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Te svoje zapise posvečam vnučkama Lejli in Zoji,
ki sta se rodili v času, ko sem jih pisal.

Morda bosta oni le dočakali dni, ko bodo tudi 
Slovenke in Slovenci ponosni na svoje poreklo.
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Predgovor                                                                                    
Pred bralcem je še eno delo med številnimi, ki 

se mimo poklic(a)nih institucij in na svoj pose
ben način lotevajo še vedno – če ne celo vedno 
bolj – odprtih zgodovinskih vprašanj, ki se tičejo 
nas, Slovencev. Bilo bi »le še eno...«, če bi se ne 
razlikovalo po posebej dragoceni značilnosti: 
Ustvarjalec je novinar. Novinarski poklic pa 
človeka naredi mojstra na nekaterih, prav za zgo
dovinska vprašanja zelo pomembnih področjih. 
Ni namreč pravi novinar, kogar ne odlikuje si-
stematika, jasna definicija, nazornost, kritična 
selekcija, racionalnost, pripovedna učinkovitost 
– in sploh ne nazadnje: raziskovalna trma.

Uradno – bolje povedano proračunsko – zgodovinopisje ne more skri
ti, kdo je plačnik njegovih uslug. Obilje dragocenih in za pravo pred
stavo o preteklosti bistvenih dejstev, dokumentov, ki jih hranijo skrbno 
zaklenjeni arhivi, dostopni največkrat le izbrancem (z razlogom?), zato 
prekriva gosta megla reinterpretacij na interpretacije in mnenj, ki se 
oblečena v akademski lišp kmalu spremenijo v nova »dejstva«, ki se jih 
spet loti interpretacija za interpretacijo. Kako deluje ta mehanizem že 
na »zasebni – osebni ravni«, je mojstrsko opisal Gogolj v nekaj kratkih 
stavkih 9. poglavja svojih Mrtvih duš.

Je torej več kot dovolj razlogov za radovednost, kaj se skriva na teh 
potiskanih listih, ki jih ponuja raziskovalno novinarjevo pero.

Vsak bo sam prebral, razbral in izbral. Sam bom pa dragocenim 
iztočnicam pritaknil drobec, ki danes, ko smo se (bi se končno morali) 
Slovenci »podržavili«, izstopa skozi politično-državnostno optiko. Je 
namreč tako, in tudi avtorjevi članki to pripovedujejo, da med nami ni 
nobene državnostne (samo)zavesti, da v javnosti sploh ni nobenega za
vedanja o naši izvorni državnosti, da je zgodovinski spomin na države, 
v katerih smo kot polnopravni državljani in tvorno živeli Slovenci – ozi
roma naši predniki – sistematično izbrisan. Le tako je mogoče, da vedno 
znova slišimo besede, da nikoli nismo imeli svoje države, in da se zato 
obešamo na malovredne nadomestke, za katere ni nobene potrebe, ter 

Predgovor

Andrej Lenarčič
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da nam tisti, ki pa lastne državnopravne zgodovine dejansko nimajo, 
prodajajo svoje ponaredke in privide. Ni čudno, da je toliko pričakovana 
in slavljena ločitev od južnoslovanske združbe vsak dan bolj klavrna. 
Namesto da bi iz združbe, ki se je izkazala za Slovence popolnoma neu-
strezna, izstopilo tisto, kar je leta 1918 vanjo vstopilo, se je od socialistične 
balkanske združbe odcepila njena socialistična republika.

Pričujoče delo, ki je skromno po obsegu, a bogato in povedno po vse-
bini, je veliko okno, ki odpira širši in bolj jasen razgled po naši zgo
dovinski pokrajini. Dokazuje, da je mogoče videti, opaziti in prepoznati 
več. Hkrati pa razkriva, kako prostrana je neobdelana, neprepoznana 
pokrajina naše državne in politične zgodovine, ki se v kamnu in perga
mentu dokumentirana razprostira od pradavnine do naše dobe.

Tudi za to opravilo je novinarski poklic tisti pravi. Le pogledati je treba 
skozi kalejdoskop zgodovinskih dejstev, tako pretresen, da se prikažejo 
tista, ki so za prepoznanje naše državne in politične zgodovine bistvena.
In skozi to politično in državnostno optiko se bodo kar sami od sebe 
pokazali pravi odgovori na številna vprašanja, ki se marsikje zastavljajo 
tudi avtorju pričujočega dela.

ANDREJ LENARČIČ
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Uvod
Za prazgodovino sem se začel bolj resno zanimati, ko sem februarja 

1966 kupil zajetno knjigo  Izginule civilizacije s trinajstimi znanstvenimi 
razpravami o ljudstvih, katerih žitje komaj da še poznamo. Podprte so 
bile z množico ilustracij, zemljevidov in preglednic ter bogato zbirko 
izbrane bibliografije (Iščezle civilizacije, izdavački zavod »Jugoslavija«, 
1965, srbohrvaški prevod izvirnika v angleščini, ki je samo leto prej izšel 
pri založbi Thames and Hudson v Londonu). 

V njih sem našel prispevek poljskega zgodovinarja in arheologa profe
sorja Tadeusza Sulimirskega, ki se je leta 1939 umaknil pred nacizmom v 
Veliko Britanijo, kjer je ostal tudi po vojni kot docent na Inštitutu za arhe

Zgodovina Sarmatov je bila nenehen boj z ljudstvi in imperiji od Kavkaza do 
Portugalske. Na sliki iz poglavja Zaboravljeni Sarmati v knjigi Iščezle civilizacije, 
kako bežijo pred vojsko zmagovitega cesarja na Trajanovem stebru v Rimu.

Uvod
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ologijo največje univerze v Združenem kraljestvu – University of London. 
O srednjeevropski in vzhodnoevropski arheologiji je predaval in vodil 
seminarje tudi na univerzah po Evropi in v Združenih državah Amerike.

V njegovi razpravi Pozabljeni Sarmati (Zaboravljeni Sarmati) je obdelal 
različna plemena bojevitega ljudstva, pred katerimi se je v prvih stoletjih 
našega štetja tresla vsa Evropa od Krimskega do Pirenejskega polotoka. 
V povezavi s Huni so pomenila resno grožnjo celo rimskemu imperiju. 
Mojo pozornost v tem spisu je pritegnila zlasti navedba, da sta se osva
jalski plemeni sarmatskih Alanov Serboi in Korouati v začetku sedmega 
stoletja vsilili staroselcem ob srednji Donavi, postopno prevzeli njihov 
jezik in ostali tu za zmeraj.

Serboi in Korouati, katerih takratna domovina je bila današnja Ukraji
na, so torej lahko predniki današnjih Srbov in Hrvatov; od kod pa s(m)o 
Slovenci? Kot zavzetemu domoljubu mi ta uganka ni dala spati in svojo 
zaskrbljenost sem opisal 15. decembra 2005 v Delu v pismih bralcev Ser-
boi in Kroati, kaj pa Slovenci? Vendar na vprašanje v naslovu nisem nikoli 
dočakal pojasnila. To je seveda samo še podžgalo mojo radovednost in 
morda tudi kanček nezaupanja v slovensko zgodovinarsko srenjo.

Zavedel sem se, da bom moral do odgovora priti kako drugače. Začel 
sem brskati po pestri zbirki najrazličnejših knjig, spletnih strani, zborni-
kov, časopisnih polemik in posameznih zapisov, ki so se tako ali drugače 
dotikali mojega tovrstnega zanimanja. Stotine podatkov iz takih virov 
sem ves ta čas shranjeval v računalniku, jih izpisoval, primerjal in jih 
skušal uskladiti, saj so glede na nezanesljivost pisnih virov, različne ra
zlage arheologov o isti najdbi, zmedo med jezikoslovci in spremenljive 
»interpretacije« piscev uradne zgodovine, največkrat odvisnih od tre
nutnih oblasti, presenetljivo kratkega veka.

Seveda sem si zapisoval tudi svoja opažanja in razmišljanja, ki so 
počasi postajala zaokrožene celote o posameznih vsebinah. Nekaj sem 
jih objavil, jih nekaj poslal prijateljem v kritično oceno, vendar se mi 
zdaj zdijo preveč raztresene in ob današnji bralni kulturi Slovencev ter 
poplavi najrazličnejših tiskov nekako izgubljene. Zato sem jih sklenil 
zbrati in natisniti v knjižici, ki jo imate v rokah. Nastajala je dobrih pet 
let. Posamezne zapise sem uvrstil v glavnem nespremenjene, take kot 
so bili napisani oziroma objavljeni, čeprav se nekatere misli včasih po
navljajo. Tako je vsak članek zase še vedno smiselna celota. Za boljše 
razumevanje sem dodal nekaj ilustracij in zemljevidov.
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Ta moja pisanja seveda niso nikakršna znanstvena raziskava, prej 
morda poseben primer raziskovalnega novinarstva, ki na podlagi za
upnih podatkov ter namenoma zatajevanih ali vsaj prikritih dejstev 
sestavlja in oblikuje zgodbo po svoje. To sem počel tudi med nekdanjo 
poklicno zaposlitvijo.

Zato poudarjam, da v tej zgodbi ni nobenih presenetljivih zgodovin
skih odkritij, ampak sem si dovolil z vseh koncev zbrane, po moji presoji 
kolikor toliko verodostojne podatke povezati in urediti drugače, kot učijo 
naši uradni zgodovinopisci. Gre torej za nov pogled na tisočletje pred 
našim štetjem in na zgodnji srednji vek. Seznam ljubiteljskih in poklic
nih posameznikov, od katerih sem črpal nekatere zamisli in spoznanja 
je tako obširen, da bi kvečjemu obremenjeval razumevanje napisanega; 
veliko dejstev pa je že itak javno dobro. Na koncu zbirke sem dodal sez
nam uporabljene literature in spletnih strani; kjer je bilo potrebno, sem 
vire navedel še na koncu člankov.

Sicer so tudi moji viri kot skoraj vsi viri, še zlasti primarni, prilagojeni 
naročnikom, prirejeni za trenutne potrebe in na splošno nezanesljivi. 
Zgodovinarji pa jih tako ali drugače razlagajo vsak po svoje. Veliko se 
sklicujem na Wikipedijo, ki glede na pravkar povedano prav tako ni ne
zmotljiv in popoln vir. Njena prednost pa je v tem, da je preprosto dos
topna najširšemu krogu bralcev, da je vsaka objavljena domneva takoj 
na udaru strokovne in vse svetovne javnosti, da na njenih straneh sproti 
popravljajo zmote in premalo utemeljene trditve, hkrati pa so povezave 
na pomožna gesla enostavne, učinkovite in hitre. Nekatere podatke z 
Wikipedije, ki sem jih uporabil v člankih, objavljenih pred tremi ali 
štirimi leti, so uredniki med tem že dopolnili ali spremenili, vendar ne 
bistveno. Zato jih za to knjižico ni imelo smisla popravljati; sicer pa tudi 
to priča, da je priljubljena zbirka res na tekočem. Tisti dvomljivci, ki v 
Wikipedijo ne verjamejo, pa naj povedo, kateri vir je bolj zanesljiv in 
uporaben.

