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Пам’ятник князю Святославу у Запоріжжі 

 

972 рік - під час повернення до 

Києва перед Запорізькими порогами 

Військо Святослава Хороброго 

потрапило в засідку печенігів.  

В останньому бою з набагато 

переважаючими силами ворога 

Святослав загинув із зброєю у руках. 

Було йому 30 років.  

Так закінчив своє бурхливе життя 

воїна хоробрий князь Київський 

Святослав Хоробрий, ім'я якого 

кидало в холодний піт ворогів, а лозунг 

якого: «Помремо, але не осоромимо 

землі нашої» актуальний для нас і 

сьогодні. 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!!! 

Додаткову інформацію про князя 

Святослава 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 
 

 

  

Святослав –  

великий князь київський, 

полководець 
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ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ!  
 

Вашій увазі пропонуємо буклет, 

присвячений Великому київському 

князю Святославу. 

Руський князь, військовий 

полководець з династії Рюриковичів – 

справжній український герой (*930-

березень 972). 

«Повість временних літ» датує 

початок самостійного правління князя 

Святослава Ігоревича 964 роком. 

Недовге, але яскраве і насичене 

подіями, його правління 

ознаменувалося для Русі спочатку 

блискучими перемогами, а потім і 

гіркими втратами. 

Син князя Ігоря і його дружини, 

княгині Ольги. Батько Володимира 

Великого, дід Ярослава Мудрого. 

Його діяння: значно розширив 

територію держави, спричинив занепад 

Хазарського каганату та Першого 

Болгарського царства.  

Князь Святослав Хоробрий  

Всі роки свого княжіння він провів 

не в Києві в палатах, а в походах зі 

своїми воїнами.  

Літописець Нестор писав: «Він ходив 

на ворога зі стрімкістю барса; в походах 

не возив із собою ні казанів, ні обозів; 

харчувався кониною або м’ясом диких 

звірів, яке пік на вугіллі; не боявся ні 

холоду, ні непогоди; спав у походах без 

шатра під відкритим небом, 

підстеливши під себе кінський пітник, а 

під голову — сідло; якщо ж ішов на 

ворога, то ніколи не нападав на нього 

зненацька, а завжди заздалегідь 

попереджав: «Іду на ви!». 

На вершині своєї могутності він 

володів величезними територіями від 

Балкан до Середньої Волги і від 

Балтійського моря до Каспію та 

Кавказу.  

Його нащадки на престолі лише 

втрачали території, ним завойовані. 

Навіть вороги з повагою називали 

князя Святослава «царем на північ від 

Дунаю» та порівнювали з давнім 

героєм Ахіллом.  
 

Вірний вірі своїх предків  

Княгиня Ольга намагалася навчити 

сина християнській вірі, говорячи: «Я 

пізнала Бога, сину мій, і радію, якщо і 

ти пізнаєш – будеш радіти». 

Святослав же не слухався мати і 

відмовлявся: «Як мені одному 

прийняти нову віру, якщо дружина моя 

стане наді мною сміятися?»  

Ненависть Святослава до християн 

весь час не вгамовувалася.  

Готуючись до повернення на Русь, 

послав у Київ гінця з наказом знищити 

у місті церкви.  

Це розпорядження частково було 

виконано, зокрема споруджену 

Ольгою на Старокиївській горі біля 

великокняжого палацу церкву 

перетворено на руїни. 


