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У матеріалі проаналізовано джерела до вивчення етногенезу 
слов’ян. 
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1. Письмові джерела 

сторичні джерела є тією основою, на якій базується наше пізнання складного 
етногенетичного процесу – формування слов’янського етносу. 

Джерела – це письмові записи, історії, описи, розповіді і матеріальні свідчення 
про діяльність етнічних груп, знайдені в археологічних культурах, це багаті лінгвістичні, 
антропологічні та етнографічні аргументи. 

Якщо сьогодні вже мало поповнюються письмові джерела, то невичерпними 
залишаються джерела археологічні, розширюються лінгвістичні та антропологічні 
дослідження, нагромаджуються нові факти, що вимагають осмислення та критичного 
розгляду. 

 Щоб дослідити етногенез слов’ян, необхідне вивчення всього комплексу історичних 
джерел, письмових, археологічних, лінгвістичних, антропологічних, які взаємно доповнюють 
одне одного, перевіряють, при провідній ролі якихось одних джерел на певних етапах дос-
лідницького процесу. Словом, необхідна участь різких наук у науковому дослідженні цього 
питання. 

Одним з найдавніших письмових джерел, яке дало деякі географічно-етнографічні 
відомості, що стосуються території формування і ранньої історії слов’янського етносу, є 
“Історія” в дев’яти книгах (9 муз) батька історії – Геродота. 

Геродот (480–425 pp. до н.е.) народився в Галікарнасі (Мала Азія), жив в Афінах, багато 
мандрував, плавав до північних берегів Понтус Евксінус (Чорне море), бував у грецькій 
колонії Ольвії, плавав по Гіпанісі (Південний Буг). Він називає інші ріки, які були на пізнішій 
східнослов’янській території: Борісфен (Дніпро), Тірас (Дністер), Танаіс (Дон). Цікавими є 
етноніми Геродота, назви етнічних груп, які жили на північ від скіфів, на території, що звалася 
“Скіфія”. Це таври, меланхлени, андрофаги, будіни і неври. Останні мали б бути 
протослов’янським етнічним субстратом і жили там, де з великого-озера витікає Тірас і 
відмежовує землю скіфів та неврів. Відомості про Скіфію Геродот подав у четвертій – книзі 
своєї “Історії”, описуючи військовий похід перського царя Дарія на Скіфію у 512 р. до н. е. 
Свої відомості Геродот черпав у “гідних пізнання” сучасників і попередників, а найбільше – в 
Гекатайоса з Мілету, який дійшов разом з виготовленою картою у фрагментах до нас. 

Страбон з Амазеї Понтійської – грецький історик, географ, філософ (64 р. до н. е. – до 
20 р. н. е.). Жив у Римі, багато мандрував, збираючи матеріали для своїх історичних та 
географічних праць. Його “Записки історичні”, написані в 47 книгах, збереглися лише у 
фрагментах, а “Записки географічні” дійшли до нас майже повністю. Для своїх праць 
Страбон критично використовує авторів попередників. Подає відомості з історії, географії, 
культури народів Європи, Азії та Африки. Не всі частини названих континентів описані 
однаково. Страбон подає досить багаті відомості про германців і кельтів. У VП кн. своєї 
географії він описує країни між Рейном – Доном і Азовським морем. Ці краї для нього мало 
знайомі, з фантастичними відомостями, легендами. Автор не знає слов’янських рік – Вісли, 
Бугу, Дністра. 
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Пліній Старший (23–79 pp. н. е.) – вчений, мислитель, мандрівник, написав 
“Натуральну історію” (“Historianaturalis”) в 37 книгах, що є енциклопедією античних знань. 
В ній описана Римська імперія, її історія, географія. Тут же знаходимо відомості про північну 
Європу, де протікає р. Вістля, і проживали венеди, сармати, сціри і гірри. Вістля і венеди – це 
перша назва у письмових джерелах слов’ян і слов’янської ріки. Пліній Старший подає також 
опис Північного Причорномор’я. Неври, за Плінієм, жили у витоках Дніпра.  