Če bodo moja pisanja spodbudila vsaj malo drugačnega razmišljanja 
o naših prednikih, so dosegla namen. Iskreno bom vesel vsake kritične 
pripombe ali z verodostojnim virom podprtega opozorila na očitne 
napake pri sklepanju ali v besedilu, saj mi gre samo za resnico, ki naj 
pripomore k ponosu in samozavesti današnjih Slovencev. Narod, ki ne 
pozna in ne spoštuje svoje preteklosti, tudi prihodnosti nima.

Avtor

Uvod
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Serboi in Kroati, kaj pa Slovenci? *
Vse kaže, da so se s predlogom za slovenski evro kovanec, na katerem 

naj bi bila podoba karantanskega knežjega kamna, spet razvnela razgla
bljanja o prednikih. Če je na knežjem kamnu res sedel slovenski kmet 
(glej prispevek prof. dr. Petra Štiha: DELO, Znanost, 23. novembra 2005), 
avstrijski (nemški) pa menda nikoli, potem že imamo tudi Slovenci la
hko kaj zraven…

Vendar ne gre samo zato. Že zdavnaj, v časih Mateja Bora, Joška Šavlija 
in patra Ivana Tomažiča, sem se hotel oglasiti, pa mi je vedno nekako 
zmanjkalo časa. Čudi me namreč, da ni kdo z ene ali druge strani, vsaj 
kolikor jaz vem, obdelal ali ovrgel razprave o Sarmatih dr. T. Sulimir
skega, profesorja na krakovski univerzi in člana Arheološkega inštituta 
Londonske univerze. Ljudstvo, ob katerega imenu se je tresel Rim, je 
pustilo sledove od Kavkaza do Francije in Španije, čeprav o ljudeh ni več 
ne duha ne sluha.

Razprava o Sarmatih je izšla v knjigi »Izginule civilizacije«  leta 1964 
pri založbi Thames and Hudson v Londonu in leto pozneje v prevodu 
pri Izdavačkem zavodu »Jugoslavija« v Beogradu. Po njej je Sarmatija 
obsegala travnate ravnice med rekama Don in Ural ter segala na severu 
vse do Saratova. Slovani so naseljevali deželo še bolj severno. V zadnjih 
stoletjih pred našim štetjem so se nomadski Sarmati pod pritiski ljud
stev z vzhoda začeli z bregov Volge in čez Don premikati proti Dnjepru 
in v novem tisočletju proti Dnjestru, kjer so v bojih z Rimljani, pozneje 
še z Goti in Huni razpadli na manjša plemena, začeli izgubljati povezavo 
in istovetnost ter se stapljati s podvrženimi ljudstvi ali pa z zmagovalci.

* Objavljeno v Delu v Pismih bralcev, 15. decembra 2005

Osvajalski pohodi Sarmatov (zgornjo sliko sem dodal naknadno po objavi v Delu)
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Zadnje veliko sarmatsko pleme, ki je pritisnilo proti zahodu in živelo v 
času  gotskih vpadov v Besarabiji, so bili Alani. Čeprav so bili prebivalci 
ob Prutu v glavnem slovanskega porekla, so morali biti Alani na oblasti, 
saj takratni pisci imenujejo deželo Alanija. Zgodovinarji pa jih enačijo z 
Anti, ki so v 4. stoletju našega štetja prav tako živeli v teh krajih. Am
mian Marcelino piše, da so visoki in lepi, običajno plavolasi, okretni in 
vešči rokovanja z orožjem, da uživajo v nevarnosti in vojevanju. Včasih 
v hunskih vrstah, včasih samostojno so vdirali tako v Panonijo kot v 
zahodno Evropo.

Ptolomej omenja v 3. stoletju alansko ljudstvo, ki so se imenovali Ser
boi, Kroati pa so zabeleženi v napisih v starem Tanaisu v ustju Dona. Po 
najdbah, navadah in imenih ne enih ne drugih ne štejejo za Slovane, saj 
so imeli preveč sarmatskih značilnosti. Ko so ti alanski Serboi in Kro
ati družno z bojevitimi Huni osvajali Evropo, so se »v šestem stoletju 
osamosvajali, ostajali na zavzetih ozemljih in se postopno stapljali s 
Slovani, ki so si jih podredili,« ugotavlja Sulimirski. Huni so se namreč 
po Atilovi smrti začeli umikati nazaj proti vzhodu.

»Prihod Slovanov« v Panonsko nižino v šestem stoletju se da torej ra
zlagati tudi po Sulimirskem. Za Srbe in Hrvate bi lahko veljalo, da so 
doma iz Sarmatije; od kod so pa Slovenci? Katere Slovane so v Panonski 
nižini takrat podjarmili Serboi in Kroati, se z njimi stopili in prevzeli 
njihov jezik?

MARJAN MOŠKON

Serboi in Kroati, kaj pa Slovenci?

Osrednje ozemlje, na katerem so se pojavili Sarmati (iz knjige Iščezle civilizacije, glej 
vire [pod 6] v naslednjem članku). Ta zemljevid sem dodal po objavi v Delu (MIM)
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Izza Karpatov? *
From beyond the Carpathian Mountains?

Abstract
After WWII we were taught that our ancestors had come to our pres

ent territories together with South Slavs in the second half of the 6th 
century AD. Other South Slavs have rather the same language while 
Slovene is much more similar to Slovak. We call ourselves “Slovenci”, 
Slovaks call us “Slovinci” and Slovenia is “Slovinsko” but Slovakia is for 
them “Slovensko” and Slovak woman is “Slovenka”. Dalmatian profes
sor fra A. Kačić wrote an extensive discussion about Slovinci on western 
Balkans already in the 18th century. T. Sulimirski, expert on ancient Sar
mati, maintains that the last big Sarmatian tribe of Alans, mentioned in 
the 3rd century AD by Ptolemaius as Serboi, and another Alan people 
from the mouth of River Don – Croats, pushed towards West and lived 
east of the Carpathian Mountains in Bessarabia, came to Europe with 
Huns. In the 6th century AD they set up on their own, stayed at oc
cupied territories and gradually amalgamated with subordinate Slavs.

Uvod
Ves čas so nas učili, da so naši predniki prišli pod Alpe z bratskimi 

Južnimi Slovani v drugi polovici 6. stoletja našega štetja od nekje izza 
Karpatov [1, str. 686; zemljevid 1]. »Alpske Slovane« naj bi potem, čez 
približno tisoč let, Primož Trubar krstil za Slovence. Pri tem je zanimivo, 
da so južni narodi obdržali tako rekoč enoten skupni jezik, slovenščino 
pa težko razumejo. Kaj pa dvojina - od kod se je prikradla v slovenščino?

Kje je pravzaprav Slovensko?
Zanimivo je, da Slovaki svoji deželi rečejo – Slovensko, svoji ženi reče 

Slovak Slovenka, naš pridevnik slovaški je pri njih slovensky, slovaščina 
pa je slovenčina. Slovenščina je za njih slovinčina, mi smo Slovinke in Slo-
vinci, Slovenija je Slovinsko. 

Zgodovinarji pravijo, da smo si bili včasih še bolj blizu, v tako rekoč 
trdni zvezi (kralj Samo), dokler je niso preščipnili z vzhoda Avari in z 
zahoda Bavarci. Vendar smo morali biti eni in drugi že takrat dovolj 
samozavestni in narodno zavedni, da smo navzlic vsem viharjem zgo

* Objavljeno v Zborniku pete mednarodne konference IZVOR EVROPEJCEV, Založba   
 Jutro, Ljubljana, 2007
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dovine obdržali svojo slovinčino, oni pa svojo slovenčino. Slovince poz
na tudi stroka, in jih prišteva v skupino Zahodnih Slovanov [1, str. 684].

Slovinci tudi po Kačiću
Fra Andrija Kačić Miošić, plodovit dalmatinski profesor filozofije in 

profesor teologije, pisatelj in pesnik, je sredi 18. stoletja v frančiškanskem 
samostanu v Zaostrogu spisal drugo, močno razširjeno izdajo svoje 
knjige [2]. Takole piše: »Slidi kratko ukazanje od starih kralja slovinskih 
i događaja koji se u stara vremena zgodiše u državam slovinskim, iz 
različitih knjiga izvađeni i na svitlost postavljena.« In potem: »Prvi kralj 
ilirički zvaše se imenom Ilirik, od koga se Slovinjani Ilirici prozvaše.« 
Seveda poznamo tudi kakšno drugo razlago tega imena [3]. Kačić nada-
ljuje z letom 356 pr. n. št., ko pravi: »Na 3606 po stvorenju svita vladaše 
slovinskim državam kralj Bradilo, Slovinac, koji ima žestok rat s Filipom, 
kraljem od Macedonije … « Wikipedia opisuje Ilire pod geslom Illyrians 
[4] in pravi, da je bil prvi znani ilirski kralj Bardilis. Podobno, ali ne?

Iz Kačićevega [2] pisanja sicer ni mogoče razumeti, da s Slovinci misli 
Slovence. Glede na bolj meglene predstave sodobnih zgodovinarjev o 
pravih Ilirih pa bi lahko bili Kačićevi Slovinci/Slovinjani tudi »Slovani«. 
Ker jih v kroniki »Razgovora« neprestano omenja – med okrog 130 
naštetimi dogodki je o slovinskih več kot polovica – bi se komu morda 
le splačalo pobrskati po zgodovini in vsaj pogojno razglasiti, kdo so bili 
ti Iliri ali ti Slovinci. Ker se letnice v Kačićevi kroniki v glavnem ujemajo 
z že uradno razglašenimi zgodovinskimi dogodki, se bomo k njegovim 
pripovedim še vrnili.    

Kdo je prišel z vzhoda?
Najnovejše teorije o naselitvi Slovencev v te kraje razlagajo, da smo 

pridrli v kranjsko deželo s severa, se pravi od tam, kjer so danes Slovaki, 
in morda le še bolj zaradi spoštovanja do stare garde dopuščajo, da jih 
je nekaj prišlo tudi z juga [5]. T. Sulimirski, strokovnjak za starodavne 
Sarmate, je o teh južnih Slovanih napisal svojo zgodbo. Sledi povzetek 
iz njegove obširne razprave Pozabljeni Sarmati:

Na travnatih ravnicah med rekama Don in Ural je živelo iransko no
madsko pleme Sarmatov, ki si je med 4. in 2. stoletjem pr. n. št. podvrglo 
tamošnje Skite in postalo strah in trepet Evrope od Kavkaza in Baltika 

Izza Karpatov?
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do sedanjih Francije in Španije. Čeprav o njih ni več ne duha ne sluha, 
so Sarmati usodno vplivali na današnjo etnično sliko Srednje Evrope.

