року.  

У візантійського хроніста Лева 

Диякона, який завершив свою 

«Історію» близько 990 р., описана 

загибель князя. 