Таціт Корнелій (55–120 pp. н. е.) – видатний римський історик. Написав твір “Про 
походження і розташування Германії”. Крім германців, він розповідає про венетів та їх 
сусідів; там, де закінчується Свевія, починається земля певкінів, венетів і фінів. Венети 
заселяють розлогі простори між певкінами і фінами, а від Балтійського моря їх відділяє 
Естія. Географічно-тереторіальне поняття Германії Таціт розтягує у східному напрямі. 

Таціт вважає, що ці етнічні групи більше подібні до германців, ніж до сарматів мовою, 
будуванням жител, побутом. В цілому відомості Таціта про народи, які живуть поза 
Германією скупі і неточні. 

Птоломей Клавдій – географ, астроном, математик, жив в Олександрії (90–168 р. н. е.). 
На основі географічних відомостей античної науки він написав “Нарис географії” у 8 книгах 
(“Geographia”), в якій досліджує мало відомі і невідомі території Європи з сотнями 
географічних назв, картами з визначенням ширини та довжини географічної, його 
географічні відомості пережили багато століть. 

Зазначимо, що найбільш цікавими є описи європейської Сарматії, яка розташована від 
Сарматського (Балтійського) океану вздовж Венедської затоки (Гданської), поза гирлом 
Вісли аж до ріки Танаіс та Азовського моря. Сарматію пересікають гори “Карпатес” і 
“Венедські”. З півдня до Сарматії прилягає Дакія. Сарматія – це спільна географічна назва 
території, на якій живуть різні народи. Венедів називає Птоломей на першому місці серед 
великих народів Сарматії, крім венедів є певкіни, бастарни, роксолами, алами, скіфи та інші. 
Він називає багато інших етнічних груп, які жили на території Центральної та Східної 
Європи. 

Цікаві географічні відомості про венедів подає “Карта Певтінгеріанська” (“Tabula 
Peutingeriana”), виготовлена наприкінці II – на початку ІІІ ст. н. е. (на папірусі) для римських 
купців та мандрівників. До нас вона дійшла в копії з ХІІ–ХІІІ ст. і містить перегляд 
європейських країн від заходу до сходу. Венеди Сарматії розміщені на схід від лугіїв, другий 
раз венеди розміщені на карті на північ від гирла Дунаю. 

Фібій Секвестр жив у кінці ІV – на початку V ст. Написав географічний опис, що є 
компіляцією різних авторів. Фібій подає вперше відомості про розселення слов’ян на заході 
до р. Лаби. 

Йордан – історик германського племені готів. Жив у VІ ст. в Римі, а потім у Салоніках. 
Написав історію готів. “De origine actibusyme Getarum” (Про походження і діяльність готів). 
В цій історії знаходимо багато відомостей про слов’ян, з якими межували готи, вели війни, і 
які у ІІІ–ІV ст. сиділи у Причорномор’ї. Свою історію Йордан написав на основі власних 
спостережень, розповідей купців, воїнів, сучасних авторів. Найбільше уваги автор приділив 
історії свого племені, підкреслюючи наміри написати правду: “хай ніхто не гадає, що я 
прочитав або пізнав на користь племені, з якого походжу”. 

Багаті відомості про слов’ян сягають у ІV ст. “Безчисленний народ венетів займає 
безмежні простори від виток Вісли”. Слов’ян він називає трьома назвами: венети, склавіни і 
анти. “Вони походять від одного кореня і зараз відомі під трьома іменами – венети, анти, 
склавіни”. Венети, за Йорданом – це часто збірна назва всіх слов’ян. Автор розповідає про 
розміщення цих груп. “Венети живуть в басейні Вісли, склавіни – від Дунаю до Дністра, анти 
– найдужчі з них, розселяються від Данастра до Данапра”. 

Йордан подає багаті відомості про антів від другої половини ІV ст., про їх короля Божа, 
його боротьбу а готським королем Вінітарієм, про прихід гунів та боротьбу з ними. В історії 
готів є відомості про виробництво, суспільний лад, політичні організації, способи ведення 
війни слов’янами. 
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Прокопій з Кесарії (Палестина) – видатний візантійський історик VІ ст. У 527 р. став на 
службу у відомого візантійського полководця Велісарія, був його дорадником, учасником 
походів проти персів, вандалів і готів. Найцікавішим для нас історичним твором є його 
“Історії” у 8-ми книгах, де історичні розповіді доведені до 552 р. 