V zadnjih stoletjih pred našim štetjem so se nomadski Sarmati pod 
pritiski ljudstev z vzhoda začeli z bregov Volge in čez Don premikati 
proti Dnjepru in v novem tisočletju proti Dnestru, kjer so v bojih z Rim
ljani ter pozneje še z Goti in Huni razpadli na manjša plemena, začeli 
izgubljati povezavo in istovetnost ter se stapljati s podvrženimi ljudstvi 
ali pa z zmagovalci.

Zadnje veliko sarmatsko pleme, ki je pritisnilo proti zahodu in živelo 
v času gotskih vpadov v Besarabiji (vzhodno od Karpatov med ustjem 
Donave, Prutom in Dnestrom), so bili Alani. Čeprav so bili prebivalci ob 
Prutu v glavnem slovanskega porekla, so bili morebiti Alani na oblas

Sarmati so naseljevali ozemlje današnje Ukrajine. Serbi so zabeleženi zahodno 
od Kaspijskega jezera (rdeč krog), Korouati pa so živeli (moder krog) ob izlivu 
reke Tanais (Don) v Palus Mæotis (Azovsko morje) in Črno morje. Ta zemljevid 
iz Wikipedije sem članku dodal po objavi v Zborniku Korenine (MIM).
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ti, saj takratni pisci imenujejo deželo Alanija, zgodovinarji pa Slovane 
enačijo z Anti, ki so v 4. stoletju našega štetja prav tako živeli v teh krajih. 
Ammian Marcelino piše, da so visoki in lepi, običajno plavolasi, okretni 
in vešči ravnanja z orožjem, da uživajo v nevarnosti in bojevanju. Včasih 
v hunskih vrstah, včasih samostojno so vdirali tako v Panonijo kot v 
Zahodno Evropo [6]. Glej tudi Zemljevid 1 [1].

Ptolemaj omenja v 3. stoletju alansko ljudstvo, ki se je imenovalo Ser
boi. Kroati pa so zabeleženi v napisih v starem Tanaisu v ustju Dona [7]. 
Po najdbah, navadah in imenih ne enih ne drugih ne štejejo za Slovane, 
saj so imeli preveč sarmatskih značilnosti. Razen tega na tem območju 
takrat ni bilo nobenih Slovanov.

Ko so ti alanski Serboi in Kroati družno z bojevitimi Huni osvajali Ev
ropo, so se »v šestem stoletju osamosvajali, ostajali na zavzetih ozemljih 
in se postopno spajali s Slovani, ki so si jih podredili«, ugotavlja Sulimir
ski [6]. Najbrž je bilo v njihovih vrstah tudi nekaj Slovanov in »poslovan
jenih Antov« iz Besarabije, ki so pomagali pri sporazumevanju; tako so 

Izza Karpatov?

Izrez iz precej večjega diagrama T. Sulimirskega o gibanju zgodovinskih ljudstev od 
azijskega vzhoda proti srednji Evropi (od desne proti skrajni levi) v obdobju od leta 
400 pred našim štetjem do začetka 7. stoletja n. št.  Del diagrama v spodnjem levem 
kotu govori o naselitvi alanskih Serboiev in Kroatov med Slovene (Iz poglavja Zabo-
ravljeni Sarmati v knjigi Iščezle civilizacije, založba Jugoslavija, Beograd, 1965 [1] ). 
To preglednico sem članku dodal po objavi v Zborniku Korenine (MIM).
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Serboi in Kroati lažje prevzeli tudi jezik podjarmljenih staroselcev.
V Wikipediji lahko preberemo: Da bi pregnali turške Avare, je vzhod

no-rimski vladar Heraklius leta 620 povabil Kroate in Serboie na Balkan 
in jih tam naselil med potujoča zgodnejša slovanska plemena, da bi tako 
postali predhodniki sodobnih Srbov in Hrvatov [7].

V zgodnji zgodovini Južnih Slovanov vse tja do srednjega veka so 
slovansko govoreči prebivalci včasih razkrojili neslovanske skupine: 
Bolgari so se poslovanili in njihova inačica turškega jezika je izginila. 
Na podoben način so se zaradi selitev po 8. stoletju poslovanili nekdanji 
predslovanski Kroati iz Tanaisa ob Azovskem morju in njihova zgodnja 

Zemljevid 1. Prihod Alanov v Podonavje. (Na zemlejvidu iz jugoslovanske 
Vojne enciklopedije sem vrisal smeri prihoda Alanov v Podonavje. MIM).
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indo-iranščina se je povečini izgubila (razen posameznih arhaizmov v 
dialektih). V obeh primerih predslovanskih Bolgarov in Kroatov je to 
potrjeno tudi z najnovejšimi biogenetičnimi analizami, kjer je glavna 
slovanska ge netska skupina (M173) pri Bolgarih zelo nizka (12%) pri 
Hrvatih (23%). V obeh teh ljudstvih pa prevladujejo drugi, neslovanski 
genotipi [8].

Za razliko od Ilirov, ki so naseljevali Balkan, so se Kroati delno združili 
z Alani, Srbi pa naj bi se enačili s sarmatskim plemenom Serboi, ki se 
je pozneje spojilo s Kelti  [8]. In če pogledamo še v kroniko A. Kačića 
za leto 639 našega štetja [2]: »Na 639. Dođoše Rvati od gore Babine, i 
istiravši stare pribivaoce Slovince, rvatsku naseliše zemlju, a prozvaše 
se Rvati od bana Rvata imenom, koji njima vladaše«.

Iskrica za bolj poglobljene raziskave bi morda bila lahhko tudi dom
neva, da so bile posamezne slovanske skupine v Panoniji že v prvi po
lovici 5. stoletja v okviru hunske plemenske zveze. Arheološko sicer še 
niso dokazane [9]. A hunski kralj Atila je umrl leta 453 in Huni so se 
zaradi njegove smrti začeli umikati nazaj proti vzhodu. So se umikale 
tudi slovanske skupine?

Katero slovansko ljudstvo so na zahodnem Balkanu takrat podjar  -
mljali alanski Serboi in Kroati? So se  morda spajali s Kačićevimi Slovin
ci, prevzeli njihov jezik in postali današnji Srbi ter Hrvati [10]? In če bi za 
oboje lahko veljalo, da so doma iz Sarmatije, od kod so potem Slovenci? 
Kaj pa, če ima zavržena teorija o njihovi bistveno zgodnejši naselitvi 
vendarle zrno soli? Zakaj in od kdaj smo Slovenci za Slovake Slovinci ter 
kje in kdaj je Kačić izvedel za Slovince?

Zaključek
Odgovor na vprašanje »izza Karpatov?« je torej še zmeraj odprt. Žal – 

ali pa na srečo – si kljub drugačnim željam, nedvomnih odgovorov še 
ne moremo priskrbeti. Veljalo pa bi približati javnosti, začenši v šolstvu,  
različna mnenja, ki se ob tem pojavljajo.

Povzetek
Po drugi svetovni vojni so nas učili, da smo Slovenci eno od plemen 

Južnih Slovanov, in da smo prišli v te kraje v drugi polovici 6. stoletja 
našega štetja. Od nekod izza Karpatov. Deloma velja to še danes. Druge 

Izza Karpatov?
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skupine tega južnoslovanskega ljudstva so obdržale tako rekoč enoten 
skupni jezik, današnji slovenski pa se od njihovega močno razlikuje. 
Mi pravimo pripadnicam ženske spola Slovenke in prav tako Slovaki. 
O zahodno-balkanskih Slovincih je že sredi 18. stoletja obsežno pisal 
dalmatinski profesor Andrija Kačić Miošić. Tadeusz Sulimirski pa je bil 
mnenja, da se je zadnje večje sarmatsko pleme Alanov, Ptolemaju zna
no pod imenom Serboi, skupaj z drugim alanskim ljudstvom Kroatov, 
ki so prej živeli ob ustju Dona, med svojim pritiskanjem proti zahodu 
pridružilo bojevitim Hunom pri osvajanju Evrope. V 6. stoletju so se na 
zavzetem območju ustalili in se postopno pričeli spajati s podrejenimi 
Slovani.
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Zakaj toliko nepoklicanih?
Najbrž v nobeni drugi znanstveni panogi v samostojni Sloveniji ni to

liko nepoklicanih, kot prav pri obravnavanju zgodovinskih dogajanj in 
z njimi povezanih virov. Zgodovinopisje je z vsemi svojimi pomožnimi 
vedami – arheologijo, jezikoslovjem, narodopisjem, genetiko, sociologijo 
in drugimi – dosti bolj nezanesljiva znanost, kot so ostale raziskovalne 
zvrsti, saj objave njenih zagovornikov – še zlasti tiste o dogajanjih pred 
reformacijo – le redko obveljajo za zmeraj.

Politiki prirejajo zgodovino
Zanimiv odgovor dr. Petra Štiha iz daljšega 
intervjuja Braneta Šalamona v prvomajskem 
Nedeljcu (26. aprila 2011) pred izidom Sloven
skega zgodovinskega atlasa:

Zakaj toliko nepoklicanih?

sestavljanje iz ugotavljanja zgodovinskih dej-
stev in nato njihove interpretacije. To je nekaj, 
kar bo vsak študent zgodovine slišal že na 
uvodnih predavanjih. Prav zaradi pomena, 
ki ga ima interpretacija bi lahko rekel, da so 
zgodovinarji poklicni revizionisti. Preteklost 
namreč vedno znova interpretirajo in s tem 
revidirajo obstoječo sliko. Še bolj zaostreno 
bi lahko celo rekel, da zgodovina ne nastaja 
v preteklosti, ampak v sedanjosti, na pisalnih 
mizah zgodovinarjev, ki to preteklost opisu-
jejo, ocenjujejo, interpretirajo, revidirajo, skra-
t ka ji dajejo podobo. Pri tem seveda mimo dej
stev ne morejo, lahko pa jih interpretirajo na 
zelo različne načine.«

Dejstvo, da pišejo zgo-
dovino osvajalci in zma
govalci predvsem v korist 
svojega ljudstva in države, 
a tudi neverodostojnost 
pisanih virov, ki so mno
gokrat samo pristransko 
prepisani primarni za
pisi, vnašajo v resničnost 
povedanega upravičen 
dvom. Že ideološka pri
padnost zgodovinopisca 
sproža sum v njegovo 
ne pristranskost. Poseb
na težava je tudi ned
voumno prečrkovanje in 
smiselno branje napisov 
v predabecednih, zlogov
nih in drugih slikovnih 
pisavah, da o nespornem 
uvrščanju v eno ali drugo 
jezikovno skupino sploh 
ne govorim.

Ker v prvem tisočletju 
o množičnih preselitvah 
celih ljudstev, razen no
madskih tropov, ki se 
selijo še danes, pravza

Dr. Peter Štih, zgodovinar

Šalamon: Zgodovi
na so dejstva, ven
dar zgodovina je 
tudi interpretacija 
teh dejstev? 

