
Ruský kaganát
Prerod kagana  na knieža
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V máji 839 prišli do Ingelheimu, na dvor franského kráľa a cisára Ľudovíta Pobožného, vyslanci byzantského 
cisára Theofila. Z bertinských análov, ktoré túto udalosť zapísali, sa dozvedáme, že spolu s nimi prišli aj 

akýsi cudzinci, ktorí „svoj národ nazývali Rus (Rhos)“ a ktorých do Carihradu vyslal „ich vládca zvaný kagan 
(chacanus)“. Ak by títo cudzinci šli naspäť tou istou cestou, akou do Carihradu prišli, tak by museli ísť „cez 

barbarské a veľmi divoké národy“. Keďže prišli s priateľským úmyslom, cisár Theofilos nechcel, aby upadli do 
nebezpečenstva. Preto ich spolu so svojimi vyslancami vypravil do Ingelheimu a žiadal Ľudovíta Pobožného, aby 
im povolil prejsť cez jeho krajinu. Opatrný Ľudovít  zisťoval, odkiaľ títo ľudia pochádzajú a dozvedel sa, že „ich 

národom sú Švédi (eos gentis esse Sueonum)“.
Výbojní a podnikaví Švédi, ktorí sa zo Škandinávie začali plaviť na východ, natrafili najprv na Fínov, ktorí im 

dali meno Ruotsi. Východní Slovania si toto fínske pomenovanie prispôsobili svojmu jazyku a tak vzniklo meno 
Rusi. Slovania týchto Rusov nazývali aj Varjagovia.

ladoga, Novgorod a Kyjev 
Približne v polovici 8. storočia vzniklo naj-
staršie centrum Varjagov na slovanskom 
území, Ladoga (dnes Staraja Ladoga), 
ktorú Varjagovia nazvali Aldeigjuborg (Al-
deigja) a okolo roku 900 ju opevnili. Ruský 
kagan, spomínaný v roku 839, sídlil teda 

v Ladoge. Vzťah Varjagov k domácim slo-
vanským a ugrofínskym kmeňom spomína 
ruský kronikár Nestor: „Varjagovia, ktorí 
prišli zo zámoria, vyberali daň od Čudov, 
Slovienov, Merjanov, Vepsov a Krivičov.“ 

Vládu Varjagov prerušila vzbura. Nes-
tor napísal: „Vyhnali Varjagov za more, ne-

dali im daň a začali si vládnuť sami. Nebol 
však medzi nimi zákon, povstal rod proti 
rodu, začal medzi nimi svár a začali bojovať 
jeden s druhým. I povedali si: ‚Vyhľadajme 
si knieža, ktorý by nám vládol a spravoval 
by nás riadne a podľa práva.‘ Šli za more 
k Varjagom, k Rusi. Nazývali sa títo Varja-
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