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Razglabljanje o tem, od kdaj lahko v zgodovini govorimo o Slovencih, je nekaj takega, kot če bi se 

vprašali, ali je prav, če rečemo, da se je največji slovenski pesnik rodil 3. decembra leta 1800. Stvarno 

gledano seveda ne, saj ko se je rodil, še ni bil pesnik, kaj šele največji slovenski pesnik. V resnici tudi 

France Prešeren ni bil: ime so mu dali šele kak dan zatem, ko so ga krstili. Vendar nam kljub tem 

pomislekom naravni razum pravi, da ni nič narobe, če rečemo, da se je največji slovenski pesnik rodil 3. 

decembra leta 1800. Po analogiji se prav tako ne smemo spotikati ob tem, če nekdo govori, da so se 

Slovenci v zadnjih desetletjih 6. stoletja naselili v Vzhodnih Alpah. Seveda bi bilo bolj pravilno, če bi 

rekli »bodoči Slovenci«, kot v Prešernovem primeru »bodoči največji slovenski pesnik«, a to položaja v 

ničemer ne spremeni. 

Kadar gre za zgodnji srednji vek, zgodovinska stroka že lep čas ne govori več o Slovencih, 

marveč o Slovanih v Vzhodnih Alpah ali na kratko o alpskih Slovanih.1 To je tehnični termin, ki izhaja 

iz njihove geografske opredelitve, očitno uporaben, a ima malo opraviti s stvarnostjo. Najprej je treba 

povedati, da so ti alpski Slovani postali alpski šele po naselitvi. Druga zadrega pri tem je, da se njihova 

geografska razprostranjenost, ki jim jo priznava stroka, po naselitvi ni omejevala na alpske doline, 

marveč je segla do furlanske ravnice, v Istro in na Dolenjsko, za katero geografi menijo, da sodi že k 

Dinarskemu krasu. Človek dobi vtis, da zgodovinarji in arheologi, ko govorijo o alpskih Slovanih, v 

resnici mislijo na »bodoče« Slovence, seveda brez tistih, ki naj bi bili potomci panonskih Slovanov, a se 

nočejo tako izraziti. Ne na koncu je treba opozoriti na to, da ta označba tudi zgodovinsko ni ustrezna. V 

zgodovinskih virih izraza »alpski Slovani« ni, bili so le Slovani v raznih latinskih, italijanskih in nemških 

inačicah, imeli so jih tudi za Karantance – praviloma, a ne vedno, tiste v Karantaniji –, te južno od 

Karavank pa v redkih primerih za Karniolce, sami pa so se imenovali Slovjeni oziroma Sloveni. 

Naj si kot ilustracijo o tem, kako so Slovenci povsem izginili iz obravnave zgodnjega srednjega 

veka, ogledamo le to, kaj je o tem povzeto v še svežem Slovenskem zgodovinskem atlasu, in sicer v 

                                                 
1 Kot mi je bilo mogoče ugotoviti, je izraz »alpski Slovani« (Alpenslawen) prvi uporabil Kaspar Zeuß v svoji geografski razdelitvi 
slovanskih plemen, a le kot klasifikacijski termin, ki je pomenil Karantance oziroma Korošce in Kranjce; Zeuß, Die Deutschen, 616 in 
dalje. 
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komentarju k zemljevidu »Podonavje in severnojadranski prostor v 7. in 8. stoletju«.2 V njem beremo, 

da so Slovani poselili Vzhodne Alpe, zatem, da je severno od Karavank ležala Karantanija, kjer so 

prebivalci Karantanci, južno od njih pa Karniola s Karniolci. Kdor ne ve, o čem je govor, bi pomislil, da 

imajo Karantanci toliko opraviti s Karniolci kot imajo Karniolci denimo opraviti s Hrvati, saj so ti prav 

tako Slovani. Poleg tega je ob omembi Karantancev zapisano, da so bili »polietnična skupnost«. To je ob 

njihovem omenjanju postalo že kar obvezen dodatek, da ne bi kdo slučajno pomislil, da so bili 

»genetično čisti«. Samo po se sebi to kajpak drži, vendar so bile z drugimi etnijami pomešane tudi 

sosednje skupnosti Bavarcev, Alemanov, Langobardov. Če ob Karantancih ne pristavimo, da so bili 

polietnični tako kot druga ljudstva v tem času in prostoru, ustvarimo napačen vtis, kot da je to njihova 

posebnost. Zdi se celo, kot da se s poudarjanjem polietničnosti Karantancev želi čimbolj otežiti njihovo 

povezovanje s Slovenci. Naj ob tem opozorim na pomenljiv lapsus, ki se je zgodil Herwigu Wolframu v 

nemškem prevodu spisa Conversio Bagoariorum et Carantanorum v objavi iz leta 1979.3 V pasusu, ko je kralj 

Pipin Karantancem na njihovo prošnjo iz ujetništva vrnil Hotimira za kneza, v izvirniku zanje piše 

»populis petentibus«, torej »populi« v množini (namesto »populus«: »populo petente«). Wolfram je to 

dobesedno prevedel kot »na zahtevo ljudstev« (Völker) in navedel kot dokaz o večetnični sestavi 

Karantancev. To besedno zvezo (populis petentibus) pa najdemo tudi v poglavju o Bavarcih, in sicer v 

poročilu o duhovniku Virgilu, ki se je šele na prošnjo ljudi in škofov iz teh krajev odločil, da se dà 

posvetiti v škofa: »populis petentibus et episcopis regionis illius«. Vendar pa se Wolfram tokrat ni 

spomnil na to, da na tej podlagi tudi Bavarce – tako kot Karantance – razglasi za polietnično skupnost, 

in je »populi« brez ustreznega pojasnila preprosto prevedel v ednini (Volk).  

