
Slowensk na karti Chodzko (1861)

Slovensk, naselje Ilmenskih Slovenov ob reki Volhov je bilo do nedavnega bolj stvar
legende kot zgodovine. Z novimi ugotovitvami pa se zadeva vse bolj bistri. Ena takih
je tudi zemljevid Leonarda Chodzka iz leta 1861 o Slavo-Poljskih državah v VIII. in
IX. stoletju. Izrez iz tega zemljevida priča o zgodnje srednjeveškem Slovensku.

Končno, vendar počasi in strašno obotavljaje, tudi ruski akademiki potrjujejo, da so
se tkim. Ilmenski Sloveni naselili v današnji severozahodni Rusiji že pred invazijo
Varjagov pod Rjurikom leta 862. Varjagi (finsko: Ruotsi) so potem skupaj s Sloveni
zgradili Novogrod (danes Veliki Novgorod, Вели́кий Но́вгород) bliže jezeru Mojsko
(озерo Мойско danes Ilmensko jezero). Tam so iz neprodušnega močvirskega blata
izkopali najstarejše slovenske (slavenske) zapise v cirilici, vrezane v brezovo skorjo.
Prvo tako najdbo iz leta 923 so odkrili leta 1951, potem pa še več kot tisoč. Zdaj
znanstveniki priznavajo, da se je stara novgorodščina razlikovala od ruščine.

S »poslovenjenimi« Ruotsi  (Rusi) pod knezom Olegom, Rjurikovim naslednikom, se
je proti jugu za zaščito trgovskih poti pred Hazari leta 882 podalo najbrž tudi nekaj
Slovenov, ki so pomagali ustanavljati Kijevsko Rusijo. Rusi so vse do 19. stoletja
vztrajali pri doslednem ločevanju Slovenov in Rusov, ko se jim je posvetilo, da bi bilo
lahko koristno, če bi bili tudi oni Slaveni (Славени). V času Aleksandra Prvega (1801-
1825) in Nikolaja Prvega (1825-1855) se je pojem Славя́не uveljavil tudi med
znanstveniki. Takrat se je začelo prilaščanje navidezno »slavenskih« besed in
oblikovanja slavjanskega koine – to je skupnega, sodobnega ruskega jezika, ki ga prej
ni bilo.

Carte des Pays
SLAVO-POLONAIS

aux VIII et IX Siecles
avant l'envahissement des Warégues sous

Rurik eň 862 du côté du Nord-Est,
et avant les empiétemens des Allemands

du côté de l'Ouest
dressée par

Léonard Chodzko.

https://sl.wikipedia.org/wiki/923


Karta držav
SLAVO-POLJSKIH

iz VIII. in IX. stoletja
pred invazijo Varjagov pod

Rurikom leta 862 na severo-vzhodni strani,
in pred posegi Nemcev

z zahodne strani
zbral (sestavil)

Léonard Chodzko.

Izrez iz karte držav Slavo-poljskih v 8. in 9. stoletju z jezerom Ilmen ter naselji
Slowensk (v rdečem krogu) in Novogrod la grande (pozneje Veliki Novgorod)




