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Відсутність комплексу писемних джерел про діяльність варязьких ватажків 

у Східній Європі потребує від дослідників незвичних просо-пографічних 
методик, серед іншого й методу стереотипних біографій. 
Найбільш яскравим прикладом застосування такого методу є спроба 

співставлення життєвих шляхів князя Рюрика та графа Рорика Фрисландського, 
зроблена вперше Ф. Крузе Ч "Гіпотеза Крузе-Беля-єва" ретельно вивчалася лиш 
польським професором X. Ловмянсь-ким, який дав їй помірно-критичну 
оцінку2. "Гіпотеза" вже вивчалася автором даної статті і був зроблений 
висновок про високий ступінь вірогідності такого співставлення 3. В 
нещодавній статті В. Яманова були чітко сформульовані три заперечення проти 
"Гіпотези": 1) недо-стовірність інформації Повісті Врем'яних літ (невірне 
датування, та й узагалі, чи було закликання?); 2) неприпустимість керування 
феодалом двома володіннями одночасно: відсутність володаря із дружиною 
рівнозначна відмові від лену; 3) відсутність відомостей у західних анналах про 
грандіозну експедицію на Схід із настільки блискучим результатом4. 
Західних анналістів цікавили виключно ті події, які були пов'язані 

безпосередньо із правлінням заказників цих анналів — Лотара II, Людовика 
Німецького і Карла Лисого. Оскільки в Дорестаді (резиденції Рорика у Фризії) 
літописання, як нам відомо, не велося, то й відомості про "грандіозну (чи так?) 
експедицію" на Заході зберегтися не могли. 
Рорик отримав Дорестад, скоріш за все, як викуп від Лотара II, а тому 

конфіскація цього лена у ще живого морського конунга таїла у собі 
неприємності. Таким чином, Рорикові було не обов'язково 
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знаходитися у двох місцях одночасно для збереження за собою обох 
володінь. А про одночасне управління ними ніхто й не веде мову. 
Єдине твердження, із котрим неможливо сперечатися — недосто-

вірність свідчень руських літописів про ранню історію Русі. Однак, им'я 
Рюрика потрапило в літопис. Скоріш за все, мова ведеться про 
"варязький" або західнослов'янський фольклор. Останні два десятиріччя 
все частіш лунає гіпотеза про те, що ільменські землі заселялись 
слов'янами не з Подніпров'я, а з польського Помор'я. В. Сєдов та В. Янін 
обґрунтовують свою точку зору археологічними та антропологічними 
даними, топонімікою та іменником, лінгвістичним аналізом берестяних 
грамот, чисто філологічними зв'язками між новгородським діалектом, 
польською та лужицькою мовами, керамікою торновського й 
фельдбергерського типу з межиріччя Ельби та Вісли, що її знайшли в ряді 
міст Північно-західної Русі; капищами Перуна на Перині в Новгороді, 
ідентичними з Ченстоховським капищем 5. 
В підтвердження такої можливості достатньо привести факт загибелі 

слов'янського князя Гоцоміусла 844 р. підчас заельбського походу 
Людовика Німецького. Він відомий з ряду сучасних незалежних один від 
одного джерел: Ксантенські аннали звуть його Gestimus 6, Фульденські — 
Gotzomiuzl7, Треценські — Gostomwil, Ламбертинсь-кі — Gestimulus. 
Відбулося це саме тоді, коли Рорик оселився на березі Ельби і невдовзі 
здійснив ряд синхронних із слов'янами нападів на франкські королівства. 
Легко собі уявити, як усний переказ про союз Гоцоміусла та Рорика 

обертається на сагу й разом із норманами чи із західнослов'янськими 
переселенцями переноситься у Північну Русь. В Новгороді сага могла 
одержати місцеву топоніміку й накластись на факти боротьби зі 
скандинавами тут у 860-і рр. 
Висновок. Літописна історія Рюрика — або ж ще один фольклорний 

мотив про Хрьорика, відомого героя саг, перенесений на руські терени, 
або ж відображення сказань про реальну історичну особу, норманського 
ватажка другої половини IX ст. В останньому випадку ототожнення його 
із графом Рориком не викликає протиріч. 
Не можна цього ж сказати про його сучасників Аскольда та Діра. 
Імена цих східноєвропейських правителів відомі тільки з руських 