Ime profesorja Herwiga Wolframa, dunajskega ordinarija in enega vodilnih raziskovalcev 

karantanskega obdobja, je povezano tudi s tako imenovano etnogenezo. V obsežno problematiko, ki se 

povezuje s to v zadnjem času osrednjo kot tudi po svoje nedorečeno raziskovalno metodo pri obravnavi 

zgodnjega srednjega veka, se na tem mestu ne moremo spuščati.4 Preprosto povedano, gre za proces, v 

katerem je določena skupnost postala politični faktor v odnosu do drugih v svoji regiji. Osnova za to naj 

bi bila skupinska identiteta, ki jo je pogojevala vrsta raznih dejavnikov, izročilo o skupnih prednikih, 

običaji, verovanja, tudi jezik kot dejavnik homogenizacije, čeravno ga raziskovalci v procesu etnogeneze 

izrecno izključujejo. Ali je to že bilo dovolj za izoblikovanje etnosa ali etnije, spričo nejasnosti o tem, kaj 

naj bi ta termin pomenil, ne vemo. Samozavedanje oziroma zavedanje o tem, kdo smo »mi« in kdo so 

»vsi drugi«, kar se pogosto navaja kot odločilen moment, je gotovo premalo, saj se pojavlja, kot nas uči 

človeška evolucija, že na stopnji najbolj prvotne rodovne skupnosti. Na drugi strani pa je bil proces 

                                                 
2 Slovenski zgodovinski atlas, 51.  

3 Wolfram, Conversio, 40–41, 42–43, 89–90.  

4 Za več nadrobnosti gl. prispevek Igorja Grdine v tem zborniku.  
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etnogeneze, kakršna koli naj že bo, v enaki meri endogen kot eksogen, se pravi, da ni potekal samo od 

znotraj, marveč tudi od zunaj, na kar se prevečkrat pozablja. V eni od novejših študij o Bavarcih iz leta 

20035 je denimo prikazana teza, da so Bavarce pravzaprav naredili Franki z namenom, da imajo v 

svojem oblastnem območju družbeno urejeno in prepoznavno skupnost, s katero bi bilo mogoče 

politično delovati. In tako je bilo še marsikje drugje.  

Pojem etnogeneze je v zgodovinsko znanost vpeljal Reinhard Wenskus z delom Stammesbildung 

und Verfassung: Das Werden der frühmittelalterlichen gentes iz leta 1961,6 in sicer na primeru poznega Rima in 

preseljevanja ljudstev, posebej Germanov. Zatem se je ta metoda začela uporabljati tudi za obdobje 

zgodnjega srednjega veka oziroma za frankovsko obdobje, vodilno vlogo pa je prevzela »dunajska šola« 

etnogeneze (Herwig Wolfram, Walter Pohl). Na tem mestu se z njo ne bomo ukvarjali,7 zanima nas le 

tista Wolframova postavka, ki pravi, da je neka skupnost doživela proces etnogeneze takrat, ko je dobila 

novo, sebi lastno razločevalno ime, na primer, ko so iz tako imenovanih Slovanov nastali Poljaki, Čehi, 

Moravani, Hrvati, Srbi, drugače povedano, ko so ti kolektivno plemensko ime nadomestili z gentilnim. 

To naj bi veljalo tudi za Karantance in Karniolce, medtem ko za Slovence in Slovake ne. Slovenci in 

Slovaki naj bi še ohranili prvotno kolektivno poimenovanje in naj bi torej etnogeneze ne doživeli. 

Ta postavka implicitno izhaja iz tradicionalne podmene, da so bili tako imenovani Slovani 

prvotno eno samo enovito pleme z enim samim imenom, ki se je po nekakšni shemi genealoškega debla 

postopoma delilo in se razseljevalo. To gledanje je med jezikoslovci sicer splošno uveljavljeno, a ga je 

težko uskladiti s sodobnimi spoznanji o etnogenetičnih procesih. (To je na primer tako, kot če bi trdili, 

da so se Franki, Alemani, Bavarci, Sasi, Turingijci itd., preden so to postali, sami imenovali Germani). 

Poleg tega vodi dosledno upoštevanje te postavke ob številnih imenih posameznih slovanskih plemen, o 

katerih govorijo viri, zlasti na območju bizantinskega Balkana, na severu Evrope vzhodno od Labe in na 

ruskem vzhodu, do zadrege. So to bile v vsakem primeru dokončno izoblikovane etnije ali le 

individualne vojaške skupnosti ali rodovni klani, ki se v virih pojavljajo poimenoma, da jih je bilo 

mogoče identificirati na političnem zemljevidu? In drugič, ali ti viri navajajo njihova imena, kakor so se 

sami imenovali, ali so to le oznake, ki so jim jih dajali zunanji politični dejavniki, predvsem pač 

Bizantinci in Franki? 

