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Sklaveni so posledica akanja 

Dejstvo, da je pojem Sklaveni (Σκλαυηνοί) nastal iz imena *Slověninъ, plural *Slověne, 

potrjujejo zdaj že tako številni in verodostojni viri, da bo to trditev težko ovreči [1a, b, 

c, d, e]. Ostaja pa tudi v teh in v drugih virih popolna zmešnjava, kako je do tega 

prišlo.  

Velika družina nekdanjih slovenskih plemen v srednji Evropi je nedvomno prisilila 

druga  mimobežna ljudstva, ki so imela v prvem tisočletju s Slověni zanesljivo 

trgovske, morda tudi vojaške stike (n.pr. s prišleki Avari), da so vsaj poskusili 

razumeti linguo slavonico (slovenski jezik), in se poskušali v njej tudi sporazumevati. 

Lingua slavonica je bila v srednji in vzhodni Evropi, podobno kot lingua franca v 

Sredozemlju in zahodni Evropi, splošni jezik za sporazumevanje [2a, b].  

Dobro bi bilo torej vedeti, od kje pojem Slověne. Še najbližji verjetnemu izvoru imena 

Sloveni bi bila beseda *slovo s pomenom »beseda«, če bi seveda vedeli, kaj je bilo prej 

slovo ali Slověni, ter  kdo je uporabljal besedo »slovo« in zakaj (morda ob slovesu?), 

Poglejmo vsaj to, kar zanesljivo vemo. Beseda *slovo pomeni »besedo« pri večini 

»slovanskih« ljudstev, razen pri nekdanjih jugoslovenskih in bolgarskem plemenu, ki 

so povzeli za Sklavene poimenovanje Sloveni ali Slaveni in Славяни. Ta ljudstva, ki 

so prišla med Slověne v sedmem stoletju in se postopoma z njimi stopila [3], imajo za 

»besedo« različne svoje izraze (зборот, mk., думата, bg., реч, sr., riječ, hr.), ki so jih  

tudi obdržali. Njim namreč ni bilo treba za »besedo« iskati novega izraza, saj so se v 

hodu seznanjala z linguo slavonico (slovenski jezik) in povzemala besede, ki so jih 

sicer manj uporabljala ali pa jih sploh niso imela. 

V sedmem stoletju med preprostimi plemeni še nista bili znani grška in latinska 

oblika za pojem  Slověne, ker se svežnji z učenimi popotnimi in zemljepisnimi zapisi 

niso razširjali tako hitro kot danes. Najstarejši prišleki so povzeli za staroselce ime 

Sloveni (npr. Serboi, ki ga takrat za »slovane« še niso mogli, saj se je to poimenovanje 

pojavilo šele čez tisoč dvesto let; in Črnogorci, ki so se od Srbov pozneje oddvojili) ali 

pa so bili že sami Sloveni (npr. stari Makedonci, ki so živeli v rodovnih skupnostih – 

Sklavinijah). Bolgari, ki so prevzeli slavonski jezik (linguo slavonico) za svojega [4], so 

oblikovali Prvi bolgarski imperij in vzeli ime Славяни (Slaveni) v desetem stoletju, 

ko so prevzeli krščanstvo in postali središče slavenske Evrope. 

Druga plemena, ki so se po sedmem stoletju občasno srečevala s Slověni, uporabljajo 

za »besedo« izraz slovo oz. слово. Ti ljudje, ki so prihajali s Slověni samo bolj ali manj 

pogosto v stik, so za razumevanje in dogovarjanje morali poznati slověnske besede, 

ki so jim rekli po govorcih Slověnih – slova  edn. slovo.  Uporabili so jih tudi prevajalci 

Brižinskih spomenikov v slovenščino/slovenčino (Glagolite po nas redka slovesa …) Ta 

druga ljudstva tudi nikoli v srednjem veku (razen morda današnjih Slovakov) niso 

zapisovali kot Sklavene, čeprav so se takrat imenovali Slověni ali pa Slovinci (npr. 

Ptolemajevi  Suoveni/Σουοβηνοί, Ilmenski Slověni, pomorjanski Slovinci, ipd).  