Найбільш цікава частина цієї “Історії” під назвою “Війни з готами”. Тут дається 
значний за обсягом цікавий матеріал про експансію слов’ян до Дунаю і далі на Південь. 

Прокопій добре знав слов’ян і вивчав, зустрічався з ними. Як дорадник Велісарія, він 
мав очевидно широкі відомості про життя, побут, суспільний лад озброєння, військову 
тактику слов’ян. 

Крім розповідай про озброєння, військову тактику слов’ян, він розповів також про 
суспільне виробництво, побут і культуру слов’ян.  

Розповіді Прокопія про наїзди слов’ян, спустошення земель ромеїв написані в дусі 
візантійських традицій, панегіризму імперії, її подвигів, і з другого боку, акцентується увага 
на дикості і жорстокості варварів. До нових відомостей належать його повідомлення про те, 
що над Меотидою (Азовське море), там, де Танаіс вливав свої води в це море, живуть утігури 
(гуни), а на північ від них – багато численні племена антів. 

Цікавим для дослідника є те, що історичні відомості Прокопія і Йордана взаємно 
доповнюються, контролюються, перевіряються. 

Псевдо-Маврикій – анонімний автор, якого вважали імператором Маврикієм, написав 
твір “Стратегікон” (Тактика) наприкінці VІ – на початку VІІ ст. 

Як вже говорить сама назва, автор найбільше уваги приділяє питанням ведення війни зі 
слов’янами. Розповідає про їх озброєння, військову тактику. Дає поради, коли і як краще 
вести боротьбу з ними. Автор добре обізнаний з цими питаннями. Слов’яни вміють будувати 
мости, човни, використовують різні бойові, тактичні хитрощі. Склавіни й анти з’єднані між 
собою однією територією. Стратегікон – це цінне, досить повне джерело про військову 
справу слов’ян. 

Менандр – візантійський письменник, історик, жив у другій половині VІ ст. в оточенні 
імператора Маврикія. Писав Історію Візантії 556–582 років. Цей твір дійшов до нас у 
фрагментах. В ньому розповідається про слов’яно-візантійські та слов’яно-аварські вза-
ємовідносини. Автор подає дуже цікаві відомості про посольство слов’янського вождя 
Мезаміра до аварів або відповідь вождів слов’янських аварським керівникам, відмову 
підкорятися їм і платити данину.  

Йоан з Ефезу (Сірія) написав наприкінці VІ ст. “Церковну історію” (сірійською мовою), 
яку довів до 585 р. Для нас найбільш цікавою є третя книга цієї історії, яка охоплює 575–585 
роки, де розповідається про експансію слов’ян на Балкани. Після смерті імператора 
Юстініана, розповідає автор, ці народи перейшли Фессалію, Фракію, “здобули багато міст і 
фортець, руйнували, палили, грабували, підкоряли край і заселяли його, без страху, з повною 
свободою, як свій власний”. Ці дикі, жорстокі варвари здобувають міста, мають облогові 
споруди і “навчились воювати краще ромеїв”. 

Феофілакт Сімокатта – візантійський письменник, історик першої половини VІІ ст. 
Написав “Історію” у 8 книгах. Найширше описав період управління імператора Маврикія 
(582–602 pp.). Розповів про наїзди слов’ян на імперію та боротьбу з ними.  

Фредегар – анонімний хроніст (з Бургундії), жив і писав свою “Хроніку всесвітню” у 
VІІ ст. Вона складається з двох частин. Перша є компіляцією кількох пізньоримськйх 
авторів, друга – роки 584–642 – написана на основі власних спостережень історичних явищ, 
на які дивився через призму світоглядних переконань духовної особи. В цій частині є багато 
відомостей про слов’ян, зокрема, про перше об’єднання слов’ян – “Державу Само”. 
Відомості автора не завжди точні, часто тенденційні, взяті з розповідей франкських воїнів, 
учасників походів проти слов’ян і франкських купців. 

