
Звичаєвий косацький полк 

Святослава Хороброго 
З давніх часів, з моменту 

утворення української нації, йде процес її 

нищення. Завжди єдиним захисником  

української землі, українського духу, 

української нації був косак як уособлення 

сміливості, чесності, великодушності всього 

українського. Можливо вже пора 

впроваджувати перевірену часом косацьку 

систему життя, яка виправдала себе. 

Косацька система в територіальному устрої 

Української держави у вихованні духу, 

створенні національно свідомого суспільства 

довела свою довершеність та практичність.  

Військова організація косаків відома ще за 

часів Святослава. З літописів відома велика 

перемога косаків над Золотою ордою в битві на 

Синіх Водах в 1363 році (річка Синюшка – ліва 

притока Південного Бугу).  

І. Косацтво з покон віків захищало 

православ’я, саме тому під час найбільшої 

активності у загарбанні територій та захопленні 

українського духу вони постали єдиним 

оборонцем по відверненні загроз поработіння і 

знищення.   

Метою діяльності полку Святослава 

Хороброго є розбудова української державності 

на засадах духовної самобутності та віри 

Української нації. 

 Будівництво України, як держави має 

ґрунтуватися на засадах правової соціально 

спрямованої самостійної незалежної землі з 

врахуванням одвічних звичаєвих норм, 

спрямованих на виховання нації в 

загальнолюдській духовній самосутності.  

ІІ. Світоглядні засади. В основі світогляду 

громадянина України має бути усвідомлення 

ним свого призначення на даній Богом Землі, 

усвідомлення місця і ролі у розвитку світової 

культури від найдавніших часів до сучасності.  

  
Наш народ брав участь у творенні 

Оратської, Мезинської, Трипільської та 

Давньоруської культур, наш народ дав світові  

колесо і плуга,  якими людство користується 

щоденно вже більше 20 тисяч років, що 

український народ явив світові феномен 

Косацтва як рішучого захисника споконвічних 

надбань своєї рідної землі, свого народу. 

Великою мірою завдяки Косацтву зберігся 

генетичний та духовний потенціал української 

нації. 

III. Косацький полк Святослава Хороброго 

керується у своїй діяльності духовною 

спадщиною свого народу, мудрістю 

успадкованою від минулих поколінь, зокрема 

авторів Вед, Велесової книги, Слова о полку 

Ігоревім, а також українських мислителів: 

Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки,  

Миколи Міхновського,  Дмитра Донцова, 

Володимира Шаяна, Лева Силенка. 

(Полк створено 19.05.2015р.) 

З 21/07/2015р. полк входить в об’єднання 

ЗГУК. 

 КІЛЬКА СЛІВ ПРО ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 

КНЯЗЯ - ВОЛХВА СВЯТОСЛАВА! 

СВЯТОСЛАВ - останній ведичний правитель 

стародавньої держави Руси – України 

народився в  Києві, прожив життя коротке але 

повне славетної звитяги. Про його Віру, 

мужність, честь, дипломатію та уміле ведення 

чисельних війн за звільнення рідної землі від 

ворожого гніту написано чимало як наукових 

праць так і художніх творів. Вся ця література 

страждає одним суттєвим недоліком: вона 

написана з позицій християнської історії (іс–

Тори–я), якої не сприймав Святослав.  

Візантійські хроніки залишили описи 

зовнішності сина Ігоря і Ольги, Руського 

славетного Коназа - Князя СВЯТОСЛАВА. 

Уважно читаючи їх, можна помітити, що він 

дуже схожий на тих, кого майже через 

півтисячоліття після нього ми знаємо як 

славетних витязів - Українських косаків 

(козаків). Сміливістю, відвагою та чесністю, 

військовим умінням та героїчною вдачею цей 

мужній воїн, що вславився своїми героїчними 

походами й перемогами над чисельними 

ворогами, теж дуже схожий на косаків.  

  Візантійський історик Лев Диякон описав 

зустріч імператора Цимісхія і СВЯТОСЛАВА 

після укладення миру. Оточений численними 

слугами, у дорогому вбранні, обвішаний 

прикрасами із золота й коштовного каміння, 

зупинився імператор на березі Дунаю і став 

чекати появи СВЯТОСЛАВА. А коли до берега 

пристала лодія, Цимісхій не міг упізнати у ній 

СВЯТОСЛАВА.  