літописів та їх інтерпретацій, наприклад, у польських історичних творах. 
Крім того, існує унікальне джерело: "Золоті луги" Абуль-Хасана Алі ібн-
Хусейна Аль-Масуді. Ось місце, яке нас цікавить: "Першим із 
слов'янських царів є цар Діра (Ал-дір — О. Л.). Він має великі міста і 
багато заселених країн; мусульманські купці прибувають у столицю його 
держави з усякими товарами"8. В XIX ст. існували й інші тлумачення 
цього повідомлення: ім'я Ал-дір розшифровувалося як німецький король 
Отон (М. Шармуа), король Лотар (А. Ковалевський), як 
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ободритське місто Альденбург 9. Приводом для таких сумнівів була пізня 
дата написання твору — 943-948 рр. 
Масуді писав про Діра як про сучасника. Гаркаві вважав, що головним 

джерелом відомостей Масуді про русів був утрачений твір Хоррамі10. 
Однак вірогідніше, що ці відомості відносяться до 926/ 927 р. — поїздки 
Масуді на Каспій, де він спілкувався із "купцями, які вирушають в країну 
хазар й мандрують морем Майотас й Найтас у країну Рус і Булгар". 
Навряд чи у випадку з Діром помилка. Схоже, мова дійсно йде про 

сучасників. Тоді, князь Дір правив десь між 913 р. (смерть Віщого Олега?) 
й часом правління Ігора (до 930-х рр. ладозького князя) 11. 
Таке рішення завдає потужного удару авторитетові Повісті Минулих 

років. 
Однак, вся ця побудова має один недолік. Перші дві букви імені Алдір, 

вжитого Масуді — аліф і лам, прочитані як означений артикль. Зазвичай в 
арабській мові означений артикль до іноземних імен не додається. 
Можна повернутися до ідеї про те, що мова йде не про князя Діра. Так, 

російський сходознавець Д. Мішин співвідносить ім'я Алдір з іменем 
булгарського царя цього часу Алмуша, відомого як володар сакаліба (Ібн-
Фадлан). При цьому як "Алдір" могло бути прочитано його ім'я — 'л. м.-
.и. р. у Ал-Бакрі, й титул йилтивар — 'ил. д. б. р., транслітерований на 
арабську як Айдар 12. На це можна сказати тільки, що Масуді загалом 
відрізняв слов'ян від волзьких булгар 13. 
Несторів літопис має три повідомлення про Аскольда та Діра. Перше 

— закликання Рюрика з братами: "И бяста у него два мужа, не племени 
его, Аскольдъ и Дирдъ, по боярина, и та испростистася къ Царюграду с 
родомь своимъ". Далі змальовується знайдення Києва, що платить данину 
хазарам, та утвердження князів в ньому "многы варягы съвокуписта" 14. 
Що мав на увазі Нестор, коли сказав, що Аскольд і Дір були не племені 
Рюрикова? Є дві відповіді на це питання — племені-роду й племені-
народу. Не зважаючи на думку С. Гедеонова 15 и враховуючи значення 
слова "плем'я" в руському літописанні, перший варіант міг би бути більш 
вірогідним, якби не важливий спогляд В. Петрухіна. В найдавніших 
літописах Аскольд і Дір ніколи не звуться правителями русі. Вони завжди 
тільки варяги, які володіли полянською землею 16. 
Найбагатший матеріал для роздумів надає нам Никонівський літопис. 

Ще до початку хронологічної оповіді компілятор літопису встиг тричі з 
різною детальністю змалювати похід Аскольда й Діра, які 
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очолювали племена "нарецаеміи русіи" та якихось куманів. Описано й 
диво із покровом Влахернської Божої Матері, й хрещення Русі, й диво з 
неопалимим Євангелієм. Хронологічна ж канва розповіді виглядає 
наступним чином. 6367 року Аскольд і Дір здійснюють напад на 
Царгород, тоді ж на півночі ще тільки виганяють варягів, попередників 
Рюрика 17. 6372 року болгари (волжські, дунайські або чорні — перевага 
не надається жодній з версій) вбили сина Осколь-да 18. Наступного року 
вже закликаний Рюрик займається роздачею міст своїм людям, серед 
інших міст згадується й Полоцьк 19. Наступні два роки означені походом 
Аскольда і Діра на Константинополь із повторним описом дива з ризою 
Богоматері за Сімеоном Логофетом 20. Князі повернулись до Києва "въ 
мал4 дружина", проте в тім же році, не дивлячись на голод, воювали з 
печенігами й нападали на Полоцьк, який належав, як ми знаємо, до 
володінь Рюрика (зауважу, що ніяких повідомлень про рюриковських 
бояр Аскольда і Діра тут нема). Більш того, Київ виявився центром 
імміграції з Новгорода в результаті жорсткого правління Рюрика 21. 
Останнє повідомлення, що стосується Аскольда і Діра, це, зрозуміло, їх 
вбивство Олегом 22. 
Текст Начального своду, що зберігся в першому Новгородському 