O izvoru in najstarejši zgodovini tako imenovanih Slovanov se je v obdobju zadnjih dvesto let, 

odkar so predmet strokovnega zanimanja, na temelju jezikoslovnih raziskav in zatem s pomočjo 

antropologije in arheologije izoblikovalo veliko nasprotujočih si teorij in hipotez. Ostaja dejstvo, da se v 

pisnih virih pojavijo šele v prvi polovici 6. stoletja. Prvi o njih poroča bizantinski zgodovinopisec 

                                                 
5 Hardt, »The Bavarians«.  

6 Wenskus, Stammesbildung.  

7 Ponovno opozarjam na prispevek Igorja Grdine v tem zborniku. 
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Prokopij iz Cezareje v svojem delu o vojni z Goti (De Bello Gothico), končanem okoli leta 551. Skupaj z 

Anti, s katerimi naj bi jih povezovali jezik in običaji – tem je Prokopij dodal še Avare –, naj bi prebivali 

onstran Donave, ki so jo pogosto prečkali in zatem silno pustošili po bizantinskem ozemlju. To so prve 

zanesljive zgodovinske vesti o Slovanih nasploh, ki jih hkrati topografsko opredeljujejo, to je, v 

Panonijo in ob spodnji tok Donave. Drugi vir iz tega časa, Getica latinsko pišočega Gota Jordanesa, ki 

postavlja Slovane na sever vzhodno od Germanov pa do Visle, po mnenju Florina Curte nima 

zgodovinske podlage. Gre za opisovanje Venetov, ki ga je Jordanes povzel po klasikih (Tacit, Plinij 

starejši, Ptolomej), in jim samovoljno, morda prav zaradi aktualnih dogodkov, saj je takrat deloval v 

Konstantinoplu, pritaknil s Podonavja znane Slovane in Ante. Po mnenju Florina Curte o Slovanih v 

severovzhodni Evropi v 6. stoletju še ne moremo govoriti. 

V svojem delu z naslovom The Making of the Slavs in podnaslovom History and Archeology in the 

Lower Danube Region, ca 500–700 iz leta 20018 je na floridski univerzi delujoči romunski zgodovinar in 

arheolog Florin Curta podal nov pogled na izoblikovanje tako imenovanih Slovanov. Opirajoč se na 

Prokopija in zgodovinske okoliščine na Balkanu njegove dobe kot tudi na arheološke raziskave na 

Spodnjem Podonavju je razvil tezo, da so pojem Slovanov ustvarili Bizantinci za ljudstvo bržčas 

raznorodnega nomadskega porekla onstran Donave v času, ko so ti postali nevarnost za bizantinsko 

državo in je cesar Justinijan I. iz tega razloga tu vzpostavil mejno obrambno črto. Grško poimenovanje 

Sklavenoi in skrajšano Sklavoi – Anti so namreč že v zgodnjem 7. stoletju izginili s prizorišča zgodovine 

– se je zatem z ustreznimi latinskimi oblikami preneslo na druga njim sorodna ljudstva na vzhodu in 

severu Evrope. (Proces v določeni meri spominja na to, kako so Rimljani ustvarili Germane.) Curta 

dopušča možnost, da se Grki tega imena niso izmislili, ampak da so ga prevzeli od enega teh 

obdonavskih plemen, saj je v izvirni obliki Slovĕne izpričano že v slovanskih besedilih iz časa pred 

letom 1000. (Curta navaja šele Nestorjevo Rusko kroniko z začetka 12. stoletja.) Potrjujejo pa ga tudi 

drugi poznejši viri in sekundarne jezikoslovne in zgodovinske raziskave. Zavedajoč se ugotovitve, da 

Prokopijevi »Slovani« niso bili Slovani, kot razumemo ta pojem dandanes, marveč le eno slovansko 

pleme, v svojem besedilu zanje ne uporablja tega termina (v angleščini Slav, Slavs), marveč adaptacijo 

Prokopijevega poimenovanja Sklaveni (Sclavene, Sclavenes). 

S svojimi pogledi na Slovane je Curta zamajal dotedaj prevladujoče migracijske teorije kot tudi 

romantične predstave o Slovanih kot miroljubnem poljedelskem ljudstvu. Z jezikom se ni ukvarjal, 

postavil je le hipotezo, da je jezik obdonavskih Slovanov postal »lingua franca« in se razširil tudi na 

druga sosednja ljudstva.  