В лодії сиділи однаково зодягнені воїни. І 

тільки один із них, чия сорочка була трохи 

біліша, ніж в інших, одклав у бік весло, встав і 

звернувся до імператора. Це й був 

СВЯТОСЛАВ! У нього, як пише історик: «Очі 



сині, брови густі, вуса довгі і покуйовджені, 

борода голена, а голова обстрижена, - тільки 

довга чуприна звисала з маківки…». 

У літописах говориться, що вперше 

СВЯТОСЛАВ узяв участь у битві з ворогами 

ще зовсім маленьким хлопчиком. Він перебував 

на полі бою верхи на коні серед київських 

дружинників і кинув спис у бік ворога. Отак з 

ранніх літ привчав князь Ігор свого сина до 

ратного ремесла. Опікувались та навчали 

СВЯТОСЛАВА Волхви та воїни! Коли 

СВЯТОСЛАВ виріс, то все його коротке життя 

(942 – 972 рр., хоч деякі дані свідчать, що 

СВЯТОСЛАВ народився в 936 році) минуло в 

походах, у боротьбі з усіма тими, хто зазіхав на 

землю Руси – України. Як розповідає 

невідомий автор «Повісті временних літ», 

СВЯТОСЛАВ був дуже невибагливий у побуті. 

Він їв ту ж просту й грубу їжу, що і його 

дружинники, спав просто неба, поклавши під 

голову сідло. А як вирушав на війну, то 

заздалегідь посилав до ворогів посланця з 

грізним попередженням: «Іду на Ви!». За роки 

його князювання територія стародавньої Русі 

була звільнена від ворогів, та повернута до 

Русі. Замовчують, сучасні, ортодоксальні 

християнські історики і про переможні 

військові походи Святослава на захід та північ, 

близький схід і південь. Все робиться, для того, 

щоб про цього славетного Князя – Волхва 

нічого не було достеменно відомо сучасним 

Українцям – Русичам.  

Князя СВЯТОСЛАВА боялась Візантія, 

повернення його до Києва, боялись християни, 

тому в змові з християнами – греками та 

хазарами на острові Березань, в гирлі Дніпра 

його помічникам було продано отруєне вино, 

яке  «довірені особи», йому і подали для пиття 

за трапезою. Повільна отрута  спрацювала на 

сьомий день, коли лодії підпливли до острова 

Хортиця. Тіло його було спалено за тодішньою 

Ведичною традицією Русів на Хортиці, а попіл 

схоронено в потаємному місці на тому ж 

острові. 

Безстрашний Воїн СВЯТОСЛАВ став одним 

із улюблених національних героїв. Про нього 

складали легенди і пісні. І його славне ім’я не 

загубилося в часі. Воно й сьогодні, з глибини 

віків, гордо звучить для нас, його нащадків, у 

назві нашого Звичаєвого косацького полку  

його імені !  

Тож хай восторжествує Свята Права про 

славетного князя Руси – України, ВОЇНА – 

ВОЛХВА СВЯТОСЛАВА! А славні нащадки 

досліджують справжню минувшину, та, 

відкривши правду, віддадуть належне 

Святославу. 

Слава   Україні  - Руси , Слава Героям! 

 

 

 

 

 

 

 

Телефони старшин: 096-467-8075, 097-237-5409  

066-902-1625 

        www.svyatoslav.com.ua        

 

 
Площа земель підпорядкованих 

СВЯТОСЛАВУ складала понад 1300 тис.км2, 

населення 12 млн українців-русичів (при 

«святому» Володимирові, після християнізації 

вогнем і мечем, стало 4.5млн). 

 
Площа земель України в 1991 році склала 

603.6 тис.км2, українців в Україні біля 42 млн. 

чоловік,  до 1928 року в енциклопедіях 

Совецької Московщини(СМ)  повідомлялося, 

що в СМ проживає більш ніж 80 млн. 

українців.  