літопису (записаний у першій половині XV ст.), не знає датування подій 
початкової руської історії та не називає імен князів, які очолили похід на 
Константинополь. Більш того, згубний для руського флоту похід відбувся 
до прибуття в Київ Аскольда і Діра, скоріш у часи Кия, Щека та Хорива. 
До діянь Аскольда й Діра тут віднесені лиш війни з древлянами й уличами 
23. 
Питання про етнічне походження Аскольда і Діра зазвичай починають 

розглядати з філологічного аналізу їх імен. Скандинавські пояснення, 
прийняті в норманистській школі: Аскольд — Hoskuldr, Дір — Dyri (з 
упландського TIURI, TURI та давньогерманського Dioro)24. 
З іншого боку, Дір — кельтське ім'я і зараз вельми популярне в 

Ірландії. В імені Аскольд є й багатозначний "ас", й кельтське "олд" — 
володар, або "колд" — славний. Це ім'я само по собі відомо в Ірландії у 
формі Askalt25. 
В імені Дір є слов'янський — чеський еквівалент: Dierek. 
Феофіл Беєр (Байєр), переклад чиєї статті "О варягах" вміщений в 

"Истории государства Российского" В. Татіщєва, вбачав у князях 
норманів Оскела й Тіра (відповідності зустрічаються у Олая Верелія, 
Сноррона та в Едді). Та схильний він до того, що Діар ("пан") — лиш 
епітет Аскольда, або його тюркське ім'я, отримане від хазар 26. В. Татіщєв 
вважав ім'я Дір сарматським — тірар — пасинок. Він робив з цього 
фантастичний висновок, що Аскольд був пасинком Єфанди й сином 
Рюрика, за що отримав від південних сусідів таке 
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ім'я 27. Джерело інформації В. Татіщєва про сарматську мову залишається 
невідомим. 
Основні версії етнічного походження Аскольда і Діра — несторо-ва, 

норманська (викладена вище), та слов'янська. 
Остання найчастіше виступає у формі апології династії Києвичів, 

котра, мовляв, проіснувала до 870/882 р. Та її джерело, Ніконівський 
літопис себе не виправдовує — занадто плутана в ньому інформація про 
київських князів. Та вже точно нічого не доводить повідомлення цього ж 
літопису про протистояння Києва і Новгорода за Полоцьк: ніхто з 
серйозних норманістів ніколи й не стверджував, що бояри Аскольд і Дір 
зберегли вірність Рюрику як сюзерену, після, того як стали київськими 
князями. 

"Польська, литовська та всієї Русі Хроніка" Мацея Стрийковського 28 

впевнено вважає Аскольда і Діра нащадками Кия. Згідно "Польської 
історії" Яна Длугоша, прямі нащадки Кия правили до успадкування столу 
двома братами Аскольдом і Діром (duos fratres germanos, Oskald videlicet 
et Dyr)29. Позиція польських історіографів пояснюється не тільки 
історичною традицією й використаними джерелами, але й елементарною 
політичною кон'юнктурою. Оскільки Аскольд і Дір були законними 
спадкоємцями Кия, вони були полянами, а значить, поляками. Звідси 
висновок: поляки правили в Києві раніш від Рюриковичів. До цього часу 
легенда втратила історичний зміст, а її генеалогічні подробиці канули в 
Лету. Превалювали вже виключно політичні інтереси. 