V vprašanje o morebitnih predhodnih nastavkih svoje teze o obdonavskih Slovanih se Curta ni 

spustil, a vsekakor ni bil prvi, ki je začel razmišljati v tej smeri. Mnenje o tem, da je bilo ime Slovĕne 

                                                 
8 Curta, The Making of the Slavs. 
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prvotno ime enega samega slovanskega plemena in ne celotnega slovanskega ljudstva, je izrazil že Fran 

Miklošič v uvodu k svoji Altslovenische Formenlehre in Paradigmen iz leta 1874.9 V tem smislu piše, 

navezujoč se na Miklošiča, tudi Konstantin Jireček v svoji Zgodovini Bolgarov iz leta 1876: »Med vsemi 

slovanskimi plemeni so se Rimljani in Grki najprej seznanili s Sloveni. Zato je zelo verjetno, da se je ime 

Sloveni tako s strani tujcev kot tudi samih Slovanov preneslo na vsa prvotno drugače poimenovana 

plemena celotne slovanske nacije (der gesamten slawischen Nation)«.10 Ko je France Bezlaj slabo 

stoletje pozneje, leta 1967, ob nekaterih posebnostih slovenščine na kratko zapisal, da je obstajalo eno 

samo pleme Slovenov iz skupine baltskoslovanskih plemen, ki naj bi izviralo iz severne Rusije (okoli 

Novgoroda ob Ilmenskem jezeru), je opozoril na to, da je to ime v izvirni obliki izpričano tudi v okolici 

Soluna.11 O Slovenih, ki so prebivali ob Ilmenskem jezeru poleg drugih plemen, beremo v Nestorjevi 

Ruski kroniki z začetka 12. stoletja,12 tem pa lahko dodamo še šele v 20. stoletju izginule Slovince ob 

Baltiku na vzhodu Pomorjanskega.13 Ob tem je treba pripomniti, da je znanih še nekaj drugih plemen, 

izpričanih na Balkanu, katerih imena srečamo na ruskem ali zakarpatskem območju.14 Če je bila okolica 

Novgoroda v resnici pradomovina teh Slovenov, pa ostaja odprto. Še vedno ne vemo, ali smemo kot 

povsem izmišljeno zavreči Nestorjevo pripoved o tem, da plemena Slovenov, ki jih Nestor z njihovimi 

posebnimi imeni posamično razvršča po zemljevidu, izvirajo z območja Donave, kjer so v njegovem 

času bivali Ogri in Bolgari, in da to velja tudi za tiste Slovene, ki prišli na območje Ilmenskega jezera in 

tam postavili mesto Novgorod. Podobno živi legendarno izročilo o njihovem izvoru na jugu, celo v 

Dalmaciji, tudi za Čehe in Poljake. Na tej podlagi je münchenski slavist Heinrich Kunstmann razvil 

hipotezo, da je treba izhodišče za slovansko naselitev srednje in severne Evrope postaviti v balkanski 

ilirsko-epirsko-makedonski prostor.15 Hipoteza je doživela hudo kritiko, a zdi se, da so Kunstmannove 

samovoljne etimološke izpeljave njegovim oponentom služile bolj kot priročen izgovor za njeno 

popolno zavrnitev.      

Ko govorimo o prenosu poimenovanja Slovenov na slovanske skupnosti v Srednji in Severni 

Evropi, kar je treba pripisati predvsem zunanjim političnim dejavnikom, Karolingom in Otoncem, in 

posredovanju latinščine, se moramo zavedati, da je bilo s tem tudi zabrisano razlikovanje med Sloveni in 

                                                 
9 Miklosich, Altslovenische Formenlehre, uvod IV, IX.  

10 Jireček, Geschichte der Bulgaren, 117.   

11 Bezlaj, Jezikoslovni zapiski, 19.   

12 Nestorjevo kroniko (Povest' vremennyh let) je v obravnavi slovanskih plemen s takrat mogočo kritičnostjo pritegnil že Kaspar Zeuß; 
Zeuß, Die Deutschen, za ruska plemena 621 in dalje. Gl. k temu Kunstmann, Die Slawen, 164 in dalje.  

13 Rzetelska-Feleszko, »Slowinzisch«. 

14 Ali gre tu za veje istih plemen, ki so se razselila, ali le za slučajno ujemanje v poimenovanju, ostaja sporno. Ob tem lahko opozorimo 
na problem Venetov, katerih nekdanja navzočnost je prek toponimov ali drugače izpričana na različnih koncih Evrope. Kljub 
pomislekom gre po vsej verjetnosti za posamične otoke iz obdobja, ko so ti zapustili svoje izvirno območje nekje med Labo in Vislo in 
se razselili; Wenskus, Stammesbildung, 287–288.    

15 Kunstmann, Beiträge; Kunstmann, Die Slaven. 
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tako imenovanimi Slovani. Če tega dejstva ne upoštevamo in latinski izraz S(c)lavus, S(c)lavenus in 

podobno ter njegove izpeljanke vselej razumemo nediferencirano, torej le v splošnem pomenu »Slovan«, 

lahko zgrešimo marsikatero pomembno nadrobnost ali pridemo do napačnih sklepov.  

Kakorkoli že, na podlagi izvajanj Florina Curte je mogoče sklepati, da so Sloveni svojo 

»etnogenezo« doživeli že v Panoniji in Spodnjem Podonavju v 6. stoletju kot posledico spopada z 

Bizantinci in se takšni razširili po Balkanskem polotoku vse do vključno Peloponeza kot tudi proti 

zahodu in na območje Vzhodnih Alp. O Slovenih, ki so na grškem ozemlju tvorili tributarne enklave, v 

virih imenovane Sklavinije, posamično označene po njihovih prebivalcih, in tudi zunaj njega obstaja 

dovolj zgodovinskega gradiva. Seveda pa ostaja vprašanje, ali smemo v Brsjakih, Dragovičih, Smoljanih 

in mnogih drugih, ki so jih Bizantinci združili pod kapo Sklavenoi, že videti etnije, zgrajene po 

Wolframovem vzorcu etnogeneze, ali le posamične klane. Vzorec, ki ga je ponudil Herwig Wolfram, se 

zdi le preveč shematičen, da bi ga lahko uporabili v vsakem primeru.          