Štih: »Absolutno! 
Metodološko je zgo
dovinarjevo delo 
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prav ni nobenih trdnih dokazov, so vojaški premiki, pohodi in osvajanja 
edina podlaga za tovrstna razglabljanja. To pa seveda spodbuja in ust
varja različne osebne predstave in razlage takih zgodovinskih dogajanj. 
Nekaj časa velja ena domneva, potem druga in tako naprej. Pisci novih z 
omalovaževanjem ocenjujejo predhodnike, ker gre tudi za tekmovanje, 
kdo bo požel sloves bolj uspešnega raziskovalca in znanstvenika.

V vseh teh primerih se posamezniki in skupine najuglednejših sve
tovnih in domačih doktorjev in profesorjev odločajo vsak po svoje, nji
hove akademske ustanove pa jim te ugotovitve tudi sproti objavljajo, 
saj gre spet v prvi vrsti za prestiž. Ker ima vsaka cerkev svojo vero, v 
Evropi komaj polovica prebivalcev verjame v enega ali drugega boga 
(v Sloveniji samo 37%, Eurobarometer), zato ni čudno, da imajo tudi 
svečeniki zgodovinopisja pri nas toliko nevernikov. Očitno dosti več kot 
ostale znanstvene zvrsti.

Slovenci tudi več beremo, kot smo pred tristo leti, spremljamo poučne 
oddaje po radiu in na televiziji, pridno uporabljamo priključke na sve
tovni splet ter druge sodobne vire podatkov in ob dvomljivih izvajanjih 
šolanih zgodovinarjev vsaj nekateri pač nismo več zadovoljni. Zato so 
se uslužbenci na zgodovinskih inštitutih in drugih podobnih državnih 
ustanovah morda ustrašili za svoj obstoj in vse pobudnike najmanjših 
poskusov drugačnega pogleda na  nekatere itak šibko utemeljene trditve 
razglasili za »nepoklicane«, da bi o posvečenih zadevah sploh lahko 
razmišljali, kaj šele razpravljali.

Če so o svojih ugotovitvah res tako trdno prepričani, kot nastopajo, 
potem se nimajo česa bati. Prava resnica namreč le ni tako neulovljiva, 
da je ne bi bilo mogoče neomajno dokazati.

Takó zgodovinska stroka v številnih evropskih državah dopušča 
in celo omogoča predstavitev drugačnih mnenj in podmen, kot jih je 
razglasila sama, ker niti znanost ne more in ne sme biti izključna pravica 
plačanih znanstvenikov. O tem pa bi morali razmisliti tudi naši klasični 
mediji, sicer jih bo svetovni splet res do konca povozil.

V tujih cesarstvih in federacijah so nam zgodovino pisali njihovi kro
nisti. Ko smo Slovenci leta 1991 prvič dobili svojo mednarodno priznano 
državo, smemo in moramo tudi prvič pisati svojo zgodovino sami. Zato 
je vsak prispevek v ta namen dobrodošel.
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Kdo s(m)o Slovinci *
Who (we) are Slovinci

Abstract
In the 2008/09 school year, the Slovenian children still learn, that we 

Slovenians are descendants of Slovani (Slavs) who have settled in the east
ern Alps in the 6th century, although several modern historians are not 
accepting this theory any more. The dissent is on the one hand the re
sult of the description of Sclauini, Anti and Veneti as the Slavs, although 
this concept emerged among the peoples of Central and Eastern Eu
rope not before the 19th century. Sklavini can be found on the Euzebius 
map from the 3rd century AD, and the illustration from the Evange
larius of Otton the Third about kingdom of Sclauinia is eloquent too. On 
the other hand, there is increasingly put forward the conviction that 
the ancestors of Croats and Serbs, who came to the Balkans in the first 
half of the 7th century AD, were Alan Sarmatians. Writers of the 16th to 
18th century testify the existence of the province Slovinje, including the 
whole Carniola and Slavonia, where there first lived Szlouenci, and later 
also Horuati which renamed Szlouenci into Slovinci. Slovaks and Czechs 
name Slovenes this way even now.

Uvod
Zanimalo me je, kaj o Slovencih učijo pri zgodovini v slovenskih os

novnih šolah v šolskem letu 2008/09. Nič. Učbenik za zgodovino za 7. 
razred osnovnih šol [1] se ukvarja z evropskim zgodnjim srednjim ve
kom najprej s preseljevanji narodov, predvsem Germanov in Hunov, ki 
so stalno vdirali na ozemlje Zahodnorimskega cesarstva. »Po Atilovi 
smrti (453) pa so se nadaljevali germanski in slovanski(?) vpadi na rims
ko ozemlje, dokler se niso nekatera slovanska(?) plemena, ki so prihajala 
z ozemlja med zgornjim tokom Dnjestra in porečjem Dnjepra, ustalila 
na Balkanskem polotoku (Južni Slovani), tiste, ki so se naselili na pros
toru vzhodnih Alp, pa imenujejo alpski Slovani(?). Slovanski(?) politični 
tvorbi na tem ozemlju sta bili Karantanija in Karniola. Ti Slovani(?) so 
bili predniki slovenskega naroda. Brižinski spomeniki so napisani v 
jeziku, ki so ga govorili Slovani (!?) v vzhodnih Alpah.«

* Objavljeno v Zborniku sedme mednarodne konference IZVOR EVROPEJCEV, Založba  Jutro, 
Ljubljana, 2009

Kdo s(m)o Slovinci
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Slovensko uradno zgodovinopisje še vedno vztraja, da smo Slovenci 
na našem današnjem ozemlju priseljenci, se pravi alohtono ljudstvo. 
Številni ugledni tuji zgodovinarji, med njimi najprej Hans F. Helmolt v 
svoji Weltgeschichte, [2] profesor Mario Alinei kot utemeljitelj Teorije pa-
leolitske kontinuitete [3] in prof. dr. Florin Curta, nagrajenec Ameriškega 
zgodovinskega združenja za knjigo The Making of  the Slavs [4] pa trdijo, 
da smo tu od nekdaj, se pravi avtohtoni. Mario Alinei je prepričan, da se 
selitev narodov v Evropi ni mogla zgoditi tako pozno (v 6. st.), jezikov
no-narodnostnim fenomenom v Evropi pa naj bi bili priče delno že od 
paleolitika.

Podobno ugotavljajo novejše raziskave DNK, ki večinsko potrjujejo 
tesne genetske vezi Slovencev predvsem s tako imenovano »zahodno-
slovansko« skupino [5]. Genetski izvidi potrjujejo tudi domnevo, da 
predniki Slovencev niso prišli v Vzhodne Alpe izza Karpatov, ampak so 
na tem ozemlju živeli povečini že prej [6].

O priselitvi Slovencev v 6. stoletju ni pravzaprav nobenega neovrgljive
ga dokaza, o morebitni prejšnji naselitvi pa razen vseh uveljavljenih in 
uglednih znanstvenikov pišejo tudi številni ljubiteljski raziskovalci, ki 
so jim politične teorije, enkrat v korist germanskemu »Drang nach Os
ten«, drugič velikosrbskemu poželenju po obvladovanju »bratskih jugo
slovenskih« narodov, že od nekdaj zoprne.

Slovenska ljubiteljska prizadevanja za razjasnitev teh vprašanj so me 
pritegnila in bolj ko prebiram njihova razmišljanja, bolj me jezi, da jih 
naš cvet zgodovinske znanosti tako omalovažujoče zavrača, saj ni dvo
ma, da premorejo tudi zrno soli.

Sclauini, Sclaueni
1. Slovani

Trditve, da so v prvem tisočletju n. š. obstajali kakršnikoli Slovani 
(Praslovani, Baltoslovani, Protoslovani, Stari Slovani ipd.), ne zdržijo, saj 
niso omenjeni v nobenem primarnem viru. Izmišljeni pojem Slovani, ki 
v nobenem od slovanskih jezikov [7], razen v hrvaščini – Slaveni in v 
srbščini – Sloveni, ni podoben imenovanjem prednikov slovanskih ljud
stev v zgodnjem srednjem veku (npr. Sclauini, Sclaueni ipd.) se pri nas 
pojavi šele v času panslavizma v 19. stoletju. Je pa nedvomno povzročil 
zmešnjavo pri raziskovanju izvora teh imen in zlasti pri poznejšemu ob
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likovanju narodov in držav omogočil ribarjenje v kalnem. Zanesljivo bi 
bilo bolj prav, če bi jim rekli vsaj Sklavini oz. Sklaveni.

Ante mešajo s »Slovani« (Procopius in Jordannes – 6. stol. n.š.), ker so 
menda podobni plemenu Sclavenoi, ki je živelo vzdolž srednje Donave, 
in jih zato razglašajo za »slovansko« skupino. Sicer pa nekateri jeziko
slovci domnevajo, da so bili Anti eno od sarmato-alanskih plemen, ki je 
verjetno živelo med Prutom in dolnjim Dnjestrom. Obstaja pa tudi prim
erjalna teorija za druga »slovanska« plemena, npr. za Srbe in Hrvate [8].

Serboi in Korouati so nedvomno sarmatskega (alanskega, perzijskega, 
iranskega) porekla in v svoji stari domovini nimajo nobenih »slovan
skih« značilnosti [9],  razen morda skupnih indoevropskih jezikovnih 
korenin. Na to vse pogosteje namigujejo tudi današnji Hrvatje [10] in 
Srbi [11]. V Podonavje so kot sarmatski Alani prišli že s Huni, ki jih 
večkrat enačijo tudi s poznejšimi Avari [12]. Bizantinski cesar, učenjak 
in pisec Konstantin Porphirogenitus poroča, da je cesar Herakleios (575 
do 641) najel sedem hrvaških plemen za pomoč v vojni proti Avarom, 
kmalu potem pa so Hrvatje in Srbi dobili oblast v Dalmaciji/Iliriji [13], 
kjer so se postopoma spajali s staroselci in prevzemali njihov jezik [14].

Jordanesovo razglašanje Antov za Sclavanoi (»Slovane«?!) je zapeljalo 
tudi Antona Linharta, da je zapisal: …Slaven (Slaven-i) … preden so se 
ločili in se iz Sarmatov spremenili v Slavene … se pravi, da je tudi on verjel, 
da so Sarmati (Korouati in Serboi), ki so se sredi prvega tisočletja naselili 
v Podonavju in na Balkanu, po poreklu Slaveni [15]. Linhartovo mnenje 
pa po svoje ilustrira tudi samovoljno zatrjevanje predvsem naših, slo-
venskih zgodovinarjev, da so se »nekakšni Slovani« tukaj naselili med 
šestim in sedmim stoletjem, in pojem Slaveni tudi v slovenskem pre
vodu izvirnega nemškega Linhartovega »Poskusa zgodovine Kranjske« 
nekritično prevajajo s »Slovani«.

Za Nemce smo »Slovani« Slawen, za angleško govoreče narode Slavs, 
za Francoze Slaves, za Italijane Slavi, za špansko govoreče Eslavos, za 
Ruse Славяне pri nobenem od teh pa prvi samoglasnik imena ni »o«!  
Tem izrazom je seveda najbližji nekdanji  bizantinsko-grški Sklauenoi.