В огляді письмових джерел включено також джерела пізнішого часу – VІІІ–Х ст. описи, 
хроніки, історії, які розглядають питання походження слов’ян, міграційні процеси і ранню 
історію слов’ян до VІІ ст. включно. 
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Крсмограф з Равенни – анонімний автор географічної праці “Географія”. Жив 
наприкінці VІІ – на початку VІІІ ст. У своїй роботі він розповідає про первісне розселення 
слов’ян на території Скіфії. 

Діакон Павло – відомий історик другої половини VІІІ ст. Написав “Історію 
лангобардів” (“Historia Langobardarum”). У своїй історії, спираючись на відомості авторів 
VІ–VІІ ст., розповідає про боротьбу слов’ян на Балканах, головне про їх вихід до 
Адріатичного моря. 

Баварський географ – анонімний автор, який жив у першій половині IX ст. на території 
Баварії (Beiчe). Написав цікаву роботу, рукопис якої зберігається у бібліотеці Мюнхена 
“Descriptio, civitatumet regionumadseptentrionalemplagam Danubii” (Опис городищ і територій 
з північного боку Дунаю). Цей географічно-історичний опис міг бути путівником для 
баварських купців, які їздили на схід від Лаби та на північ від Дунаю. 

Робота містить відомості про родово-племінний, лад слов’ян, розповідає про 
розміщення окремих племен та кількість городищ на зайнятій ними території. Наприклад, 
гавеляни мають 8 городищ, чехи –15, вісляни і слензани – 15, ополяни – 20, волиняни 
(Velunzani) – 70. Правда, деякі етноніми та їх місце розселення залишаються невизначеними 
сьогодні: отторозі – 148, віллерозі – 180 городищ. 

Автор називає плем’я “Руссі”, але не локалізує його територіально. Численні 
слов’янські городища були фортецями, племінними та родовими центрами і брали свій 
початок, в епоху родового ладу. Найбільше городищ географ вказує на території полабських 
слов’ян та Польщі. Його етноніми дають багатий матеріал для дослідження лінгвістам. 

Багрянородний Костянтин – візантійський імператор (913–959 pp.) – письменник, 
історик, вчений, відновив у Константинополі вищу школу “Магнаурську академію”. Серед 
його творів найбільш цікавим для нас є твір, написаний для сина Романоса “Про управління 
імперією” (“Dе imperioadministrando”). Cepeд багатьох даних історії, географії, практичних 
порад про політику Візантії, автор викладає багато відомостей про слов’ян. Розповідає про 
Русь, Київ, дніпровські пороги, перелічує і називає їх. Говорить про білих хорватів, які жили 
на Північному Прикарпатті та їх міграції на Південь. Цікавими є відомості про слов’янські 
племена, які заселяли територію сучасної Югославії, та описи обстановки, яка була на цій 
території до приходу слов’ян – утворення ранньослов’янської Хорватської держави (VІІ ст.). 
Його відомості про слов’ян не завжди точні і вимагають перевірки іншими письмовими 
джерелами того часу. 

Відомості про різні землі, торгові центри збереглися в арабській традиції. Це описи 
мандрівників, істориків, купців, дипломатів. Для нас найбільше значення мають ті, що 
розповідають про слов’ян, особливо про їх ранню історію. 

