
 Ta ilustrirana zgodba je povzetek prispevka O stari slovenščini, ki je v izvirniku objavljen na tej strani.  
 



O stari slovenščini 

 

Da so prebivalci v srednji Evropi pred več kot 1200 leti govorili  slovensko, ni več nobenega resnega 
dvoma. Razen krajevnih in vodnih imen so najbolj prepričljiv dokaz v slovenskem jeziku napisani 
Brižinski spomeniki. 

 



Splošno znano je tudi staro slovensko ime tega jezika, ki ga dobro poznajo vsi zgodovinarji in 
jezikoslovci ter tudi pisci različnih strokovnih knjig, slovarjev, enciklopedij, wikipedij in drugih 
zgodovinskih priročnikov. Pa vendar ... 



 
 
Neverjetno, kako vztrajno se ti goljufivi znanstveniki pretvarjajo in tajijo pravo ime tega jezika. V treh 
jezikih, in med njimi celo v slovenskem, pa ga pripisujejo pred 170 leti izmišljenim Slovanom. 
Zanimivo, da je pošteno in pravilno napisan samo v češčini in v slovaščini, čeprav v obeh teh dveh 
jezikih rečejo Slavenom Slovani. (Slovani rečejo Slovenom na Češkem, Slovaškem, Poljskem, v Ukrajini in v Sloveniji) 

 



 
 
 
 

Po  drugi strani pa v vseh tujih jezikih za staro slovenščino uporabljajo ime slavenski jezik in nihče 
slovenski jezik, čeprav imajo v svojih enciklopedijah in wikipedijah v oklepajih pravzaprav pravilno 
navedeno izvirno ime словѣ́ньскъ ѩзыкъ. 
 



Kako je to mogoče? Moral sem se vrniti v zgodnji srednji vek in poskušal razvozlati, kaj pomeni za 
Slovene največkrat uporabljeno ime Slaveni. V 2. stoletju je grški učenjak in zemljepisec Ptolemaj 
najprej pisal o Souovenih. Ker Grki niso uporabljali črkovnega para -sl-, je namesto znaka -l- vstavil 
par -ou-, ki se prebere kot -u-, beta -β- kot -v-, -oi- pa kot množinska oblika -i-. 



     Štiristo let pozneje pa je bizantinski učenjak Prokopij iz Cezareje zapisal Slovene kot Sklaveni. Par -ou- je zamenjal s -k-, kar je 
     samo ena od rešitev za zagato s parom -sl-, znak -o- pa z znakom -a-. Zakaj?  To seveda velja razložiti. Vse kaže, da so Sloveni 
     akali, tako kot Dolenjci, Bolgari, Rusi in Belorusi še danes, ko nepoudarjeni -o- preglasijo v -a-. Sloveni so se Prokopiju  
     predstavljali kot Slaveni, kar je vodilni zgodovinar antike skrbno zapisal, za njim pa povzeli vsi grški in latinski razumniki. 



Akanje seveda ni nobena skrivnost, podrobno je opisano v številnih priročnikih in enciklopdijah. Nekaj jih 
predstavljam tukaj. V ruščini akanje ni malomarnost, ampak edina pravilna izgovorjava knjižnega jezika. 



Po nekdaj samostojni Karantaniji in močni Samovi kraljevini so v 9. stojetju sredi Evrope nastale še 
druge slovenske državam podobne tvorbe. Za nas sta posebno zanimivi razmeroma samostojni 
Rastislavova Velikomoravska in Koclova Blatenska kneževina. Predvsem zato, ker pismo 
bizantinskega cesarja Mihaela III. potrjuje, da se je takrat v Solunu in v Velikomoravski tudi govorilo 
slovensko: »вы бо ѥста селѹнѧнина, да селѹнѧне вьси чисто словѣньскы бесѣдѹютъ«. 



    Otto III 
    cesar  Svetega 
 rimskega cesarstva 

    980 - 1002 

Sicer pa je v otonskem Svetem rimskem cesarstvu ob koncu prvega tisočletja srednjeevropska 
Sclauinia  za časa Otona III obsegala tretjino cesarstva. Ilustracija je iz poglavja Staroslovanska doba 
avtorja dr. Andreja Pleterskega v knjigi Zakladi tisočletij, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU,1999. 



Sclavonia je obdržala enakopraven položaj med sedemnajstimi evropskimi narodi še v 
14. stloletju, kar priča jezdec s praporom Sclavonia na freski v Strasbourgu. 



Da se je razprostirala ta Sclauonia takrat tudi tukaj pri nas, pričajo med drugim slike takratnih 
slovenskih kartuzij Žiče, Jurklošter in Bistra, ki so vse stale v Sclauonii/današnji Sloveniji. 



1827 Keppen 

O slovenskem izvoru starocerkvenih pisanih spomenikov govore tudi številni evropski 
jezikoslovci (npr. ruski doktor filozofije Petr Ivanovič Keppen). 



 1837 
      Venelin 

Venelin 

Razen tega je po izidu Venelinove vsestranske študije težko zanikati poreklo starih 
in sodobnih Slovenov, ki so nedvomno živeli v pokrajini Sloveniji. Čeprav se je takrat 
za tuje pisce še imenovala Sklavonia, danes priznavajo, da izvira ime od Slovenov.  



1854      Perevlesskij 

Pomisleke, da vsaj za Ruse ime Sloveni pomeni Slavjane (Slavene, Slovane), ovrže Petr 
Perevlesskij, avtor knjige Pamjatniki staroslovenskago jazika, ko v njej opisuje »starinaju 
slavjanskaju rukopis« Supraslski spomenik iz 11. stoletja. V prvi polovici 19. stoletja, še zlasti 
pa po letu 1848 so Rusi razen svoje narodnosti začeli za slavensko uvajati tudi »slavjansko«. 



Ciril in Metod sta se leta 866 zaradi obtožb frankovskih klerikov morala odpraviti v Rim na 
zagovor slovenskega bogoslužja. Med potjo sta se na povabilo kneza Kocla ustavila v Blatenskem 
Kostelu, kjer sta izučila okrog 50 slovenskih učencev in jim verjetno priredila nekaj enostavnih 
cerkvenih obrazcev v takrat udomačeni karolinški minuskuli. Tako je samo vprašanje, če niso 
Brižinski spomeniki nastali prav v Blatnogradu, kjer so takrat učenci obvladovali karolinško 
minuskolo, v katero bratoma ne bi bilo težko prenesti nekaj slovenskih liturgičnih obrazcev. 
Frankovska duhovščina je namreč uporabo slovenščine v cerkvi preganjala. 



si.Wiki, 15. aprila 2013 

Seveda pa smo za nepoznavanje naše zgodovine veliko tudi sami krivi. Ko je treba predstaviti stari 
cerkveni словѣн́ьскъ ѩзыкъ, se slovenska Wikipedija smeši s klobasarijo, v kateri je izraženo vse 
tragično klečeplastvo slovenske zgodovine in slavistike do tujega prirejanja dejstev. Zato tudi ni 
čudno, da med uglednimi svetovnimi slavisti po II. svetovni vojni ni nobenega Slovenca. 



en.Wiki, 3. maja 2013  

en.Wiki, 3. maja 2013  

Sodobnejša angleška sestrična naše Wikipedije pa se po skoraj dveh stoletjih 
vendarle vrača k Miklošiču. 



Viri 
so navedeni v prispevku Stara slovenščina na tej spletni strani 