2. Sklavini
Prva zdaj znana omemba Sklavinov je v Čudinovi razlagi Euzebijeve

ga zemljevida iz leta 330 n.š. [16], ki je na sliki 2, kjer naj bi na območju 
tako-imenovanih Zahodnih »Slovanov« živeli Sclavini.

Kdo s(m)o Slovinci
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Predniki sodobnih Slovakov, ki so prvotno naseljevali Pannonio (Slo
venijeh!?), so se po Čudinovu pred madžarskimi plemeni umikali proti 
severu na ozemlje današnje Slovaške in se ustalili jugovzhodno od Skla
vinov, prednikov nekega drugega »slovanskega« ljudstva, ki je živelo v 
srednji Evropi od baltskih obal daleč dol proti jugu.

Zgodovinarji pravijo, da so veliko zvezo »slovanskih« in avarskih ple
men kralja Sama preščipnili z vzhoda Madžari in z zahoda Bavarci. V 
Panoniji (Pannoniae Superioris Pars) naj bi ostali današnji Slovenci, na 
obali Baltika, na Pomorjanskem pa Slovinci – vse do druge svetovne vo
jne, ko jih je nacistična Nemčija dokončno asimilirala, da danes o njih ni 

Slika 2 Euzebijev zemljevid (verzalke) kombiniran s sodobnim arheološkim zem-
ljevidom (kurentne) po Čudinovu. Ker je slika 1 (Prihod Alanov v Podonavje) že 
prej uvrščena v članek Izza Karpatov?, je tukaj ne ponavljam (MIM)
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drugega sledu, kot spomin na njihov jezik – slovinščino…[17]. Ko je po 
vojni Pomorjansko pripadlo Poljakom  so ponemčene Slovince z Nemci 
vred pregnali v Nemčijo [18].

Močne jezikovne podobnosti med slovenčino, ki jo govorijo Slovaki, 
in našo slovenščino ali slovinčino, kot ji pravijo Slovaki, ni mogoče ta
jiti.Slovinščino (poljsko: dialekt słowiński) Pomorjanskih Slovincev, ki je 
podobna še žívi kašubščini, pa bi bilo vsekakor treba raziskati. (Glej tudi 
točko 10 tega zapisa!)

3. Sclauini
V šestem stoletju se pojavijo latinski zapisi imen Sclauini, Sclaueni in 

Sthlaueni ter bizantinskogrški Sklabinoi, Sklauenoi in Sklabenoi [19].
Najpreprostejši prevod tako za prve kot za druge bi se lahko glasil 

Slavini, Slaveni ali kot piše dr. Bogo Grafenauer Sloveni [20], nikakor pa 
Slovani!

V najstarejših dokumentih, pisanih v starocerkveni »slovanščini« iz 
devetega stoletja je prisoten izraz slověne, ki se nanaša na prebivalce 
okrog Soluna (Thessalonica) [19]. Ali naj to pomeni, da so Sclaueni (Slo-
veni?) živeli od Baltika vse do južnega Balkana?

Druga zgodnja pričevanja vključujejo staroruski slověně kot skupino 
Vzhodnih »Slovanov« pri Novgorodu [19].

4. Sclauinia
Na ilustraciji iz Evangelarija Otona III., ki je nastala v samostanu 

Reichenau okrog leta 998, se cesarju klanjajo enakopravne predstavnice 
kraljestev Sclauinia, Germania, Gallia in Roma [21] – slika 3. Kraljevsko 
krono nosi pravzaprav samo Sclauinia, ostale tri imajo manj »kraljevs
ka« pokrivala, kar da misliti, da je bila prav Sclauinia najpomembnejša 
dežela. O tej sliki in več o Otonu III. je že pisal tudi Joško Šavli [22].

Na sliki so predstavnice štirih kraljestev: slavinsko (slovinsko?), ger
mansko, galsko in rimsko, ki sprejemajo svojega cesarja zaščitnika (na
pisi nad glavami: SCLAUINIA GERMANIA GALLIA ROMA). V knjigi 
Zakladi tisočletij, Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov 
(Založba Modrijan in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana 
1999) piše dr. Andrej Pleterski o otonskem cesarstvu, ki je obsegalo vso 
današnjo Srednjo Evropo, Sclauinia pa je segala od Jadranskega morja 
do Baltika in pomenila tretjino cesarstva (Slika 4 na naslednji strani).

Kdo s(m)o Slovinci
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Iz navedenega lahko 
upravičeno do mne-
va  mo, da je v prvem 
tisočletju sredi da-
na š nje Evrope obsta
jala kraljevina Sclau-
inia, v kateri so pre-
bivali Sclauini. Če 
poskusimo Sclauinio 
prevesti v Slavinijo 
(Slovinijo, Slavonijo?), 
Sclauine in Sclauene 
pa v Slavine in Slavene, 
smo mnogo bliže Slo-
veniji, Slovenom in 
Slo vinom, morda celo 
Slovincem.

Slika 3 Predstavnice kraljestev SCLAUINIA, GER-
MANIA, GALLIA in ROMA se klanjajo Otonu III

Slika 4 Obseg zgornjih štirih kraljestev 
na risbi iz knjige Zakladi tisočletij

Sloveni, Slovenci
5. Sloueni

Primoža Trubarja razglašajo kot 
prvega, ki je današnje Slovence 
imenoval Slouenci [23], manj znano, 
oziroma manj poudarjano in ra
ziskano, pa je njegovo imenovanje 
Sloueni [24] v prevodu Novega testa
menta, slika 5, kjer naslavlja uvod: Tr-
uber od Slouenom slouu iemle in potem 
nadaljuje Lete buque sleto Predguuorio, 
vom muim lubim Slouenom, …. Izraz 
Sloueni pa uporabi tudi glede branja 
Svetega pisma [24]: Vi iſuoleni Bogu 
Lubi Crainci inu Sloueni, … Ta celi 
Novi Testament, Tibinga (1581-1582), 
slika 6.
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 Podobno začne slov
enski predgovor v knji
gi Noviga testamenta 
pusledni dejl: VSEM BO-
GABOIEZHIM CRAINZ
OM INV Slouenom, od 
Buga sku∫i Cri∫tu∫a v∫e Do-
bru molim [25].

Mar ni za slovensko zgo
dovinsko znanost, vsaj 
zdaj ob 500-letnici njego-
vega rojstva, prvorazred-
ni izziv odgovor na vpra
šanje, zakaj je Trubar na-
mesto Sclaueni zapisal Slo
u eni, in zakaj Slouenci?

Hkrati je zanimivo, da 
Srbi še danes uporabljajo 
za pojem Slovani izraz Slika 5 Primož Truber: začetek nagovora Slouenom

Slika 6 Začetek navodila za branje Svetega pis-
ma v prevodu Ta celi Novi testament, Tibinga 
(1581) 1582

Sloveni [26]. Je mar ta izraz 
ostal pri Srbih iz časov, ko 
so se kot sarmatski Serboi 
naselili na Balkan med Slo
vene? Podoben izraz, Slave
ni, pa imajo tudi sarmatski 
Korouati, današnji Hrvati, 
ki so se na zahodni Balkan 
priselili v prvi polovici 7. 
stoletja.

6. Szlouenci
Da so v današnji Slavoniji, 

nekdanji Slovenijeh, živeli 
Szlouenci, na »Horuatskem« 
pa Horuati (Hrvati), piše leta 
1578 tudi Antol Vramec v 
svojem delu »Kronika vez

Kdo s(m)o Slovinci 
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da Znovich zpravliena 
Kratka Szlouenzkim 
iezikom po D. Antolu 
Pope Vramcze, Kanoniku 
Zagrebechkom«, ki so 
jo natisnili v Lublane [27] 
– slika 7. Vramec v svoji 
Kroniki piše po domače 
o kraljestvu (orszagu) 
Slovenijeh, v katerem je 
sam prebival, navzlic 
nekdanjemu latinskemu 
Sclavoniae pa še ne pozna 
poznejšega hrvaškega 
imena Slavonija.

Drugo delo je »DIC
TIONAR, ili Réchi 
Szlo venſzke zvexega 
vkup zebrane, u red 
poſztaulyene, i Diachke
mi (italijanske mu) zlah
kotene Trudom JURJA 
HABDELICHA Maſnika 
Tovaruſtva Jeſuſevoga, na 
pomoch na predka v Diach-Slika 7  Naslovnica Vramčeve kronike

kom (italijanskem) navuku Skolneh Mla denczeu Horvatſzkoga in Szlovenſzkoga 
Naroda ZDOPUSCHENYEM GORNYEM« [28] – slika 8. Ta Habdelichev 
slovensko-latinski slovar je bil natisnjen v »Nemskom Gradezu« leta 
1670.

Oba avtorja sta vsak svoje delo napisala v szlouenſzkem jeziku, enako 
kot tudi Primož Trubar nekaj desetletij pred Vramcem in več kot sto let 
pred Habdelichem. Kaže, da je bil szlouenſzki neke vrste »knjižni jezik«, 
ki so ga razumeli vse od Alp tja do osmanskega cesarstva, dokler ni 
trdnejša razmejitev med Habsburško monarhijo in Balkanom uvelja
vila, pozneje pa med avstrijsko in ogrsko oblastjo dokončno potrdila 
nastanek nove sarmatskoslovinskomadžarskoturške jezikovne mešanice 
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(srbohrvaščine!), ki jo v južnih deželah 
nekdanje Jugoslavije govorijo in pišejo 
še zdaj.

7. Slovinci
V šestdesetih letih 17. stoletja se 

je zlasti po zaslugi Trubarja, a tudi 
Vramca, Habdelicha in drugih slo-
venskih piscev, pojem Slovencev in 
slovenskega jezika že dobro uveljavil. 
V istem času pa Hrvatje po usodnem 
porazu Turkov pri Sisku (1593) iz svo

Kdo s(m)o Slovinci 

Slika 8 Habdelichev  Dictionar

Slika 9 Prva stran Putnega 
tovaruša Ane Katarine Frankopan
Zrinske, ki je še namenjen Goszpodi 
i Poglautim lyudem hervatczkoga 
in szlovinszkoga orszaga, le da 
je szlouenzko že spremenjeno v 
szlovinszko 

jega zgodovinskega območja 
pod Velebitom vse bolj agresiv
no zasedajo mejna ozemlja proti 
severovzhodu (Sclavoniae, Slo
venijeh!), takrat se je tu govorilo 
v szlouenzkem ieziku. Nekateri 
pisci – za razliko od Trubar
jevih Slouencev v Habsburški 
monarhiji, začnejo Vramčeve 
Szlouenze na zasedenem ozem
lju imenovati Szlovinzi, Sloveni
jeh pa postane Szlovinszki orsag 
(Slovinsko kraljestvo) [29] – glej 
sliko 9.