Дуже цікаві і багаті відомості про слов’ян дає нам кордовський дипломат, мандрівник 
Ібраґім ібн Якуб. Він був на території Польщі, коли там княжив князь Мшко (Мєшко І) і на 
території Чехії – за короля Бвіслава (Болеслав) (приблизно у 965–966 роках). Автор говорить 
про походження слов’ян і виводить їх рід від Мазона сина Яфета. Слов’яни – “це могутні 
племена, і якби не було між ними роз’єднання у зв’язку з розгалуженням їх поколінь і 
роздрібненням їх племен, то жоден народ на землі не зміг би змірятись з ними своєю 
могутністю”. Багато уваги приділено питанням землеробства у слов’ян – сіють два рази у рік 
– пізнім літом і весною, збирають два урожаї. Це свідчить про трипільську систему 
землеробства у слов’ян. Робота містить численні згадки про городництво і садівництво у 
слов’ян. Неврожаї і голод не є результатом недостатку дощу, а скоріше надмірності дощів. 
Багаті відомості знаходимо про культуру та побут слов’ян. Автор описує парову лазню, 
говорить про способи лікування хворіб, гігієну. Твір Ібрагіма ібн Якуба не дійшов до нас в 
оригіналі, а лише у фрагментах, у пізнішій компіляції Аль Бекрі з ХІІ ст. 

Аль Масуді – відомий арабський історик X ст., мандрівник з Багдаду. Він автор роботи 
“Золоті Луки”, що містить багату інформацію про слов’ян, які походять від Яфета, сина Ноя. 
Серед різних племен і слов’янських назв він виділяє велике плем’я Валіняна, яке очолює 
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могутній король Маджак. Тому племені підпорядковувалися інші слов’янські племена і 
королі. Серед племінних назв він називає також плем’я дулібів. 

Ібн Ростег – арабський письменник персидського походження. Між 903–913 pp. написав 
“Книгу дорогих цінностей”. В сьомій частині цієї книги подає цікаві відомості про слов’ян, 
їх суспільний лад, виробництво, культуру, парові лазні, озброєння і способи ведення війни. 

 
2. Археологічні джерела 

Пам’ятки матеріальної культури мають велике значення для відтворення історичного 
процесу на основі археологічних матеріалів, речових пам’яток, виробничих знарядь, 
предметів побуту, культури. Вони дають підставу робити історичні висновки про 
територіальне, географічне розмежування певного етносу, встановлюють хронологію 
історичного життя – тривалість. Пам’ятки свідчать про рівень розвитку продуктивних сил, 
виробничу техніку, побут, культуру, способи ведення війни, суспільний лад зниклих 
суспільно-економічних формацій.  

Археологічні джерела на основі типологічних ознак допомагають у визначенні певного 
етносу, дають можливість прослідкувати зміну одного етносу іншим шляхом вивчення 
етнокультурних нашарувань, а також прослідкувати зовнішні етнічні впливи на 
етногонетичний процес, вивчати торгові та етнокультурні контакти між різними етносами, 
слідкувати за невпинними і послідовними змінами етнічної культури іншою. З другого боку, 
при аналізі пам’яток матеріальної культури історик повинен пам’ятати, що часто вони, 
визначаючи географію, хронологію тривалості, не визначають однак самого етносу. Не 
завжди можна ототожнювати етнічні одиниці з археологічними культурами, як твердив 
Коссіна. “Речі, добуті при розкопках, не несуть на собі етнічних ознак” (Філін). Очевидно, 
таку тезу маємо на увазі, хоча не приймаємо беззастережно при аналізі археологічних 
пам’яток, бо ж не всі пам’ятки “етнічно німі”. 

Історичні джерела свідчать, що деякі етноси – готи на Тавриді (Крим), гунни – не 
залишили помітної культурної спадщини. Бувало так, що етнос завойовників приймав 
культуру завойованих, а бувало і так, що культура зникала, а етнос продовжував існувати 
(зарубинецька культура). Археологія наводить приклади, що різні етноси на значній 
визначеній території мали аналогічну культуру (черняхівська поліетнічна культура), і 
навпаки, один етнос на одній більшій території мав різні культури. Багато предметів 
культури могли бути результатом імпорту, торгових контактів. 

Археологічна культура не може бути ідентифікована з етносом, однак певні її елементи 
часто пов’язані з етносом. Кочові етноси мало залишили слідів в археологічних культурах. 
Нема ні одної археологічної культури, яку б всі археологи однаково називали 
праслов’янською. Відомий археолог Хвойка зробив дуже цікавий висновок, що етнос жив і 
розвивався, а культури змінялися. Це були безперервні і послідовні зміни місцевої культури. 