С. Гедеонов запропонував розвиток гіпотези Еверса. Аскольд і Дір — 
угорці 30. Ця гіпотеза базується на тому, що Олег для зустрічі із князями 
прикинувся "подугорским гостем" 31, та на назві київської фортеці на 
Лисій горі, згаданій Константином Багрянородним — Eaußaxäc 32. С. 
Гедеонов пояснив цю назву через угорське szombat, що, за його думкою, 
перекладається як фортеця. Дійсно, в Угорщині нараховувалося 14 селищ 
із такою назвою, та ще п'ять в Румунській Трансільванії, та 
перекладається це слово як "Субота" — ярмарковий день у селищі. В тих 
же регіонах присутні Szerda (середа): 19 та 6 відповідно й Pentek 
(п'ятниця): 7 та 4 33. 
Що стосується імен князів, то тут аргумент Гедеонова є більш 

вагомим. Ім'я Аскольд має доволі точні аналогії на Сході, відомі з VI ст. 
Анастасій, перекладач Хронографії Феофана на латину, пише про 
посольство Аскелта (legati Ascelti) від правителя герміхіонів-кер-міхіонів, 
тюркського племені, яке мешкало на схід від Дону, до імператора 
Феофана в липні 556 р. 34. Правда в усіх списках грецького оригінала -т 
відсутнє: Аощк

35. А закінчення -олт доволі поширене в угорських іменах: 
Solt, Sarolt, Mykolt, Hadolth, Malescoldus. 
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З усіх існуючих версій походження Аскольда й Діра найбільш 
незалежною уявляється теорія О. Прицака про тотожність київських 
князів відомим у Західній Європі вікінгам Гастінгу й Бйорну. Реальним 
збігом у біографіях є похід у Східне Середземномор'я в близький час (859-
860). 
Відновимо біографії Гастінга й Бйорна. Уперше ми дізнаємося про 

Гастінга, найщасливішого з вікінгів, 838 р., коли норман Гастігн (sic.) 
нападає на Тур, де зустрічає містичний опір блаженного Мартина 36. 
Беорн уперше помічений європейськими хроністами (автором 

Фонтанельскої хроніки) як проводир великого війська норманів, що 
увірвалося в Сену 18 серпня 855 р. та об'єдналося там із найвідомі-шим 
морським конунгом свого часу Сідроком 37. 856 р. конунг Бе-рно діє на 
Сені й прилеглих територіях суходолу, причому намагається зайняти 
укріплення для того, аби затриматися на окупованих територіях до 
наступного року 38. 857 р. Гастінг та Брієр (Беорн), названий його 
господарем, вперше діяли по деяким свідченням разом 39 і далі 
здійснювали такі рейди регулярно. Це дало привід французькому 
церковному історіографу Ордерику Віталісу (XII ст.) відмітити, що Брієр 
"затримався в Нормандії, скаженіючи, на наступні 30 років" 40. За іншими 
даними в цьому році Беорн, прибувши на континент (після набігу на 
Англію?), ринув із залишками свого загону, пошарпаного бурею, до 
Фризії. В той же час Гастінг брав викуп з Шартру41. 
За відомостями Фонтанельскої хроніки Берно протримався на де-

котрому укріпленому острові на Сені до 859 р., коли був змушений 
повернутися в море через дії братів короля Людовика (тобто королів 
Карла II й Лотара II) та заколоту серед своїх людей 42. Наскільки реальна, 
враховуючи це, участь Бйорна в середземноморському поході, важко 
сказати. Адже згідно Німскої хроніки вже 858 р. нормани сплюндрували 
Нім та Арль 43. З іншого боку хроніка не називає імен ватажків нападу. 
Можливо, Бйорн у цей час ще був відсутній у Середземному морі. Тоді зі 
всією норманською приттю він повинен був наздоганяти Гастінга, 
знайшовши того в незнайомій акваторії, та приєднатися до нього. Це 
малоймовірно. Врахуємо також можливість плутанини з різними 
Беорнами. 

859 р. Гастінг увійшов до Родану, пограбував місто й монастирі на 
острові Камарг, а наступного року здійснив славетний напад на Італію. Та 
вже 861 р. Гастінг отримав викуп із Шартра, 867 р. ми його зустрічаємо на 
Луарі, 869 р. він взяв викуп з герцога Соломона Бретонського та з Тура, 
872 р. напав на Британію, 874 р. зайняв Північну Францію, далі 
підштовхнув до вторгнення сюди ж молодого 
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Роллона, майбутнього герцога Нормандії. За велінням короля укладений з 
ним і з Роллоном мир, після чого він продав королю Шартр і зник, проте 
не надовго. 878 р. він, повернувшись з чергового набігу на Англію, 
пограбував Париж, Тур та всі інші міста до Тірре-нського моря, після чого 
уклав мир із королем Людовиком 44. 891892 рр. зимував у гирлі Соми. 
Останнього разу він згаданий у зв'язку з подіями в Англії 893-894 рр. 
Останні відомості не обов'язково мають відношення до нашого Гастінгу. 
Дудон, настоятель собору св. Квентина (пом. 1029 р.), називаючи 