Zanima nas torej, kako je prišlo do imena Slaveni. Najbolj splošno znana in priznana 

zapisovalca tega imena sta bizantinski učenjak Prokopius iz Cezareje (okrog 500 do 

okrog 554 AD), glavni in zadnji vodilni zgodovinar antičnega časa, in rimski uradnik 

po poreklu Alan, Jordanes iz Mezije (živel v 6. stol.). Prokopij je poročal v grščini o 

Slavenih (Σκλαυηνοί Sklauenoi, Σκλάβήνοι Sklábēnoi, Σθλαβηνοί Sthlabenoi in 

podobno), Jordan pa je leta 551 v svoji Getiki (O izvoru in dejanjih Gotov) pisal v stari 

latinščini o Sclavenih in Antih.  Ko sta potovala med ljudmi po jugovzhodni Evropi 

od Balkanskega polotoka do Črnega morja, kjer sta naletela na skupine slověnskih 

plemen, sta jih začuda krstila za Sklavene oziroma Sclavene. Namesto prvega zloga 

*slo- za Slověne sta zapisal zloga *skla- oz. *scla. 

V starem grškem jeziku par soglasnikov *sl namreč ni bil izgovorljiv, zato so v takem 

primeru za lažjo izgovorjavo mednju vrinili znak *k  in dobili Sklavene. Jordanes, ki  

je pisal v latinščini, kjer so znak *k (kappa) uvedli šele v novem veku, je vrinil latinski 

znak *c in dobil Sclavene. Po latinskem načinu zapisa sta nastali tudi Sclavonia in 

Sclavinia ter več podobnih poimenovanj izvedenih iz Jordanesovih Sclavenov. Po 

šestem stoletju so se pri grških in latinskih zapisovalcih začele uveljavljati tudi krajše 

oblike teh poimenovanj: sklavos in sclavus. Sledilo je še postopno opuščanje vmesnega 

*k, oziroma *c, in dobili smo današnje Slavene, Slavone in Slave s sopomenkami v 

različnih svetovnih jezikih, vendar vedno s prvim zlogom sla-. 

Ni pa še nihče dovolj zadovoljivo pojasnil, zakaj sta oba zamenjala -o- z -a-. Sicer ne 

bi ponujali toliko podmen. Znanstveniki se že dolgo ukvarjajo s tem vprašanjem. Če 

trdijo, da je beseda Slověne izvirna podlaga za Sklavene in Sclavene, bi morali to 

podmeno tudi podkrepiti z vsaj sprejemljivo utemeljitvijo, razlaga, da je to nekakšna 

»rekonstrukcija«, je najbrž premalo. Enako velja za podmeno, da je ime Slověne 

nastalo iz besede »slovo«, saj nihče ne ve, kako so Slověni v petem stoletju govorili. 

Sploh pa nihče ne ugotavlja ali je bila prej beseda »slovo« ali pojem Slověne. Prevod 

Brižinskih spomenikov, za katerega niti še ni jasno kdo, kdaj  in kje ga je napisal oz. 

prevedel in uporabil besedo »slovo« (*slovesa) je premalo za znanstveni dokaz. 

V srednjem veku pa vse do Šafarika so kot izvirno uporabljali krajšo obliko Slav, ki 

naj bi izhajala iz besede »slava« [4], kar je prav tako brez utemeljitve. Podobno trdi 

tudi članek v angleški Wikipedii: beseda slovo, sorodna slava in slukh (sluh) izvirata iz 

proto-indoevropskega korena *klew (se govori o, slava), ki je istoizvoren z antičnim 

grškim κλῆς (klês – »slaven«), od koder prihaja ime Pericles, latinsko clueo (»se 

imenuje«) in angleško loud (»glasen«).[5]  Ruska Wikipedija meni, da izhajajo Slaveni 

prav tako iz IE korena * ḱleu ̯- (»govorica, slava«), lahko tudi od IE besede *s-lau-os 

(»ljudje«), primerjaj starogrški λᾱός; ali pa po imenih rek na primer vzdevek Dnjepra 

Slavutič, reka Sluja, Slava, Slavnica v različnih slavenskih deželah. Podobno razmišlja 

na ruski Wikipediji tudi ameriški slavist Horace Lunt [6]. 

