
Смерть князів Діра і Аскольда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За легендою, 882 року 

новгородський князь Олег, приставши 

човном до дніпровського берега, убив 

Аскольда і Діра, що князювали в 

Києві, і сів на князівський престол.  

За літописним переказом, зробив 

він це не у відкритому двобої, а 

підступним способом.  

За легендами, Аскольда поховали 

на місці загибелі, на правому березі 

Дніпра в урочищі, що в давнину 

називалося Угорським. Зараз це 

частина мальовничого парку, що має 

назву Аскольдова могила. 
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ШАНОВНІ ДРУЗІ!!! 

Додаткову інформацію про князів Діра 

і Аскольда 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 
 

 

«АСКОЛЬД і ДІР –  
перші князі Київської держави» 
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ШАНОВНІ ДЕСНЯНЦІ!  
 

Вашій увазі пропонуємо буклет, 

присвячений першим володарям 

Руської землі Діру та Аскольду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аскольд і Дір – київські князі 

другої половини IX ст. Чимало 

істориків вважають, що за часів їхнього 

правління виникла перша слов'янська 

держава – Київське князівство 

(Київська Русь).  

Нестор Літописець промовляє, що 

вони управляли разом. Але більшість 

дослідників дійшли висновку, що 

спочатку князював Дір, а згодом 

Аскольд.  

За часів Аскольда і Діра 

посилилася могутність Київської 

держави, розширилися її кордони. Є 

відомості, що Аскольд і Дір вели 

боротьбу проти печенігів, дунайських 

болгар, уличів і древлян.  

За літописними даними, вони були 

вбиті близько 882 р. у Києві Олегом, 

який звинуватив їх в узурпації влади. 

Похід Аскольда на Візантію 

 
 

Зібравши чимале військо, Аскольд 

860 р. пограбував і спустошив 

передмістя візантійської столиці.  

Потужний удар руського флоту 

змусив Візантію визнати Русь як 

державу.  

Відтоді вона стала називатися 

Руською землею. Ймовірно, того року 

під час мирних переговорів з 

імператором Аскольд і більшість його 

дружинників охрестилися.  

Дослідники припускають, що не всі 

у князівському оточенні зрозуміли 

далекоглядність зовнішньополітичних 

заходів Аскольда й не всі наділені 

владою русичі погодилися з ними.  

Проти князя почала визрівати 

змова. 

 

Перші володарі Руської землі 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Закріплення за державою з центром 

у Києві назви «Руська земля» 

відбулося у другій половині 9 ст. і було 

пов’язане з діяннями руських володарів 

Діра та Аскольда.  

І досі не вщухають суперечки про 

те, ким були ці названі літописцем 

київські правителі.  

Одні, пристаючи до думки автора 

«Повісті минулих літ», вважають їх 

варязькими воєводами. Інші вбачають у 

Дірові та Аскольді полянських князів 

– нащадків Кия.  

Про князювання Діра сьогодні 

нічого певного сказати не можна. 

Значно більше поталанило Аскольдові, 

з яким дослідники пов’язують 

засвідчений чужоземними джерелами 

морський похід проти Візантії 860 р.  