Izhodišče za našo problematiko pa je že pred Miklošičem prispeval njegov mentor Jernej 

Kopitar. Pri preučevanju stare cerkvene slovanščine, ki jo je imel za staro karantansko-panonsko 

slovenščino, je Kopitar prišel do spoznanja, ki ga je dokončno formuliral v uvodu k objavi Clozovega 

glagolskega rokopisa (Glagolita Clozianus) leta 1836.16 Zanj je bila stara cerkvena slovanščina stara 

slovenščina karantanskih in panonskih Slovencev, to je, tiste veje Slovanov, ki so po njegovem skupaj z 

bolgarskimi (in makedonskimi) Slovani prvi naselili Alpe, Panonijo in Balkan, medtem ko so se Hrvati 

in Srbi – za Kopitarja so tvorili eno pleme – šele pozneje kot klin zarili v to populacijo in njen zahodni 

del ločili od vzhodnega v Makedoniji in Bolgariji. Upoštevaje območje, v katerem je deloval nadškof 

Metod in kjer so nastala tudi prva besedila v tem jeziku, je Miklošič izvor stare cerkvene slovanščine 

omejil na Panonijo, a je ohranil Kopitarjevo interpretacijo tega jezika kot staro slovenščino 

(Altslovenisch) in jo z nadrobnimi jezikoslovnimi raziskavami celo nadgradil. Če se je z Vatroslavom 

Oblakom teza o panonskem izvoru stare cerkvene slovenščine morala umakniti tezi o izvoru iz 

makedonščine solunske okolice, to ob tem, kar nam ponujajo zgodovinska spoznanja, še ni pomenilo, 

da je bila s tem tudi izničena. 

Če pustimo vprašanje o izvoru stare cerkvene slovanščine ob strani, je za nas pomembno 

Kopitarjevo opozorilo na večfazno slovansko poselitev Balkana. Kopitar je naselitev Hrvatov in s tem 

tudi Srbov na Balkan v soglasju s pripovedjo v spisu De Administrando Imperio cesarja Konstantina VII. 

Porfirogeneta iz sredine 10. stoletja postavil v čas cesarja Heraklija, se pravi, v prvo polovico 7. stoletja. 

Dandanes se veliko raziskovalcev nagiba k temu, da se je to zgodilo šele v začetku 9. stoletja po uničenju 

avarske države. Kopitar je omenjene ugotovitve formuliral na podlagi jezikoslovnih raziskav in med 

                                                 
16 Kopitar, Glagolita. 



 7 

jezikoslovci še niso izgubile veljave.17 Drugače je med arheologi in zgodovinarji: njihovo razumevanje 

naseljevanja je dandanes precej drugačno od tako imenovanega »Landnahme« nemškega zgodovinopisja 

19. stoletja.  

Glede na povedano se s poimenovanjem prebivalcev v Vzhodnih Alpah kot Slovanov ne 

moremo zadovoljiti. Čeravno je to v opredeljevalnem smislu praktično in je dandanes že postalo pravilo, 

je s konkretnega zgodovinskega vidika napačno in nas blokira pri nadaljnjih spoznanjih. Etnonima v 

pomenu Slovan, kot ga poznamo danes, v 6. stoletju še ni bilo, tudi ne kakšnega samopoimenovanja v 

tem smislu, znani so nam le Sloveni, ki so semkaj prišli s svojim imenom. Ob tem je zanimivo, da Franc 

Kos – zanj je znano, da je na Dunaju poslušal tudi Miklošičeva predavanja – v objavi in prevodu 

zadevnih odlomkov iz Prokopija v prvi knjigi svojega Gradiva za zgodovino Slovencev iz leta 190218 

dosledno piše o Slovĕnih in ne o Slovanih, in tudi po njihovi naselitvi na slovenski prostor ne govori o 

Slovanih, marveč o Slovencih. Dokazov o tem, da so se sami imenovali Sloveni, je dovolj, posebej 

pomembni pa so tisti na Koroškem, v Beneški Sloveniji in v Prekmurju. Če bi bilo to, denimo, pri 

beneških Slovencih le posledica drugotnega vpliva iz latinščine ali italijanščine, v katerih iz razumljivih 

razlogov razlikovanja med Slovani in Sloveni ni, bi se imenovali Slavi, Škjavi ali kaj podobnega. V tej 

luči je treba videti tudi pojav Karantancev. To ni bila »neka« slovanska tvorba v Vzhodnih Alpah, 

marveč slovenska, to je, politična tvorba tamkajšnjih Slovenov, poimenovana po njihovem središču v 

Celovški kotlini, katerega ime je starejšega, neslovanskega porekla. Da bi si sami rekli Karantanci (v 

njihovem jeziku bi to bilo »Karantane«), ni izpričano in tudi ne vemo, če je bilo tako. Isto velja za 

Karniolce. Ob teh smo pa še bolj prepričani, da gre tu za zunanje poimenovanje, torej Slovanov 

oziroma Slovenov, prebivajočih v pokrajini, ki je že bila od prej znana kot Karniola. Zato je tudi veliko 

vprašanje, ali smemo v teh primerih govoriti o posebnih etnijah v smislu etnogeneze. Podobno je tudi z 

drugimi zgodnjesrednjeveškimi političnimi tvorbami Slovenov, od katerih so bili posebej pomembni 

Moravani. 