Že pred leti se je pojavila tudi podmena, da je oblika Slaveni nastala zaradi ruskega 

akanja [7a, b]. Toda Prokopij in Jordanes sta zapisala svoje Slavene tako kot sta jih 

slišala govoriti v šestem stoletju, Rusi pa so se kot Ruotsi (Švedi po finsko) pojavili 

https://en.wiktionary.org/wiki/loud


med Ilmenskimi Slověni (и́льменские словене),v naselju Slovensk ob izlivu reke 

Volhov iz Ilmenskega jezera šele v drugi polovici devetega stoletja. Skupaj s Slověni 

so potem zgradili bolj utrjeni Novogrod, ki ga niti Prokopij, niti Jordanes nista mogla 

več videti, saj sta bila že tristo let pod rušo. Rusi pa so se tudi od Ilmenskih Slověnov 

lahko navadili akanja, saj so podobno kot Bolgari prevzeli od staroselcev številne 

besede iz lingue slavonice. 

Najbolj sprejemljiva je podmena o slovenskem akanju, se pravi, da sta zgodovinska 

pisca slišala enako, za njima pa tudi vrsta drugih učenih. Lahko pa so ti drugi učeni 

enostavno povzeli njune zapise. V zgodnjem srednjem veku sta bili edina knjižna 

jezika, ki sta v Evropi kaj veljala, grščina in še zlasti latinščina. Kar je bilo napisano v 

teh dveh jezikih, so povzemali vsi izobraženci, torej ves vodilni sloj prebivalstva od 

plemstva do klerikov. 

Najprej poglejmo, kaj pravi o akanju Slovenski pravopis, 2001: ákati –am nedov. -ajóč, 

-áje; ákanje (á; â) jezikosl. IIzgovarjati glas a namesto o ali e I. Podobno tudi Toporišič 

v Enciklopediji slovenskega jezika, 1992: ákanje –a s Izgovarjanje glasu a namesto 

pričakovanega o ali e, npr. damú 'domov',  na vém, namesto 'ne vem' in podobno. V 

Wikipedijah razložijo akanje malce bolj obširno: 

Slovenska Wikipedija: Ákanje je posebnost nekega jezika, da govoreči izgovarjajo 

glas 'a' namesto 'o' [8]. Najbolj znana zgleda sta ruščina in dolenjsko narečje v 

slovenščini. V ruščini akanje ni malomarnost ali narečna posebnost, temveč edina 

pravilna izgovorjava knjižnega jezika. 

Angleška Wikipedia (skrajšano, prevod): Akanye ali akanje [1] (rusko: аканье, ruski 

izgovor: [akənʲjɪ], slovensko: akanje) je fonološki pojav v slovanskih jezikih, v katerih 

sta glasova / o / ali / e / prepoznana bolj ali manj blizu [a]. To je primer upadlosti 

samoglasnikov. Najbolj znan primer je verjetno rusko akanye (izgovarjano, vendar 

ne pravopisno v knjižnem jeziku). Akanye je najti tudi v slovenskih narečjih (npr 

dolenjsko),[2]  v nekaterih podskupinah kajkavskega narečja v srbohrvaščini [3] in v 

bolgarskih narečij (npr. v rodopskih narečjih).[ 4][9] 

Slovensko akanje lahko delno (prizadene samo zloge pred ali po poudarjenem 

samoglasniku) ali pa v celoti (vpliva na vse samoglasnike v besedi). [2] Primeri iz 

različnih slovenskih narečjih: domu → damu »domov« (o pred naglašenim zlogom), [2] 

dno → dna »dnó« (naglašeni o), [8] léto → líəta (o po naglašenem zlogu),[8] ne vem → 

na vem »ne vem« (e pred naglašenim zlogom),[2] hleb → hlàb »hlebec« (naglašeni e),[8] 

ječmen → jèčman »ječmen« (e po naglašenem zlogu).[8] 

Ruska Wikipedija (skrajšano, prevod): Ákanje – nerazlikovanje samoglasnikov /o/ in 

/a/ v nenaglašenih zlogih [10]. Južno ruskim, delu srednje ruskih in vsem  beloruskim 

narečjem je akanje svojstveno po pravopisu v ruskem in beloruskem jeziku (v 

beloruskem jeziku se akanje odraža tudi v pisanju); v severnem narečju ukrajinskega 

jezika ni pravopisno.[1] Akanje obstaja tudi v nekaterih narečijih slovenskega jezika [3. 



