
Найдавніші відомості про слов’ян.

   Походження слов’ян та найдавніший період їх історії є важливою і, разом з тим, 
складною проблемою, яка вирішується з урахуванням даних джерел, лінгвістики, 
археології та антропології. За висновками цих наук можна висвітлити в загальних рисах 
найдавнішу історію слов’янських племен, накреслити основні напрями слов’янського 
етногенезу.
   Найдавніший період історії слов’ян, на думку вчених, відноситься ще до бронзового 
(друга половина ІІ тисячоліття до н.е.) і раннього залізного (І тисячоліття до н.е.) віку. Від 
тих часів у культурі осілих племен простежується певна спадкоємність до перших століть 
нової ери, коли слов’яни вперше стають відомими в античній літературі під назвою 
венедів (венетів, вінедів). Однак дані писемних джерел дуже уривчасті і за рамки простого 
переліку венедів у складі населення Східної Європи, по суті, не виходять. І все ж цінність 
таких згадок надзвичайно велика, оскільки вони є першою документальною фіксацією 
стародавніх слов’ян. Зіставлення археологічних джерел з писемними дозволяють значною 
мірою конкретизувати останні й глибше зрозуміти їх зміст. Відомості про венедів ми 
знаходимо в “Природничій історії” Плінія Старшого (77), в творі Корнелія Таціта “Про 
походження германців і місцеположення Германії”, відому в літературі під скороченою 
назвою “Германія” (98), та в “Географії” Клавдія Птоломея (середина ІІ ст. н.е.).
   Писемні згадки про венедів служать головним джерелом для визначення найдавнішої 
території розселення слов’ян на початку нашої ери. З приводу походження слов’ян у 
науковій літературі існують різні теорії. Найдавнішою серед них є теорія про дунайську, 
або балканську, прабатьківщину слов’ян. В її основі лежить неправильне тлумачення 
“Повісті  временних літ” про розселення слов’ян з Подунв’я. Особливо популярною вона 
була серед вітчизняних істориків XIX – початку XXст.
   У першій половині XIX ст. Визначний славіст П.Й. Шафарик на підставі повідомлень 
античних авторів перших століть нашої ери про венедів, даних історика готів VI ст. 
Іорданатта ранньовізантійських хронік спробував довести, що найдавнішими 
слов’янськими землями були Поділля, Галичина, а також Волинь.
   Наприкінці XIX ст. Інший видатний чеський славіст Л.Нідерле, узагальнивши весь 
відомий на той час фактичний матеріал про стародавніх слов’ян, дійшов висновку, що 
найдавнішою територією формування слов’ян могли бути землі сучасних Південно-Східної
Польщі, Південної Білорусії та Північної України. Ця теорія, незважаючи на наукове 
обгрунтування великим фактичним матеріалом, була сприйнята далеко не всіма 
дослідниками. Відомий польський мовознавець Я.Розвадовський та видатний російський 
філолог О.Шахматов обстоювали думку, що прабатьківщину слов’ян становили землі за 
Нижнім Німаном, у басейні Західної Двіни й на узбережжі оз. Ільмень, де слов’яни 
межували з кельтами, германцями, балтами і фіннами, а з ІІ ст. н.е. проникли в 
Повіслення і вже звідти пізніше розселилися на широких просторах Європи. Однак ця 
теорія в подальшому не знайшла прихильників. 