 

II 

 

Naj mi bo dovoljeno, da se spričo obsežnosti in kompleksnosti te problematike v nadaljevanju omejim 

na posamična vprašanja, bolj v smislu posameznih nalog, ki se jim bo treba v prihodnje posebej 

posvetiti.  

(1) Najprej nas zanima misel, da je treba označevanje tako imenovanih Slovanov, v latinščini 

S(c)lavi, S(c)laveni, S(c)lavini in podobno, ter njihovih pokrajin kot S(c)lavenia ali S(c)lavinia, pripisati 

                                                 
17 Birnbaum, »Slavic Settlements«; Ivić, »Balkan Slavic Migrations«.  

18 Kos, Gradivo, 33 in dalje. 
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zunanjim političnim dejavnikom. V Severni Evropi, natančneje med Labo in Odro, kjer naj bi se 

naselili v 6. stoletju, so jih sosedje po njihovih predhodnikih na tem območju, Venetih, poimenovali kot 

Vende (z različicami), z imenom, ki se je v nemščini ohranilo do danes. Prvič srečamo poistovetenje 

Venetov s Slovani v Življenju sv. Kolumbana Jone iz Bobbia, napisanem okoli leta 640: »ut Venetiorum, qui 

Sclavi dicuntur, terminos adiret«. Zatem se to ime v povezavi s Slovani, in sicer v obliki »Winedi« ali 

»Winidi«, pojavi le malo pozneje v Fredegarjevi kroniki, v poglavju, ki govori o Samu in njegovi državi: 

»Sclavi coinomento Winedi«. Ne glede na odprto vprašanje, ali gre tu za en etnik, poimenovan z dvema 

oznakama, ali dva etnika ali pa le za dve družbeni plasti enega samega etnika,19 je tu že nakazan proces 

njihovega poistovetenja. Oznaka Vendi ostaja v prvi vrsti skupna oznaka za slovanska plemena v 

Severni Evropi,20 a jo že kmalu prekrije oznaka Sclavi, Slaveni, Sclavini. Ni dvoma, da je bila posredi 

politična strategija Karolingov in Otoncev, ki je doživela vrhunec okoli leta 1000 v »vzhodni politiki« 

cesarja Otona III. Tako je treba Otonovo »Sclavinio« na vzhodu cesarstva razumeti kot politični 

konstrukt. Da bi se številna slovanska plemena vzhodno od Labe, ki jih poznamo po imenih, skupaj s 

Poljaki, prvotno sama imela za Slovane in se tako tudi sama imenovala, ni dokazov. To lahko trdimo 

tudi za Čehe.       

Podobno velja za Slovane na Zahodnem Balkanu. Hrvatje in druga plemena, ki jih upravičeno ali 

ne imamo za hrvaška, se sama niso imeli za Slovane. Za takšne jih je razglasila zunanja politika, kot to 

pričajo frankovski, beneški in rimski viri.21 Tako je bilo tudi s Srbi in drugimi plemeni, ki so se tjakaj 

naselili ali tam izoblikovali v 9. stoletju. Kot piše Danijel Dzino za Hrvate, je šlo je za kompleksen 

proces akulturacije različnih etničnih identitet v habitus, ki je zunanjim opazovalcem veljal za 

»slovanskega« v nasprotju z romanskimi ali romaniziranimi staroselci. Proces dejanskega 

samopoistovetenja Hrvatov s Slovani so sprožili šele domači humanisti v 15. in 16. stoletju. Zato tudi ne 

gre položaja v 16. stoletju avtomatično preslikovati v obdobje zgodnjega srednjega veka. 

Kolikor je podpisanemu znano,22 možnost, da je poimenovanje Slovan za ljudstva slovanske 

jezikovne skupine – tudi v slovanskih jezikih – drugotno, med jezikoslovci ni znana ali se vsaj ne 

upošteva. Vendar se lahko vprašamo, kako je bilo mogoče, da je eno samo ljudstvo z enim in istim 

imenom v sorazmerno kratkem času zasedlo tako rekoč pol Evrope med Baltikom, Črnim morjem in 

Jadranom. Če je v čem metoda etnogeneze upravičena, je vsaj v tem, da lahko pokaže, da je to zelo malo 

                                                 
19 Curta, »Slavs«.  

20 Harald Krahwinkler je opozoril na to, da se ta izraz sprva najde le v zahodnofrankovskih virih in ga romanski viri furlanskega (Pavel 
Diakon) ali italijanskega oziroma rimskega izvora (papeška pisma) nimajo; Krahwinkler, »Ausgewählte Slawen-Ethonyme«.   