Можна зробити висновок, що на основі лише археологічних джерел не можна вивчати 
етногенетичні процеси. Етногенез слов’ян необхідно вивчати, доповнюючи письмовими, 
лінгвістичними, антропологічними джерелами. 

Лужицька культура була найширшою територіально і хронологічно (1300–400 pp. до н. е.). 
Її назва пішла від поселення Лужиці, де археолог Вірхов вперше знайшов пам’ятки цієї 
культури. Багато археологів, істориків вважають її протослов’янською культурою, 
культурою того етнічного субстрату, з якого сформувався слов’янський етнос. Це лінгвіст 
Т. Лер-Сплавінський, археологи В. Генсель, Я. Костжевський, Л. Козловський. Лужицька 
культура займала велику територію – від Лаби на заході до р. Бугу на сході, до Карпат і 
Судетських гір на півдні. 

Жителі лужицької культури мали досконалу кераміку ручної роботи, знали металургію, 
вміли виготовляти металеві вироби, знали землеробство, скотарство, вели осілий спосіб 
життя, будували городища. 

Десь від 400 р. до н. е. вона перетворилася, може, під впливом кельтів з південного 
заходу і скіфів з південного сходу, на окремі локальні культури – територіальні групи, які 
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мають органічний, генетичний зв’язок з нею і є її продовженням – венедську, пшеворську, 
оксивську, поморську, а відокремлення племен східної групи лужицької культури створило 
зарубинецьку культуру. Культури змінювалися, а етнос цієї культури залишався. 
І. Кухаренко, Я. Костжевський прийшли до висновку, що венедська і зарубинецька культура, 
розмежувавшись, генетично були пов’язані з східно поморською культурою. 

Т. Лер-Сплавінський стверджував, що лужицька культура є культурою індоєвропейців, 
венетів, балто-слов’ян (“О Pochodzeniu i praojczyznie slowian”). 

Зарубинецька культура за гіпотезою І. Кухаренка, В. Сєдова виникла як відгалуження 
поморської культури, розселення її носіїв на південний схід. Це культура великої території – 
від Прип’яті до переднього Дніпра і Дністра на півдні. Вона тривала від ІІ ст. до н. е. до ІІ ст. н. е. 
в основному на території, яка в той час у письмових джерелах носила назву Скіфія. 
Археологи ділять зарубинецьку культуру на три групи – прип’ятська, серодньодністровська і 
дніпровська. Вона споріднена з паралельно існуючою пшеворською культурою.  

Населення, яке утворило зарубинецьку культуру, займалося тваринництвом, 
землеробством, знало металеві вироби – серпи, сокири, ножі, глиняний ліпний посуд, дещо 
лощений, чорний і коричневий. Племена зарубинецької культури мали торгові зв’язки з 
античними містами. Зарубинецьке і пшеворське населення було споріднене в етномовному 
відношенні. 

Зарубинецька культура раптово припинила своє існування в ІІ ст. н. е. і не має 
генетичних зв’язків з іншими наступними культурами. Можливо готи перервали існування 
цієї культури, яку замінила черняхівська культура. 

Пшевореька культура формувалась під кінець ІІ ст. до н. е. і тривала до середини V ст. н. е. 
Вона займала велику територію – Великопольщі, Куяв, Мазовша, Підляша і частину 
Малопольщі. В дальшому розвиткові вона доходить до Дністра, Закарпатського краю, 
Словаччини. Основою господарського життя населення пшеворської культури було 
землеробство, тваринництво, ремесла з димарками для виплавки заліза та різними 
металевими виробами. Гончарні вироби виготовлялися на гончарному колі. Знайдені 
предмети племен пшеворської культури свідчать про існування первіснообщинного ладу. 

Черняхівська культура формувалась на великій території – від Західного Бугу, території 
середньої Польщі до р. Сейму і Північного Дінця на сході, до території Молдавії, Румунії та 
Словаччини на півдні. Не має генетичних зв’язків з культурою зарубинецькою. 
Характерними пам’ятками цієї культури є великі і середні поселення над водоймищами. 
Житла заглиблені і наземні – напівземлянкові. Жителі черняхівської культури займалися 
землеробством, тваринництвом, виготовляли глиняний посуд на гончарному колі, виробляли 
у димарках залізо, металеві вироби, мало виготовляли зброї, не знали городищ. Культурні 
пам’ятки свідчать про розклад общинного ладу племен на території черняхівської культури. 