Lep primer, kako so se Hrvatje 
poistovetili s Slovinci, je tudi 
slovar jezuita Giacoma Micalie 
»BLAGO JEƷIKA SLOVINSK
OGA ILLI SLOVNIK / ù Komu 
iʒgorarajuſe rjeci slovinſke Lat
insKi, i DiacKi« [30]. Kot se za 
slovar spodobi, ima na prvi 
strani tudi latinski naslov: 
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»THESAVRuS LINGVAE 
ILLIRICAE SIVE DIC
TIONARIUM ILLIRICUM 
/ In quo verba Illyrica Ital
icè, & Latinè redduntur. 
Labore P. IACOBI Mica
lia«. Slovnik so začeli tis
kati v italijanskem Loretu 
leta 1649, dokončali pa v 
Anconi 1651. Naslovnica 
Slovnika je na sliki 10.

Micalia se je rodil 
hrvaškim naseljecem v Pe
schici v Apulii (Neapeljs
ko kraljestvo). Ker se je 
imel za Italijana, ki zna 
»slavensko«, so ga v času 
protireformacije poslali v 
Dubrovnik, saj je katoliška 
cerkev hotela ponovno 
okrepiti svojo vlogo na 
Balkanu. 

Avtor bolj diletantske
ga zapisa o Micalii na 
angleški Wikipedji [30] Slika 10 Naslovnica Micalievega SLOVNIKA

(kaže, da je podatke zbiral predvsem po ustrezno prirejenih hrvaških 
virih!) ga je preprosto »pohrvatil« v Jakova Mikaljo, slovinski jezik oz. 
lingvo illyrico razglasil za hrvaščino, verba Latine pa za italijanščino. 
Napiše tudi, da šteje Micalia pojme hrvaški, slovinski in ilirski za sopo
menke (»terms Croatian, Slovinian and Illyric as synonyms«), čeprav 
hrvaščina ni v slovarju sploh nikjer omenjena. Tako je postalo »Blago 
jeʒika slovinskog« po angleški Wikipediji prvi hrvaški slovar, v katerem 
je hrvaščina na prvem mestu, hkrati pa »celovit del razvoja in standardi-
zacije hrvaškega modernega jezika!« 

8. Slovinci, Iliri
Ne najstarejši, vendar pa s posegom proučevanja najdelj v zgodovino, 

je plodovit dalmatinski profesor filozofije in profesor teologije Fra An
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drija Kačić Miošić nedvomno zanimiv, še zlasti ko najbrž navdahnjen od 
Kronike A. Vramca, v svoji »kroniki događaja« piše o Slovincih in Slovin-
janih (o prebivalcih Slovinije?):
	Slidi kratko ukazanje od starih kralja slovinskih i događaja koji se 

u stara vrimena zgodiše u državam slovinskim, iz različitih knjiga 
izvađeni i na svitlost postavljeni. 

	Na 3606. po stvorenju svita (okrog 342 pred n.š., opomba M.M.) 
vladaše slovinskim državam kralj Bradilio, Slovinac, koji ima žestok 
rat s Filipom, kraljem od Macedonie, koga Bradilio dobi i pod harač 
podloži [32].

O kralju močno podobnega imena lahko beremo v angleški Wikipediji:
The Illyrians formed several kingdoms in the central Balkans, and the first 

known Illyrian king was Bardyllis. Illyrian kingdoms were often at war with 
ancient Macedonia, and the Illyrian pirates were also a significant danger to 
neighbouring peoples [33].

Kdo s(m)o Slovinci 

Slika 11 Razlaga iz hrvaškega slovarja 
k delu Sveti Evangeliomi – za pojem 
Slovenci, slovenski jezik, Slovenski 
orszag, Slovinje in slovenščino. Tako tudi 
prispevek o Jacobu Micalii v angleški 
Wikipedii ni nobena izjema.

N.B.: Filip II (382 do 336 pr.n.š.) je 
postal leta 359 pr. n. št. makedon
ski kralj, premagal Ilire in utrdil 
severno mejo Makedonije [34]. Za 
skoraj vse starejše zgodovinarje 
smo bili namreč vsi zahodni Bal
kanci Iliri!

O prihodu Hrvatov v prvi po
lovici 7. stoletja pa pravi Fra An
drija takole:  »Na 639. dođoše 
Rvati od gore Babine, i istiravši 
stare pribivaoce  Slovince, rvatsku 
naseliše zemlju…« 

9. Slavonci
Slovaki, Poljaki in Čehi nam 

rečejo Slovinci. Razen patra Miošića 
govori o Slovincih tudi Matija Antun Reljković v pesmi »Satir piva u 
verše Slavoncem«, ko pravi »... v začetku so Slovinci se imenovali, da 
kasneje v Slavince bi se preimenovali« [35]. V isti pesmi pa omenja tudi 
Aleksandra Makedonskega, kateremu so »Slavonci« bili »pomočniki in 
sloveli kot hrabri vojaki«. Ker je Aleksander Makedonski (Aleksander 
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III. Veliki, 356 do 323 pr.n.š.) vladal 
od 336 po smrti očeta Filipa II., so 
morali biti Slovinci v Slavoniji/
Sclauinii že takrat.

10. Slovaki
Zanimivo je, da Slovaki svoji 

deželi rečejo – Slovensko, svoji 
ženi reče Slovak – Slovenka, naš 
pridevnik slovaški je pri njih slov-
ensky, slovaščina pa je slovenčina. 
Slovenščina je za njih slovinčina, 
mi smo Slovinke in Slovinci, Slo
venija je Slovinsko. So mar to svojo 
»slovensko« zavest ohranili še 
od takrat, ko so se morali pred 

Slika 12 Možen obseg nekdanjega Samo
vega kraljestva (po bosenski Wikipediji)

madžarskimi (ogrskimi) plemeni umikati iz Slovenijeh (Pannoniae) proti 
severu?

Ogrski Slovenci, ki so bili od prihoda Madžarov (okoli 880 do 896) na
prej v Pannonii pod oblastjo ogrskih kraljev, so sami sebe imenovali Slo-
veni, od začetka 18. stoletja pa je veljalo, da govorijo »slovenski jezik« [36].

Čeprav naj bi strnjeno slovensko naselitev Samove kraljevine 
preščipnili z vzhoda Madžari in z zahoda Bavarci, smo morali biti eni in 
drugi že takrat dovolj samozavestni in trdni, da so navzlic vsem vihar
jem zgodovine obdržali; prvi svojo slovenčino, drugi pa svojo slovinčino.

Zakaj nam rečejo Slovinci pa še zmeraj ne vemo!

Sklep
Rimski osvajalci so v svojem času naseljevali predvsem nekaj mest in 

vojaških postojank ob glavnih prometnicah. Kako so zagotavljali dnev
no oskrbo teh, nekaterih razmeroma velikih naselbin, ni pravzaprav 
nikjer pojasnjeno. O prebivalstvu podeželja, ki naj bi prehranjevalo rim
ske posadke, ne vemo tako-rekoč nič!

Ker ni nobenega podatka o »prihodu« Sklauenov/Sclauinov (»Slovanov«) 
v 6. in 7. stoletju n. š. izza Karpatov v Pannonio, v vzhodne Alpe in na 
Balkan, številni viri pa navajajo v tem času vdore Sarmatov (Serboiev, 
Korouatov) iz krajev severno od Črnega morja. Tu so se pomešali med 
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staroselce (!) in prevzeli njihov jezik. Tako lahko upravičeno sklepamo, 
da so bili ti prišleki predniki današnjih Južnih Slovanov.

Ni dvoma, da Slovenci sodimo v tako imenovano slovansko sku
pino ljudstev in jih tudi kot Slovene (Sklauene) najbrž lahko štejemo za 
Venete, ampak ne kot »Slo-Venete« ali »Slovane«, saj jih takrat pod takim 
imenom nihče ne pozna. Seveda pa tudi nje le pod pogojem, da so zlasti 
v Srednji in Vzhodni Evropi skoraj vsem plemenom rekli Veneti, Wendi, 
Enetoi in podobno.

Na žalost o vseh teh, po večini nespornih dejstvih, našim šolarjem ni 
dano vedeti.

Ali niso najbolj učeni nekoč trdili, da je Zemlja ravna plošča?
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Povzetek
V šolskem letu 2008/09 se slovenski otroci še vedno učijo, da smo 

Slovenci potomci Slovanov, ki so se v Vzhodne Alpe naselili v 6. stoletju, 
čeprav številni sodobnejši zgodovinarji odklanjajo take teorije. Ne
sporazumi so tudi posledica poimenovanja Sclauinov, Antov in Venetov 
s Slovani, čeprav se je ta pojem pojavil med narodi srednje in vzhodne 
Evrope šele v 19. stoletju. Sklavine lahko najdemo že na Euzebijevem 
zemljevidu iz 3. stoletja, zgovorna pa je tudi ilustracija iz Evangelarija 
Otona III. o kraljestvu Sclauinia. Hkrati se vse bolj uveljavlja prepričanje, 
da so predniki Hrvatov in Srbov, ki so prišli na Balkan v prvi polovici 7. 
stoletja, potomci sarmatskih Alanov.  Pisci od 16. do 18. stoletja pričajo o 
pokrajini Slovinje, ki je obsegala Kranjsko in vso Slavonijo, kjer so najprej 
živeli Szlouenci, pozneje pa tudi Horuati, ki so Szlouence preimenovali v 
Slovince. Tako nam še vedno rečejo Slovaki in Čehi.

Kdo s(m)o Slovinci 
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Kritika poimenovanj *
Čeprav sem se razmeroma pozno pridružil bralcem zgodb in zagretim 

razpravljalcem, ki na bolj ali manj pameten način ugibajo, kdo bi utegnil 
v starih časih stanovati v krajih današnje Slovenije in okrog nje, me že 
ves čas moti skrajno neresno poenostavljanje in samovoljno prilagajanje 
poimenovanj nekdanjih prebivalcev trenutnim potrebam teh piscev.

Najprej vsi ugotavljajo, kako so priljubljeni primarni viri nezanesljivi, 
saj so v glavnem spet samo trenutnim potrebam prilagojeni prepisi 
še bolj primarnih (vendar izgubljenih!) virov, potem pa prav na teh 
pisanjih temeljijo svoja znanstvena sklepanja. To velja tako za poklicne 
kot za samooklicane zgodovinarje, tako za »alohtoniste« (zagovornike 
poznejše naselitve) kot za »avtohtoniste« (zagovornike teorije paleolitske 
kontinuitete). Se vljudno opravičujem skrajno redkim izjemam.

Če zdaj že moramo razpravljati o v 19. stoletju izumljenih Slovanih, 
ki danes govore podobne »slovanske jezike«, potem smemo za zgodnji 
srednji vek tudi jasno in obvezno navajati samo njihove verjetne 
prednike: Sklavene, Sclavine, Slowiene, Slovene, Slovenine, Slovince, pa 
tudi Venete, Wende, Karantance, Čechové, Polane, Ante, Alane, Sarmate, 
Varjage, Turke, Volgare in druge, ne pa vsevprek nepremišljeno trditi, da 
so bili vsi ti že takrat »Slovani«.