21 Dzino, Becoming Slav.  

22 Popowska-Taborska, Zgodnja zgodovina Slovanov. 
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verjetno. Kar se je na tem obsežnem ozemlju razširilo in utrdilo, je bil uspešen, fleksibilen življenjski 

način, ki nima nič opraviti z etnogenezo.23  

(2) Naslednje pomembno vprašanje je, kako to, da se je na ozemlju, poseljenim s Slovenci, kljub 

neugodnemu političnemu dogajanju ohranila in celo okrepila slovanska/slovenska identiteta, kot jo 

dokazujejo številni srednjeveški viri. Mislimo, da je bila pri tem odločilna politično-teritorialna tvorba 

pod frankovskimi vladarji v 9. stoletju (Ludovik Nemec, Karlman, Arnulf), ko so bile Karantaniji 

pridružene grofija ob Savi ter Spodnja in Zgornja Panonija, bržčas pa tudi pokrajina med Savo in Dravo, 

srednjeveška Slavonija. V Arnulfovem času (od leta 876 dalje) se ta tvorba v virih občasno imenuje 

»regnum Carantanum« in podobno, se pa pojavlja tudi z imenom »Sclavinia«, prvič že med letoma 822 

in 827 kot vzhodna ali jugovzhodna soseda Bavarske. V tem obdobju so bili višji sloji slovenske družbe 

še dovolj močni, da so vladarju nudili učinkovito vojaško oporo. »Sklavi«, ki so z »Noriki« (Bavarci) 

tvorili vojsko, s katero je Arnulf leta 887 prikorakal na državni zbor v Triburju, pač niso bili Hrvati ali 

Čehi ali Moravci, pač pa Sloveni. 

Mislimo, da je treba sicer le poredko pojavljajočo se oznako Sclavonia ali Sclavenia v 

srednjeveških virih za s Slovenci poseljene predele na jugovzhodu cesarstva24 razumeti kot nasledek tiste 

iz 9. stoletja. Ostanek te zgodnjesrednjeveške Sklavinije med Alpami in Panonijo pa je treba videti tudi v 

ogrski in zatem hrvaški Slavoniji skupaj z njenimi kajkavsko (v virih do 16. stoletja in še prek ter 

časovne meje »slovensko«) govorečimi prebivalci.25 Glede na zgodovinska dejstva je bilo zelo 

nespametno, da se ji je slovensko zgodovinopisje odreklo.  

(3) Čeravno nima neposredno povezave s Slovenci, se moramo v nadaljevanju dotakniti pojava 

tako imenovane Velike Moravske. Po raziskavah zadnjih desetletij, naj bodo v nadrobnostih še tako 

sporne (Imre Boba, Charles E. Bowlus, Martin Eggers), se pojem Velike Moravske vse bolj kaže kot 

mit, ki ga je ustvarilo nacionalno usmerjeno zgodovinopisje 19. stoletja. Kljub temu, da zadnja beseda o 

tem še ni bila izrečena in spričo prestižnega pomena tega zgodovinskega pojava za Čehe kot tudi za 

Slovake verjetno tudi nikoli ne bo, sta za našo temo pomembni predvsem naslednji izhodišči: prvič, da 

je treba izvorno območje te Moravske postaviti v osrednjo Panonijo vzhodno od Donave, pogojno 

rečeno v Vzhodno Panonijo, in drugič, da so bili ti Moravani (tako imenovani za razliko od čeških 

Moravcev) izpričano Sloveni, torej, da imamo tako kot pri Karantancih opraviti s politično – v tem 

primeru tudi izjemno uspešno vojaško – skupnostjo in ne s posebno etniciteto. V tej luči bo treba 

ponovno pretehtati tudi s tem neločljivo povezano vprašanje, kje je v resnici potekalo misijonsko delo 

solunskih svetih bratov. Najrodovitnejše obdobje sv. Metoda in njegovih je bilo pač v slovenski 

                                                 
23 Pohl, »Die Awaren«.  

24 Nekaj o tem v pisčevi knjižici: Höfler, Trubarjevi Lubi Slovenci. 

25 Tudi o tem več v Höfler, Trubarjevi Lubi Slovenci, z bibliografijo. 
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Kocljevi Spodnji Panoniji, po izpustitvi iz nemškega ujetništva (874/875) pa se Metod ni podal na 

češko Moravsko, ker bi to bilo zaradi bližine Nemcev zanj prenevarno, marveč v bolj oddaljeno 

Vzhodno Panonijo. Tudi Metodovo delovanje na češkem Moravskem je v resnici mit, ki ga je okoli leta 

900 s poneverbami spodbudil Passau z namenom, da pridobi metropolitske pravice nad sosednjimi 

deželami,26 in ga je zatem hvaležno prevzela češka srednjeveška historiografija. 

S tem je povezano tudi vprašanje Slovakov. Njihovo današnje poimenovanje je mlajše, menda 

šele iz 15. stoletja, pred tem so se imenovali Sloveni oziroma Slovĕni.27 Najbolj logična, čeravno za sedaj 

še nedokazljiva razlaga bi bila, da gre za ljudi z juga, ki jih je tu naselil knez Svetopolk po zmagi nad 