На великій території Черняхівська культура має багато елементів різних культур: 
сарматської, готської, фракійської. Багато археологів вважає її поліетнічною культурою. 

 Радянський вчений В. А. Рибаков говорив, що “слов’янські групи є у складі 
пшеворської та черняхівської культури”. Радянський археолог П. Третьяков стверджує, що 
пам’ятки частини черняхівської культури належали слов’янству. Інший радянський 
археолог, дослідник цієї культури В. Баран, підкреслює, що у її складі були інші племена – 
скіфи, сармати, фракійці. Значить, що вона утворилася у строкатому полі етнічному 
середовищі. Є ще протилежні думки В. Березовця, М. Кожухіна, що це культура готів, яка 
увібрала багато старих культурних елементів: сарматських, гуннських, дакійських. 

Зв’язок названих археологічних культур між собою, а також їх зв’язок з ранньою 
історією слов’ян (VІІ–Х ст.) в багатьох випадках вимагають подальших досліджень і 
з’ясувань.  

 
3. Лінгвістичні джерела 

Лінгвістичні дослідження пролили багато світла на з’ясування питання етногенезу 
слов’ян. Це насамперед розвиток порівняльного мовознавства, дослідження питань 
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глоттогенезу, дослідження мов-попередниць, з яких вийшла праслов’янська мова, вивчення 
ранньослов’янської мови та її зв’язків з іншими мовними етнічними групами з кельтами, 
іранцями, угро-фіннами, а також вивчення лексики сучасних слов’янських мов і порівняння 
їх з давньослов’янською лексикою. 

Велике значення у визначенні території, прабатьківщини формування слов’янського 
етносу, його експансії, контактів мають гідроніми (назви річок, морів, озер), топоніми (назви 
місцевостей), етноніми (назви племен). 

Порівняльне мовознавство дає можливість слідкувати за етногенетичним процесом 
слов’ян, за тими зв’язками з етнічними компонентами, з яких воно вийшло. Так, можна 
прослідкувати слов’яно-германські, балто-слов’янські лексичні зв’язки. 

Мова була дуже рухливим, важливим елементом, який визначав, прискорював етнічні 
процеси. Мова залишається однією безсумнівною ознакою етнічної приналежності давніх 
племен і народностей. 

Лінгвістичній постановці проблеми слов’янського етногенезу властивий один як 
найбільший прорахунок – це теза про спільнослов’янську мову. Саме тут виявляється 
особливо вразливе, найдошкульніше місце лінгвістичного методу. Процес глоттогонії 
лінгвісти розглядають як процес руху від єдності до множинності, від мовної спільності до її 
розпаду, від спільнослов’янської мови до розчленування останньої на окремі слов’янські мови.  

Єдність не само тотожна. Кожна історична епоха має свої власні елементи єдності і 
розчленування, спільності і диференціації, відцентрові і доцентрові етномовні тенденції. Тим 
часом, категорія спільнослов’янської мови фігурує в лінгвістиці як універсальне поняття 
поза часом і простором.  

Теза про слов’янську мовну спільність, якою досі оперують лінгвісти, потребує 
історичної конкретизації. Єдиної, тотожної собі спільності не існує. Кожній історичній добі 
властива своя спільність, відмінна від спільності іншого часу. Слов’янська етномовна 
спільність VII–VIII ст. – одна, спільність попереднього часу, доби черняхівської культури 
ІІІ–VІІІ ст., – зовсім інше.  

Позбавлена власної, саме їй притаманної аргументації для локально часової 
характеристики мовних явищ, лінгвістика примушена звертатися до поза лінгвістичних 
даних, користуватися з іншогатункових джерел. 