Skoraj edina, po moje res zanesljiva ugotovitev v vseh teh pogovorih 
je, da o Slovanih pred 19. stoletjem ne more biti niti govora, niti pisanja. 
Pa vendar častivredni doktorji zgodovinskih znanosti vztrajajo, za 
njimi pa tudi šolski učbeniki ponavljajo, da so se pod Alpe že v šestem 
stoletju naselili nekakšni »Slovani«. Višek te doktrine je bila trditev, da 
so Brižinski spomeniki »slovanski« zapis. Tako zdaj o »starih Slovanih« 
žlobudrajo domala vsi, ki hočejo o evropskih staroselcih kaj povedati ali 
napisati.

Trdno sem prepričan, da bi pravzaprav vsa nesoglasja in vse 
nesporazume o Slovanih lahko dosti hitreje rešili, če bi se držali vsaj 
tistega, kar je kateri od tkim. primarnih virov napisal. O Slovencih, 
na primer, ne more biti zapisan noben stavek pred letom 1550 (Trubar, 
Abecedarium), in prav tako nič  o Sloveniji pred letom 1810 (Janez Nepomuk 
Primic v pismu Valentinu Vodniku), oziroma pred omembo v tisku 
1814 (Janez Nepomuk Primic v knjigi Novi NemshkoSlovenshki Bukvar, 

* Objavljeno v Sobotni prilogi Dela, 30. aprila 2010
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kjer v nemščini piše Slovenien, vendar gre nedvomno za Slovenijo), 
sicer pa 1844 (Ivan Vesel Koseski v pesmi cesarju Ferdinandu Pervimu v 
Bleiweisovih Novicah). Čeprav rad verjamem, da morata biti oba pojma 
vendarle starejša. 

Če se torej hočemo pogovarjati o za nas zanimivih ljudstvih v Srednji 
Evropi v prvem tisočletju našega štetja, moramo navzlic bolj ali manj 
verodostojnim primarnim virom dosledno spoštovati, da so bili to 
kvečjemu Sklaveni , Sclavini, Sclavi in podobni.

Slovenci (tudi Sloveni, slovenski, slovenščina) in Slovaki (nekdaj 
Sloveni, pridevnik je še vedno slovenský, jezik slovenčina) sta za zdaj 
edina slovanska naroda, ki sta ohranila izvirnemu Sclaveni podobni 
imeni.

Čehi so mešanica najmanj osmih plemen, med katerimi so bili 
najštevilčnejši prav Čechové, ki pa se vse do 19. stoletja niso šteli za 
Sklavene. Poljaki, nekdanji Polani, so se začeli z bližnjimi plemeni 
združevati v 10. stoletju, vendar med njimi ni bilo izpričanih nobenih 
Sklavenov. Bolgari so dobili ime po turškem plemenu, na današnjem 
ozemlju pa so se v 7. stoletju pomešali s staroselskimi Sklaveni in 
prevzeli njihov jezik.

Odkar so prišli med staroselske Sklavene v Panonsko nižino (v 7. 
stoletju), in prav tako prevzeli njihov jezik, uporabljajo Hrvatje in Bosanci 
zanje pravo poimenovanje – Slaveni, Srbi s Črnogorci pa celo Sloveni. 
Dolgo ne enim ne drugim niti na misel ni padlo, da bi za svoje poreklo 
navajali »Slovane«, saj so ponosno trdili, da so Horuati (kvečjemu Iliri) 
in Serboi.

Kritika poimenovanj

Del prispevka v Sobotni prilogi Dela
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Poseben primer so Makedonci, najprej zatirani pod Srbi, in potem 
zdesetkani v balkanskih vojnah. Sklavenom pravijo Sloveni ali Slovenite, 
za prednike izza Karpatov razglaša njihova Wikipedija Praslovenite, 
hkrati pa prinaša za Balkan v 8. stoletju zemljevid z naslovom Macodnian 
Sklavinia. So mar ta poimenovanja pobrali od Slověnov iz okolice Soluna?

Rusi, morda tudi Ukrajinci, čeprav je najbolj nedorečena prav 
njihova etimologija, naj bi bili po poreklu baltski Varjagi. Iz mešanice 
najrazličnejših plemen, med drugimi tudi tropa Slovenov, ki so pribežali 
do Ilmenskega jezera leta 862, ko so jih pregnali Madžari iz krajev ob 
Donavi (!), se je izoblikoval »naród Rus«, ta pa nikoli ni temeljil na 
Sklavenih.

Vse kaže, da bi lahko za Slavene šteli samo Trubarjeve in prekmurske 
Slovene, Slovake (do 10. stoletja Sloväne, pozneje do 14. stoletja Sloviene), 
ilmenske Slovene iz starega mesta Slovensk v Rusiji, Slověně iz okolice 
Soluna in pomorjanske Slovince. Najprej pa je seveda treba raziskati, kdaj 
in kako se je koren sklav spremenil v slav-, in kdaj v slov-. Ali obratno?

Greh je torej pred 16. stoletjem govoriti in pisati o Slovencih in pred 
19. stoletjem o Slovanih, ker ni za to nobene podlage, prav tako pa je 
ni za Slovenijo pred 19. stoletjem, čeprav je v 10. stoletju za časa cesarja 
Otona III. kraljestvo Sclauinia obsegalo vso Srednjo Evropo od Baltika 
do Jadrana.

Smemo morda za slovensko šteti nekdanjo Szlouenieh (Slovenijeh, 
današnjo Slavonijo) iz Kronike leta 1578 »zpravliene po D. Antolu 
Pope Vramcze Kanoniku Zagrebechkom«, ki je takrat v njej tudi sam 
prebival? Zakaj se o tej Szlouenieh in o njenih Zlouenih še ni razpisal 
noben slovenski poklicni zgodovinar?   

Vse, ki se z napisanim ne strinjajo, vabim, naj raziščejo, kdaj in kje 
je bila prvič zapisana beseda Slovenija, in kdaj prvič beseda Sloveni. 
Zavajanje, da so Sclavini Slovenci, da so Sklaveni Slovani, Sclauinia 
pa Slovenija, dokler ni oprto na verodostojne in nedvoumne dokaze, je 
najmanj toliko neresno kot trditev, da so Brižinski spomeniki napisani v 
slovanskem jeziku. 

Bojim se, da bodo zlasti vseh sort zgodovinarski učenjaki še naprej 
narobe govorili, minister Gregor pa nič, kot bi rekel Levstik.

Marjan Moškon
Cankarjeva 37

Novo mesto
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Spremno pismo uredništvu Sobotne priloge:

Spoštovani, 
s prispevkom, ki vam ga pošiljam za objavo v rubriki Prejeli smo v Sobotni 

prilogi Dela, bi rad spodbudil vsaj malo drugačnega razmišljanja v močno 
zatohlem ozračju slovenskega uradnega zgodovinopisja.

Včasih so učenjaki trdili, da je Zemlja ravna plošča, danes pravijo, da smo 
Slovani prišli pod Alpe izza Karpatov v šestem stoletju AD. Ali v uredništvu 
Dela (spomnim se utišanja nesrečnega Lucijana Vuge pred leti) res ne dopuščate 
nobenega dvoma v to »svetopisemsko« resnico?

Ker se zanimam za slovenske korenine samo ljubiteljsko, se zavedam (in 
upam!), da se bo na mojo Kritiko poimenovanj vsula ploha drugače mislečih. 
Vendar sem prepričan, da je prav to dobra pot do resnice. Računam na vašo 
korajžo in vas lepo pozdravljam,

Marjan Moškon

Kritika poimenovanj
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O imenu Krka

Zgodovinarji in drugi raziskovalci se pri utemeljevanju istovetnosti 
prazgodovinskih ljudstev radi sklicujejo tudi na vodna in krajevna 
imena (na hidronime in toponime). Razen s proučevanjem zanesljivih 
pisnih virov skoraj ni mogoče trditi, kako so vodam in krajem rekli 
staroselci v stoletjih pred našim štetjem. Močno priljubljeno ime reke 
Krke in izvedenk pa daje misliti tudi drugače.

Dolenjsko reko Krko je v zadnjem stoletju pred našim štetjem opisoval 
grški popotnik, geograf in zgodovinar Strabon kot Korkoras (Κορκόρας). 
Od Trsta (Tergeste) mimo Nanosa (Ocra) in mimo močvirja Lugeon 
(Cerkniško jezero?) naj bi potem po Krki vodila rimska prometna pot 
do železnodobnih gradišč na Dolenjskem. Da bi ime Korkoras uveljavili 
Kelti, ki so bili na Dolenjskem tako rekoč mimobežno pleme, se ne zdi 
verjetno. Rimski vojščaki so imeli z ostanki Keltov in upornimi staroselci 
preveč dela, da bi se ukvarjali še z iskanjem imen za reke. Razen tega pa 
so Rimljani v naše kraje komaj dobro prišli, ko se je Strabon že sprehajal 
ob Krki.

Strabonov Korkoras predstavi tudi F. Bezlaj v prvem delu svoje 
monografije Slovenska vodna imena, A-L (SAZU, Ljubljana, 1956) z 
obširnim naštevanjem poznejših različic tega imena in sklepa, da sta 
v antiki obstajali dve obliki Corca in Corcora (str. 307). Za Krko in njen 
pritok Krčico v Karantaniji navaja zapis iz leta 831 ... ubi Curciza in 
Curcam influit ... »kjer Kurkica priteče v Kurko«. Curciza je danes Krčica,  
Görschitz po nemško, Curca pa Krka, Gurk po nemško. Dolenjsko Krko 
so leta 1025, ko je bil nemški vpliv že zelo močan, pisali kot Gurke (str. 
305), 1062 kot Gurca in Gurka, 1136 Gurcgkae, 1145 Gurcae, 1177 Gurch, 1215 
Gurk, 1295 Kierka, 1423 Gurke in 1477 Gurgk. Krka na Madžarskem je leta 
1164 zapisana kot Carka, 1257 kot Karka in 1259 kot Kerka.

Slovenski etimološki slovar (Marko Snoj, Mladinska knjiga, Ljubljana, 
1997) se raziskovanja vodnih imen ne loteva, in čeprav obravnava 
indoevropsko bazo *(s)kerk- v pomenu »vrteti«, »kriviti« ter iz nje 
izpeljana praslovanski *kъrkъ in cerkvenoslovanski *krъkъ, ju šteje za 
izvor nedovršnika kŕčiti. Krka (na Madžarskem Kerka) pa se vrti in 
krivi tako, da od indoevropske osnove kerk ter od »pra- in cerkveno-
slovanskih« *kъrkъ in *krъkъ res ne more biti daleč.
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F. Bezlaj je že leta 81 povabil mladega Marka Snoja k sodelovanju 
pri drugem delu svojega Etimološkega slovarja slovenskega jezika 
(K-O, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1982) in mu med drugim zaupal 

Karta ponazarja poselitev in prometne smeri v 2. in 1. stoletju pr. n. š. Rdeče 
črte označujejo kopne poti, modre pa morske in plovne reke. Oranžne črte kažejo
prometne povezave, o katerih sklepajo zgodovinarji na podlagi Strabonovega 
besedila (po knjgi Zakladi tisočletij, ki jo je izdal Inštitut za arheologijo ZRC 
SAZU v Ljubljani 1999)

O imenu Krka



44 SKLAVENI * SLOVENI * SLOVENCI

samostojno obdelavo gesla kr̂kati. Snoj pojasnjuje pojem s »klokotati, 
šumeti, brenčati«, izvedenko krkljati pa s »kipeti, brbotati«, kar se vse 
dobro ujema z značajem reke. Ime Krka mora biti potemtakem jako 
staroselsko!