Prvi primeri mešanja črk o in a v pisanju nepoudarjenih zlogov so bili zabeleženi v 

spomenikih moskovskega izvora. Prvič v Sijskom evangeliju, prepisanem v Moskvi 

leta 1340: »в апустѣвшии земли, кака ты глаголеши, отъ господа бысть се и есть 

дивна в очью нашею…« (v apustěvšii zemlji, kaka ti glagoleši, ot gospoda byst sebi in 

je čudovito v očyu našeju. . .« 

Običajno se domneva, da je akanje prišlo razmeroma pozno, istočasno, ko je bilo 

zapisano, torej ne pred XIV. stoletjem.  Obstaja mnenje (ki se nagiba k Alexeiju 

Šahmatovu) o bolj zgodnjem pojavu akanja. Zato meni, da se je akanje pojavilo že v 

nekaterih govorih praslavenskega jezika, ki je podedovan neposredno iz narečja 

Vjatičev. Razlog za pozni odraz akanja v pisanju, je v tem primeru pomanjkanje 

starih spomenikov, napisanih  na območju razširjenosti tega pojava. 

Odsevi praslavenskega *or-, *ol-  kot ra-, la- namesto dejanskih staroruskih ro-, lo-: 

rasti, rab, rabota, raždati, ladija, lakati, predpona raz-/ras- – to je južno slavenski odsev, 

značilen za cerkveno slovenščino, ki v mnogih primerih preide v literarno normo 

ruskega jezika; 

Nekatere oznake v starem novgorodskem narečju pomenijo sprememb o- v a- v 

končnicah, kar je oblikosloven in ne glasoven pojav: detskamu, černoga  (v drugem 

primeru  prim. podobno spremembo v srbskem jeziku).  

Slovensko akanje, ki ga je mogoče tudi poslušati, lahko najdete v arhivu slovenske 

televizije, če na MMC RTV poiščete trojček oddaj SLOVENSKA NAREČJA in 

izberete Dolenjska narečja [11]. V drugem delu oddaje domačinka dr. Vera Smole s 

Filozofske fakultete  Univerze v Ljubljani navaja vrsto primerov akanja iz okolice 

Šentruperta, ki sodi v vzhodno dolenjsko narečje: dabruta (dobrota), uada (voda),   

adružet (odružiti), vina natač (vina natoči), sasäda (soseda), radavitna dalina 

(rodovitna dolina ) in podobno. Za Dolenjce pa najbrž tudi za druge zavedne 

Slovence jo je prav zabavno poslušati. 

V jeseni 2014 me je presenetil prijatelj prof. dr. Anton Perdih po rodu iz Tolmina, ki 

se je začel ukvarjati s slovenskim akanjem, ko me je opozoril na omembo akanja  pri 

ameriškem avtorju Antonu Ambrožiču že leta 2002 v Zborniku prve mednarodne 

konference o etnogenezi Venetov. Poleg tega pa še na izčrpno razpravo Saše Poklača 

o akanju, napisano na podlagi diplomskega dela z naslovom Akanje v slovenskih 

narečjih (po gradivu za Slovenski lingvistični atlas), ki je nastalo pod mentorstvom 

izr. prof. dr. Vere Smole. Delo je objavila Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislavi v Zborniku gradiv z XII. kolokvija mladih jezikoslovcev VARIA XII 2002. 

Še več, prof. Perdih me je opozoril, da v teh znanstvenih delih tolminsko narečje še ni 

zabeleženo. Iz prve roke mi je natresel nekaj primerov: jávor = jáuar, jágoda = jágada,  

potok = patak, patuóka, želod = želad, ž'luóda. Po logiki v navedeni razpravi in na 

Tolminskem, bi rekel, da je (bilo) akanje Slovén- / Slavén- običajna stvar, in to so 

zabeležili takrat, ko so, tako kot so. To pa skoraj zanesljivo pomeni, da se je nekdaj 

akalo po vsem ozemlju današnje Slovenije, če ne še širše. 