 
4. Антропологія у вивченні етногенезу слов’ян 

Це біологічна наука, що вивчає людину під порівняльно-анатомічним кутом зору, 
вивчає її фізичну структуру, властивості в часі і просторі. Досліджує, які зміни відбуваються 
у фізичному розвиткові людини, вивчає причини, темпи цих змін, впливи фізико-географіч-
ного і етнічного середовища на цей розвиток. З допомогою антропологічних даних 
встановлюються окремі антропологічні типи. 

Антропологія, вийшовши від архаїчної структури, слідкує за напрямами розвитку 
антропологічних типів на певній території, за міграційними процесами розвитку, за 
еволюцією, ділить їх на окремі групи, типи. 

Перші спроби використання антропологічного матеріалу для розробки питань 
етногенезу були застосовані в Росії в другій половині ХІХ ст.  

Велику роль в розробці принципів використання антропологічного матеріалу як 
історичного джерела належить Г. Дебецу. Його досліди, і перш за все унікальний збір 
палеоантропологічного матеріалу, ввели дані антропології в коло джерел з етнічної історії, 
особливо її ранніх періодів.  

Саме розповсюджене спрямування етногенетичних досліджень – визначення 
антропологічного типу і його походження.  

При характеристиці антропологічних рис того чи іншого народу використовувалися 
комплексні антропологічні матеріали – і палеоантрополоргічні, і кранеологічні (тобто близькі 
до сучасних серій), і саматологічні, охоплюючі практично всю історію людства і дозволяли 
представити окремі етапи етнічної історії. Однією з умов успішного расового аналізу є повне 
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співставлення результатів дослідження різних авторів. Більше, як половина програми по 
вивченню живого населення складається з антропоскопічних (описових) признаків, 
визначення, яких не завжди об’єктивне. Методи отримання соматологічних даних страждають 
методичною не однорідністю, і результати різних досліджень на одній і тій ж популяції 
можуть сильно відрізнятися.  

Попри характеристику антропологічного типу і дослідження його витоків, важливим 
спрямування досліджень в етнічній антропології є оцінка ступеню співпадіння 
антропологічних і етнічних кордонів. Як показали дослідження, між расою і етносом існує 
принципова відмінність, як між явищами біологічного і соціального порядку. І в той ж час 
розвиток суспільства, його історія, деякі особливості господарсько-культурного життя 
впливають на характер расоутворюючих процесів і можуть призвести до змін 
антропологічного типу населення. Найбільш чітко зв’язок антропологічного типу з 
етнічними кордонами проявляється в групах з відносно малою чисельністю – так званих 
ізолятах, для яких характерна ендогамія. Випадків співпадіння етнічних кордонів з 
антропологічними стає все більше по мірі збільшення старожитностей. Починаючи з епохи 
середньовіччя і раніше, відзначаємо антропологічні відмінності між балтами, фінами і 
слов’янами, виявляються певні відмінності між окремими племенами фінів і слов’ян. Але 
навіть випадки неспівпадіння антропологічних і етнічних кордонів становлять певний 
інтерес для дослідника, оскільки вказують напрями подальшого дослідження – виявлення 
причин збереження антропологічного виду.  

Попри проникнення в глибоку давнину, антропологічне дослідження фіксує появу 
інородних етнічних елементів. Появу нових рис в мові і культурі не обов’язково свідчить про 
прихід нового населення, бо ці елементи могли бути запозичені в процесі культурної 
взаємодії народів. Але поява нових антропологічних рис завжди пов’язана з притоком нового 
населення, або антропологічні особливості розповсюджуються при переселеннях людей чи 
внаслідок шлюбних відносин. Саме антропологічні дані служать показником переселень.  

З допомогою антропологічних даних вдалося переконливо показати, що далеко не 
завжди при повній асиміляції, коли мовою-переможницею стає мова прибульців. 
Антропологія дає значну кількість прикладів, які свідчать про високу удільну вагу субстрата 
в формуванні народів, мова і культура яких пов’язана з прибульцями. Частіше всього це 
синтез двох етносів.       

Антропологічні особливості не залишаються постійними, а змінюються в часі, в умовах 
ізоляції, під дією натурального і соціального середовища.  
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