Bavarci leta 871, ko je zavzel Nitro in dal pokristjaniti tamkajšnje pogansko, najbrž še avarsko 

prebivalstvo.28 Seveda je vprašanje, koliko je od teh prvotnih Slovenov po prihodu Madžarov na 

današnjem Slovaškem razen njihovega imena še ostalo. V madžarskem zgodovinopisju, ki mu sicer ni 

mogoče priznati popolne objektivnosti, vendar je še vedno zanesljivejše od slovaškega, prevladuje 

mnenje, da gre pretežno za poznejše priseljence s severa, vsekakor pa za zahodnoslovanske in ne 

južnoslovanske govorce, kar bi sicer pričakovali spričo njihovega poimenovanja. V tej zvezi je zanimiva 

pripomba Frana Ramovša ob dejstvu, da ima dialekt na osrednjem Slovaškem močne južnoslovanske 

prvine, namreč, da gre verjetno za neko pleme z juga, ki se je tu naselilo še pred prihodom Madžarov.29  

(4) Na koncu se moramo vprašati, ali imamo pri roki indice, da ima izraz »Slovan« v rabi 

»Sloven«, tudi kadar gre za latinski »Sclavus«, lahko razlikovalno komponento do drugih Slovanov. Tu 

nam spet pomaga položaj na Madžarskem. Kot je znano, ima madžarščina za Slovane oznako »tót«, 

»tótok«, vendar le za tiste, ki so se sami imenovali Sloveni, torej ne za Hrvate, Srbe ali Čehe, marveč za 

Slovake in prekmurske Slovence. Dalje bi se s skrbno analizo virov dalo izluščiti primere, ko latinski 

izraz za Slovana ne pomeni Slovana vobče, marveč Slovena, predvsem v primerih, ko nastopi skupaj z 

drugimi Slovani, Srbi, Hrvati, Čehi itd. in na isti ravni. Takšno je npr. naštevanje ljudstev v Opisu 

Vzhodne Evrope neznanega francoskega pisca iz leta 1308, ko se poleg Rusov (rutheni), Bolgarov 

(bulgari), Srbov (rasenses), Čehov (bohemi), Poljakov (polani) in Prusov (pruzeni) pojavijo še »sclavi«, ki 

da vsi govorijo isti jezik.30 Glede na kontekst tega pasusa, ki se nanaša na »shizmatičnost in perfidnost« 

teh ljudstev, s čimer je pač mišljena ortodoksija, in ker tu ni Hrvatov, pa pri tem ne gre ne za Slovence, 

ki bi bili spričo tedanje rabe sicer lahko navedeni tudi kot Korošci (Carinthi), pač pa za prebivalce 

                                                 
26 Koller, »Wo missionierte der hl. Method?«. 

27 V slovaški ortografiji »Slovän«, sicer pa je etnonim Slovak poljskega izvora (Słowiak) s prvotno istim pomenom Slovana oziroma 
Slovena. Pač pa se je ohranilo izvirno ime v ženski obliki (Slovenka) in za deželo (Slovensko). 

28 Bowlus, »Nitra«. Tradicionalna predstava o Pribini kot prvem moravskem knezu v Nitri in cerkvi, ki naj bi mu jo tam posvetil 
salzburški nadškof Adalram, kljub sklicevanju na Conversio Bagoariorum et Carantanorum v tem viru nima zgodovinske osnove.  

29 Ramovš, Kratka zgodovina, 91.  

30 Gorka, Anonymi Descriptio, 41; Popowska-Taborska, Zgodnja zgodovina Slovanov, 16.    
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Slavonije ali še verjetneje za Slovake. Kljub temu ali pa prav zaradi tega moramo pri obravnavi tega 

vprašanja nujno upoštevati tudi Slavonijo in Slavonce in k latinski terminologiji (Sclavus, Sclavonus, 

Sclavonicus) pritegniti tudi nemško (Winden, windisch, Windischland).31 

V teh vrsticah smo želeli pokazati, da poimenovanje Slovencev, ki se etimološko in semantično 

neovrgljivo navezuje na Slovene, na njihovem naselitvenem prostoru kontinuirano živi od zgodnjega 

srednjega veka dalje, pri čemer Slovenov ne gre razumeti v splošnem smislu »Slovan«, marveč kot 

poimenovanje enega samega slovanskega plemena poleg drugih, ki so izpričani v jugovzhodni Evropi. 

Nekaj drobcev, ki to dokazujejo, nas opozarja, da moramo biti pri interpretaciji virov in v njih 

pojavljajočih se izrazov previdni in se ne smemo zadovoljiti z nediferenciranim, enodimenzionalnim 

gledanjem. Na drugi strani pa moramo biti tudi pozorni, ko gre za ponavljajočo se retoriko, ki ne odseva 

dejanskega stanja. Tako je nedvomno s trditvijo, da vsa slovanska ljudstva govorijo en sam in isti jezik, 

ki jo najdemo v omenjenem Opisu Vzhodne Evrope iz leta 1308 in še pri drugih piscih vse v 16. stoletje.32 

Izvor te trditve je Einhardov življenjepis Karla Velikega, in težko je verjeti, da je bilo stanje v 16. ali v 

14. stoletju takšno kot v 9. stoletju. Razen tega pa Einhard ne piše, da bi ta ljudstva imela isti jezik, 

marveč le, da govorijo precej podobno (lingua quidam pene similes). Najbrž ne bomo izrekli kakšne 

posebne modrosti, če bomo zapisali, da smemo neki vir, zlasti pripovedni, uporabiti šele po ustrezni 

interpretaciji. Dobesedno razumevanje je lahko tudi napačno. 
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