Гастінга Альстінгом, описує його похід на Рим 860 р. Його компаньйон у 
цьому набізі — Bier costae ferreae, що є явною калькою героя саг Бйорна 
Jarnsiöa. Обидва прізвиська перекладаються як Залізне Ребро. Гіл'єльм 
(Вільгельм) абат Жюм'єна біля Руана, автор віршованої історії Нормандії 
(1087), пояснює це тим, що Бйорн був здатний піти в бій без щита й 
залишався неушкодженим, "просякнутий найсильнішим напоєм матері" 45. 
Він був сином датського конунгу Рагнара Лодброка та Аслауг 
Сигурдсдотгір. Треба сказати, що хронологія Бйорна доволі заплутана. 
Ісландські аннали стверджують, що 871 р. він унаслідував Шведське 
королівство, в котрому правив ще 50 років 46. Вірогідно в Ісландії 
свідчення про Бйорна, сина Рагнара, змішалися із свідченнями про 
конунгів Упсали Беорна I та Беорна II. За генеалогією скандинавських 
правителів, складеною Ф. Крузе, Бйорн мав синів Тордера Кнаппа та 
Ейрика Б'ярнарсонів 47. 
Хроніка невизначеного авторства, проте використана флоріаценсь-ким 

монахом, перша згадує взяття Гастінгом Луни: "Альстагн, із Франкської 
землі через океан-море в Італію прибулий, зайняв порт Луни і тамтешнє 
місто довго тримав" 48. Дудон першим описав хитрощі Гастінга, який 
прикинувся помираючим та бажаючим прийняти хрещення перед смертю, 
щоб проникнути в місто 49. Гіл'єльм Жюм'є-жський розвинув легенду про 
взяття Астінгом Рима 50, а Павел, монах монастиря св. Петра в Шартрі, 
між 1077 та 1088 рр. додав, що Астінг після того грабував африканський 
берег й піратствував у "семітських" морях 51. Він дав дуже яскравий опис 
сваволь вікінгів у Луні. Про напад на африканський берег, але 859 р., 
свідчать й Бер-тинські аннали 52. 

150 років по тому венеціанець Іоанн Диякон, капелан першого 
значного венеціанського дожа П'єтро II Орсеоло, у своїй "Венеціанській 
історії" зафіксував факт тріумфального повернення 360 човнами 
північних народів (Normannorum gentes), які пограбували передмістя 
Константинополю 53. Якщо це унікальне повідомлення стосується похода 
Гастінга, тоді це доказ того, що Гастінг досяг Константинополя й 
повернувся Середземним морем повз венеціанські володіння, тоді 
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ще невеликі, і що візантійці могли описати саме його напад на столицю. 
Та більш вірогідно інше — в Венеції, торговому партнерові Візантії, 
добре знали про вдалий напад руського флоту. Саме цей факт 
відображений у хроніці Іоанна. Візантійські автори ні словом не згадують 
про вікінгів; пишуть вони саме про росів. А пропустити напад ще одного 
загону поганинів на свою столицю вони не могли. Однак ряд норманистів 
вважає, що напад був один, але приймали участь у ньому саме Гастінг і 
Бйорн (О. Прицак вважає, що з півночі, X. Арбман — із західного 
Середземномор'я 54). Як ми бачили, західні джерела не дають приводу для 
таких тверджень. 
Раннє арабське джерело — Ібн-ал-Кутійя (пом. 977 р.) — наступним 

чином змальовує відому кампанію 844 р.: "Ал-Маджус (погани — О. Л.) 
напали на Ал-Андалус, спустошуючи обидва узбережжя одночасно. Під 
час цієї експедиції, котра продовжувалась загалом 14 років, вони 
припливли в країну візантійців (ар-Рум — може бути й Італія — О. Л.)) та 
в Олександрію" 55. Себастіан з Саламанки пише про напад після Іспанії, 
Балеарських островів і марокканського міста Накур на Грецію, а анонімна 
"Книга географії" конкретизує об'єкт: "вони дісталися найбільш 
віддалених місць аш-Ша'м", тобто Мармурового моря, як його називав 
також ібн-Хордадбе56. Доведеться визнати необгрунтованність цих 
свідчень. В них змішані два походи. Адже завдяки західним анналам ми 
знаємо, що кампанія Гастінга не могла продовжуватися 14 років. Та всі ці 
автори знали про напад якоїсь русі на Константинополь і, можливо, 
провели аналогії зі свідченнями про русь, яка напала на Севілью 844 р. 
Незбіг імен О. Прицак пояснює тим, що Гастінг і Бйорн не були 

