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На конгресу византолога у Београду покренуто је 
питање српске праотаџбине и београдска штам-

па извештавала је о томе опширно и на начин, као да је 
учињено једно сензационо историјско откриће. Расправа, 
вођена на овом конгресу о том предмету, била је уисти-
ни интересантна, али није донела никаквих сензација, јер 
није изнела никаква нова факта и податке. Сем тога, ра-
справа није била исцрпна и није била вођена до краја и 
због тога није могла да пружи коначне резултате и да до 
краја расветли ову ствар. Цео материјал по овом питању 
познат је, прикупљен, сређен и не може се очекивати, да 
ће бити откривени још неки нови историјски догађаји и 
нови, досада непознати податци толике важности, да би 
могли да скрену расправу другим правцем. Ми можемо 
само на основу већ познатих факата и података распра-
вљати даље, изводити закључке и тачније објашњавати 
ово питање. У том погледу пружа се врло велика могућ-
ност и потреба, јер досадања наука са опсежном, прику-
пљеном грађом није још створила дело, за које би се могло 
рећи да је савршено и дефинитивно. 

Треба само средити позната и утврђена факта и из 
њих извести логичне закључке. Резултат овог логичног 
посматрања на основи постојећих факата у многоме 

Напомена



разликовао би се од старог раширеног мишљења које је 
владало некада, па влада још и данас код широких кру-
гова, па и код научника о старој словенској прошлости. 
Наука је грешила нарочито у томе што је, место да се 
држи постојећих факата, стајала под сугестијом извесних 
филозофских теорија, нарочито оне, коју је изнео Хер-
дер у своме делу: „Ideen zur Philosophie der Menschheit” 
и које се у разном облику понављају до данас. Један од 
ових облика је такозвана идеја о словенском месијани-
зму, о неком словенском демократском и човечанском 
духу, који ће у будућности препородити човечанство. 
Треба да се ослободимо свих априористичких фило-
зофских излагања и радимо само са историјским фак-
тима и историјском логиком. У том случају доћићемо 
у питању: шта су били стари Срби и где је била српска 
праотаџбина до следећих закључака.



9

Најпре се поставља питање, где је била словенска 
праотаџбина? Под изразом праотаџбина разумемо 

историјску праотаџбину, тј. ону земљу, у којој су живели 
Словени у првом почетку словенске историје после које 
су се одвојили од других аријских народа, и из које су се 
селили у разне крајеве и поделили на разне народе. Исто-
рија Словена почиње сеобом из историјске праотаџбине 
и заузимањем нових крајева. Прво је питање, да ли су се 
Словени селили са севера на југ, или са југа на север? 

Интересантно је, да готово сви стари словенски лето-
писци и историчари најстаријих времена траже словен-
ску праотаџбину на југу, на Балкану и на Подунављу, и 
доводе Словене са Подунавља иза Карпата. Нарочито 
чине то сви летописци и историчари северних Словена, 
а код јужних готово сви са малим изузецима. Стари грч-
ки и латински извори означују словенску праотаџбину 
на северу и према њима Словени су са севера дошли на 
југ. Тек много касније, углавном у XVI веку развила се 
код словенских историчара, па и код других, теорија о 
словенској праотаџбини на северу. Ова теорија заузела 
је нарочито две форме: такозвана вандалска и сарматска 
теорија. Уосталом, расправа да ли треба праотаџбину 
Словена тражити на северу или на југу, водила се код на-

I

Где је била словенска праотаџбина?
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учника до најновијег времена; све више је побеђивала се-
верна теорија, али је и јужна налазила своје браниоце.

Сада не може бити више сумње, да се праотаџбина Словена 
налазила на северу и да су Јужни Словени дошли са севера иза 
Карпата. Интересантно је само погледати, како су се ра-
звијале ове две теорије. 

Први од словенских летописаца био је печерски ка-
лућер, редактор такозваног Несторовог Летописа, који је 
јасно изнео јужну теорију. Он пише, да су сви Словени, 
међу којима помиње нарочито Чехе, Моравце, Беле 
Хрвате, Србе, Хорутане, Лахе, Пољане, Љутичане, Ма-
совшане, Поморце, Пољане, Древљане, Дреговиће, По-
лочане, Словене н Северјане, дошли са југа на север, са 
Дунава, из Бугарске и Маџарске. Овим Словенима про-
поведали су хришћанство, те их покрстили Св. Павле и 
Св. Андроник. Касније дошли су Власи, те их протерали 
из њихове земље на север. Ови Словени потомци су Но-
јевог сина Јафета, па су се некада називали Нарци.

Име Нарци може да буде покварено из Норици-Но-
ричани, или од Илирци. Такве погрешке преписивача 
дешавале су се често. Ласи су Пољаци, први Пољани су 
пољско племе Пољана, који су становали у садашњем 
Познању, други Пољани су руско племе које је станова-
ло око Кијева. Нестор је имао дакле прилично широке 
појмове о словенству, знао је за Чехе и Моравце, за Србе 
и Хрвате на северу, за полапске Љутичане и Поморце, за 
пољске Пољане и Мазуре као и за разна руска племена. 
Под изразом Влаха који су протерали Словене, могла би 
да се крије успомена на борбе Римљана, нарочито цара 
Трајана, који је оставио у словенској традицији велике 
трагове. Из ових трагова можемо закључити, да су рим-
ске легије сигурно дошле у додир са Словенима. Под 
овим изразом могло би да се крије сећање на долазак 
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Келта на доњи Дунав. По имену реке Дунав, које се на-
лази код свих словенских народа и по разним крајевима 
међу северним Словенима, а које је сигурно келтског 
порекла, можемо закључити, да су се Словени срели 
са Келтима за време велике келтске сеобе на доњем Ду-
наву, што сигурно није било без великих борби између 
ова два народа. Осим тога имамо још неколико других 
трагова на основи којих можемо закључити, да су се на 
доњем Подунављу у ово време срели Келти са Словени-
ма. Најпосле у овој Несторовој примедби могла би бити 
и успомена на касније борбе између предака садашњих 
Румуна и руских Словена. 

Такозвани Несторов Летопис није рад једног човека и 
једног времена. Последњу редакцију учинио је око године 
1116. можда игуман Силвестер. Прва редакција учињена 
је после године 1030. од непознатог печерског калућера. 
Аутор имао је добре вести о владавини Св. Владимира 
Светославића, знао је још од очевидаца разне детаље о 
кнезу Светославу Игоровићу, о кнезу Игору црпео је из 
народне традиције још нека маркантнија факата, што 
је старије, то је завијено у бајку, из које је тешко извући 
историјско језгро. Осим тога печерски црноризац упо-
требио је византијску историјску књижевност и чинио је 
сам вештачке научне комбинације. Његово причање од-
јек је књижевне традиције, која је била распрострањена 
у XI веку у кијевским круговима.

Код Пољака ова традиција налази се већ код најстари-
јих летописаца. На њу се осврће стари летописац Кадлу-
бек 1206. године, а Богухвал, који је умро 1253. године, 
пише у својој пољској кроници, да су Словени, потомци 
Јафетовог сина, најпре становали у Панонији, одакле 
су отишли на север у Чешку, Пољску и Русију. Најоп-
ширније нзлаже ову теорију велики пољски историчар 