 



Sklep 

Ugotovitev, da je pojem Sklaveni (Σκλαυηνοί) nastal iz imena *Slověninъ, plural  

*Slověne, je dovolj močan izziv za ugotavljanje, kako je nastalo danes vsesplošno 

poimenovanje Slaveni in vse izvedenke iz tega imena s prvim slogom sla-. Tudi če 

ime ljudstva Sloveni temelji na besedi slovo, kar še vedno ni neovrgljivo potrjeno, je 

še manj jasno, zakaj iz Slovenov v šestem stoletju nenadoma Slaveni, pozneje Slavi? 

Zanima nas torej, kako je prišlo do imena Slaveni. Najbolj splošno znana in priznana 

zapisovalca tega imena sta bizantinski učenjak Prokopius iz Cezareje  in rimski 

uradnik Jordanes iz Mezije (oba sta živela v 6. stol.). Ni pa še nihče zadovoljivo 

pojasnil, zakaj sta v prvem zlogu pri Slověnih oba zamenjala -o- z -a-. Že pred leti se 

je pojavila podmena, da je oblika Slaveni nastala zaradi ruskega akanja. Toda 

Prokopij in Jordanes sta zapisala svoje Slavene tako kot sta jih slišala govoriti v 

šestem stoletju, Rusi pa so se pojavili  v naselju Slovensk ob izlivu reke Volhov iz 

Ilmenskega jezera šele v drugi polovici devetega stoletja. Rusi so se namreč šele od 

Ilmenskih Slověnov lahko navadili akanja, saj so tako kot Bolgari prevzeli od 

staroselcev številne besede iz lingue slavonice. 

V zgodnjem srednjem veku sta bili edina knjižna jezika, ki sta v Evropi kaj veljala, 

grščina in še zlasti latinščina. Upoštevaje številne navedene vire od pravopisa in 

leksikona do enciklopedije in wikipedij velikih narodov, čeprav nihče ne navede 

akanja kot vzroka za Slavene, je najbolj sprejemljiva podmena o slovenskem akanju, 

se pravi, da sta zgodovinska pisca slišala enako, za njima pa tudi vrsta drugih 

zapisovalcev, pa naj so slišali sami, ali pa povzeli po Prokopiju in Jordanesu.  

 

 

 

Viri: 

1. a. Славяне, История славян , Происхождение славян, ру.Википедия, vpogled 13. jan. 2017 

    b. Slaves, Étymologie, fr.Wiki, vpogled 13. januarja 2017 

    c. Slavs, Ethnonym, en.Wiki, vpogled 13. januarja 2017 

    d. Slovani, Ime, si.Wiki, vpogled 16. januarja 2017 

    e . Словени, Етноним, cp.Вики, vpogled 21. marca 2017 
2. a. Žiga Herberstein, Moskovski zapiski, 1549 

     b. Old Church Slavonic. lingua franca za vzh. Evropo, v en.Wiki: First Bulgarian Empire,   

         vpogled 4. februarja 2017 

3. T. Sulimirski: Zaboravljeni Sarmati, Iščezle civilizacije,Thames and Hudson, London, 1964, prev. 

          Izdavački zavod »Jugoslavija«, Beograd, 1965  

4. si.Wikipedija, članek Slovani, vpogled 6. januarja 2017 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0


5. en. Wikipedia, članek Slavs, Ethnonym, vpogled 6. febr. 2017 

6. ру.Википедия, članek Славяне, poglavje Название «славяне», vpogled 23. febr. 2017 

7. a. cp.Википедијa, članek Словени, v poglavju Порекло имена, vpogled 21 aprila 2017 

    b. hr.Wikipedija, članek Slaveni, poglavje 3. Podrijetlo imena, vpogled 23. febr. 2017 

8. si.Wikipedija, članek Ákanje, vpogled 23. febr. 2017 

9. en. Wikipedia, članek Akanye, vpogled 23. febr. 2017        

10. ру.Википедия, članek А́канье, vpogled 23. febr. 2017 

11. arhiv oddaj RTV SLO, Dolenjska narečja, 11. febr. 2017        

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0