власними іменами, але фольклорною титулатурою. їх порівнювали з 
міфологічними богоподібними близнюками Гасдінгами. Як доказ учений 
наводить I і IX книги "Діянь" Саксона Граматика, що розповідають про 
подібні пари: Гадінг і Фрото I та Регнер і Бйорн відповідно. Бйорн, у свою 
чергу, ототожнюється з ще одним персонажем Саксона — Вітсерком 
Рагнарсоном, який загинув у Східних землях 57. 
Більш як за сто років до О. Прицака Ф. Крузе запропонував свою 

версію ідентичності київських варягів (точніше одного з них) із героями 
вікінгівських походів. Його кандидат — датський вікінг Осцитель 
(Ascitellus, Oscytel). Відомо, що 866 року в Східну Англію увірвались 
"дани", перезимували й осідлали місцевих коней, посиливши, таким 
чином, свою найсильнішу в Європі "морську" піхоту кіннотою. Церко-
вний історик Сімеон Дунельменський називає ватажків датчан та фризів: 
Альсдан, Інгвар, Убба, Бейцсегк, Гутрум, Осцитель, Амунд, Сід-рок 
(Сігурд Сігфрідсон), Осберн і Гаральд Франа 58. 
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Ассер, єпископ Шерборнський, автор "Життя Альфреда, короля 
англосаксів" (893/4 рр.), написав (за власною помилкою, чи це помилка 
переписувача), що велетенське поганське військо прийшло з Дунаю (de 
Danubio)59, а не з Данії (ex Danemark, sive ex Dania). Ця помилка та 
співзвучність імен наштовхнули дерптського професора на ідею 
ідентичності Осцителя й Аскольда. 
В вересні 869 р. почалася велика війна між указаними конунгами й 

англосаксами під керівництвом герцога Альгара. Перша перемога Альгара 
примусила ватажків вікінгів сконцентрувати свої сили, що у свою чергу 
змусило до втечі більшу частину загону Альгара (з 800 людей с герцогом 
залишилось тільки 200). Битва біля Трекінга, як і очікувалося, принесла 
перемогу данам. Залишки загону загиблого герцога намагалися сховатися 
в монастирі Кройланд. Проте 25 серпня 870 р. Осцитель спалив монастир. 
До кінця року дани розгромили також військо графа Вілкотула, вбили 
короля Едмунда й повністю підкорили Істанглію. Найдетальніше ці події 
викладені в "Історії" кройлендського абата Інгульфа, духівника 
Вільгельма Завойовника. 

874 р., як повідомляє "Англійська історія" архідиякона Генріха 
Гентінгдонського (пом. 1155 р.), король Осцитель, із Годрумом (Гу-
трумом) й Анведом, об'єднався з військом Хальсдана біля Торчісай-га. 
Після цього його ім'я в британських хроніках більш не згадується, а 
Годрум охрестився та заспокоївся 60. 
Ім'я Осцителя залишилось в Англії після його носія. Так, наприклад, 

звали єпископа Йоркського другої половини X ст., відомого нам за 
багатьма документами тієї епохи. 958 р. король Едвиг наділив його 20 
мансами (гайдами) у Саутвеллі 61. 967 р. разом з абатом Ельфріком він 
підписав конфірмацію Едвіга на привілеї та землі абатства Чертсі (хартія 
S 752 62). 
Викладений матеріал дозволяє дійти наступних висновків. Легенда про 

Рюрика легко пояснюється фольклорним перенесенням на Русь реальних 
історичних подій у Полабських землях. Що стосується Аскольда й Діра, 
то літописи не наводять про них жодних чітких відомостей й навіть період 
їх (принаймні Діра) діяльності може бути віднесений до X ст. Науково 
необгрунтованими є як спроби віднести Аскольда й Діра до певного 
етносу, що спираються на пізні й запо-літизовані джерела, так й 
намагання ототожнити їх із певними діячами історії вікінгів. 
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