Na izviren način se je razlage, kako je nastalo ime Krka, lotil ljubiteljski 
starinopisec-samouk Leopold Sever iz Malih Lipljen, ki pravi v svoji 
knjigi Iskal sem prednamce (samozaložba, Grosuplje, 2003, str. 141), da so 
prednamci dajali krajem, kjer so živeli, zelo slikovita imena, ta pa so 
vselej izražala eno ali več krajinskih značilnosti. Tudi vode so imenovali 
po najbolj očitnih lastnostih, ki so jih kazale.

Pragovi Krke (Foto: Bojan Radovič)
Med vodami, ki so same »predlagale« svoje ime, pravi Sever v poglavju 

Dolenjska krkravka (korkora?), je tudi naša lepotica Krka. Voda, ki teče 
preko lehnjakovih (kršec, krščevih) pregrad, namreč oddaja značilne 
glasove, kot bi vrela. Včasih so dejali, da krkrá. Podobne glasove daje 
tudi vrela voda, zato v narečni govorici še danes rečemo, da krkrá. Na 
primer: »Le zasuj moko, voda že krkrá (vre)!«

Razširjenost imena Krka govori o ljudstvu, ki je živelo na omočju kot 
ga opisuje J. Venelin v svoji knjigi  Nekdanji in današnji Sloveni. Če imena 
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vodá res pričajo o zgodovinskih naselitvah, potem je ime Krka zanesljivo 
eno takih. Za razgled po ozemlju, kjer so prednamci dali imena Krkam in 
njihovim izvedenkam, navajam v nadaljevanju predvsem poimenovanja 
v Sloveniji in Avstriji ter na Hrvaškem in Madžarskem.

Vodna imena (hidronimi):
Krka – reka na Dolenjskem, izvira pri naselju Gradiček in teče 93 km 

do izliva v Savo pri Brežicah;
Velika Krka – reka v Prekmurju (Kerka na Madžarskem), 60 km dolga 

teče mimo Hodoša čez mejo;
Mala Krka – reka v Prekmurju (Kerca po madžarsko), desni pritok 

Velike Krke;
Krka – reka na Hrvaškem pri Šibeniku, izvira pod Dinaro,  do izliva v 

Jadransko morje dolga 73 km;
Krka – reka na Koroškem v Avstriji (Gurk), izvir pod Gr. Speikkofel, po 

175 km se izliva v Dravo;
Krka – potok v Slovenskih goricah (glej: si.Wiki, Krka, razločitev);
Krčica – rečica (nemško Gorschitz), ki se pri Št. Janžu (St. Johann) na 

Koroškem izliva v Krko;
Krčić – pritok hrvaške reke Krke, ki pada v Topoljskem buku 22 m 

globoko v njen izvir;
Krkovo – potok s ponikalnico med Podgoro in Kompoljem v Dobrepolju.

Krajevna imena (toponimi):
Krka – vas ob reki Krki, dober kilometer pod izvirom v občini Ivančna 

Gorica;
Krka (Gurk) – vas ob reki Krki na Koroškem, okrožje Št. Vid ob Glini 

(Sankt Veit an der Glan)  v Avstriji;
Krka – naselje ob reki Krki pri Novem mestu;
Krka – srbski pravoslavni samostan sv. Arhanđela  ob reki Krki na 

Hrvaškem;
Krška vas – naselje zraven vasi Krka pod izvirom reke Krke v občini 

Ivančna Gorica,
Krška vas – naselje ob Krki dober kilometer pred izlivom v Savo pri 

Brežicah;

O imenu Krka
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Krško – mesto ob Savi, katerega ime izhaja od Krke (nemško Gurkfeld, 
glej Krško polje!);

Kerkáskápolna – kraj na Madžarskem (46°47’10’’ S / 16°25’27’’ V);
Kerkafalva – kraj na Madžarskem (46°46’24’’ S / 16°28’53’’ V);
Kerkakutas – kraj na Madžarskem (46°45’30’’ S / 16°30’15’’ V),
Kerkabarabás – kraj na Madžarskem (46°40’42’’ S / 16°33’10’’ V),
Kercaszomor – kraj na Madžarskem (48°47’10’’ S / 16°21’14’’ V),
Krka – nacionalni park (111 km2) na Hrvaškem v porečju reke Krke;
Krk – hrvaški otok v severnem Jadranu (ima morda koren imena isti 

izvor kot pri Krki?);
Krk – največje mesto na otoku Krku.

Poimenovanja:
Krška jama – vhod v kraško podzemlje nad izvirom dolenjske Krke pri 

naselju Gradiček;
Krško polje (nekdaj Gurkfeld) se nanaša na Krško-brežiško polje, po 

katerem teče reka Krka;
Krška kotlina – okrog 60 km dolga in do  15 km široka kotlina v 

jugovzhodni Sloveniji;

Krka pri Novem mestu (Foto: Bojan Radovič)
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Krško hribovje – gričevnata pokrajina med dolinama Mirne in Save 
ter Krško kotlino,

Krška dolina (nemško Gurktal) – dolina, po kateri teče Krka (Gurk) na 
Koroškem v Avstriji;

Krške Alpe (nemško Gurktaler Alpen) med dolinama reke Krke in 
Mure na Koroškem v Avstriji,

Krško jezero (nemško Gurksee) – eno od obeh jezerc na 1970 m, v katerih 
izvira Krka v Gurktaler Alpen,

Kerkia kusceri – polž iz podzemnega toka Krke (Enc. Slovenije, zv. 6, 
stran 28);

krkoni – dvoživke, v zoologiji živali, ki živijo v vodi in na suhem; 
krškopoljec – edina ohranjena slovenska avtohtona pasma prašičev 

(nastala je na Dolenjskem);
Po Krki je dobila ime tudi koroška kneginja sveta Ema Krška (Hema 

Krška, okr. 980 do 1045);
Krkovič – družinski priimek 55 Slovencev, od teh 60 odstotkov v 

jugovzhodni Sloveniji (SURS).

Podoben je še izvor naslednjih imen:
Krkavče – naselje nad dolino Dragonje v mestni občini Koper;
Krkavški menhir je 2,5 m visok nezglajen kamniti monolit, ki se nahaja 

v Krkavčah;
Krkavc – zaselek v Matarskem podolju (ob potočku, ki ponikne 

kilometer nižje);
Krkovo nad Faro  – naselje v občini Kostel;
Krkovo pri Karlovici – naselje v občini Velike Lašče;
Krkot – zaselek nad Muto na Koroškem;
Krkoči – zaselek pri Ajdovščini (Atlas Slovenije 136/B3);
Krkanec – naselje na Hrvaškem, upravno spada pod občino Vidovec v 

Varaždinsk županiji;
Krkuš – zaselek na Hrvaškem (Atlas Slovenije 207/B2);
Krkleci – naselje na Hrvaškem (Atlas Slovenije 92/B2);
Krkleci – naselje na Hrvaškem (Atlas Slovenije 112/B2);
Krakovski gozd – na levi strani reke Krke severno od Kostanjevice;

O imenu Krka
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Krakovo – gozdni rezervat sredi Krakovskega gozda;
Krakovo – mestno naselje v Ljubljani, tudi Krakovska ulica in 

Krakovski nasip;
Kokra – levi pritok Save in naselje na Gorenjskem,
Tovarna zdravil Krka in Kmetijska zadruga v Novem mestu sta dobili 

ime po reki Krki. Razen teh pa tudi nekaj drugih poslovnih, kulturnih 
in športnih dejavnosti (npr. Radio Krka, Hotel Krka, Košarkarski klub 
Krka Novo mesto idr.).

Dolenjska Krka krkraje preskakuje lehnjakove pragove po vsem svojem zgornjem 
toku (Foto: Zvone Pelko)



49O Slavenih

Od Karnov do Krajncev

Ko je v prejšnjem stoletju med zgodovinarji dokončno prevladala 
nemška, z nacizmom navdahnjena zgodba o večvrednosti arijske rase 
[1] in o poznem »prihodu Slovanov« na Balkan, ki so jo kot o »matuški 
Rossiji« vseh Slovanov z odprtimi rokami sprejeli pod svojo marelo 
tudi onstran Karpatov, so morali jugoslovanski znanstveniki nekako 
razložiti, katera ljudstva so se pred Rimljani sprehajala po naših kra
jih. Imperialnim silam so prišli prav galski Kelti, ki so jih v dveh ali 
treh stoletjih razmnožile po vsej celini z Britanijo vred. Le na Balkan
skem polotoku so jih prehiteli Rimljani z razglasitvijo svoje province 
Illyricum. Učenjaki pa so potem učili, da so bila vsa nekdanja balkanska 
plemena – Iliri. Eni in drugi so bili dobrodošli tudi našim zgodovinopis
cem, ki se jim ni bilo treba več ubadati z uganko, kateri osvajalci so pred 
Rimljani obvladovali deželo od Retije in Norika do Panonije.

V zadnjih dveh, treh desetletjih pravljice in legende o velikih pre
seljevanjih ljudstev, o Keltih in Ilirih, pa tudi o »Slovanih«, vse bolj raz
padajo. Najeda jih čas, ki pometa z vsiljevanjem tujih nazorov, s prisva
janji drugih ozemelj, s kraljestvi in cesarstvi ter z imperializmom in s 
kolonializmom, ki sta uveljavila doktrino obvladovanja in izkoriščanja 
miroljubnih narodov in ljudstev.

Od Karnov do Krajncev

Morebitna največja razširjenost keltskih jezikov v 
2. In 1. st. pr. n. št. (po Collisu, L. Vuga, Megalitski 
jeziki, Založba Jutro, Ljubljana str. 114)

Kelti
Ocene o številu pre

bivalcev v Evropi leta 
200 pr. n. š. se vrte ok
rog petnajstih mili
jonov. Če upoštevamo 
izvorno območje Keltov 
v vzhodni Franciji in 
zahodni Švici, je bilo le 
teh približno milijon, 
upoštevaje še se vernejše 
predele, pa največ na 
2 milijona. Ker se niso 
prav vsi Kelti dvignili in 
zasedli drugih krajev, saj 
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jih je vsaj tri četrtine ostalo na prvotnih ozemljih, dobimo največ 500 
tisoč bojevnikov, stvarno število pa je verjetno še precej manjše in pomeni 

Možna prisotnost keltskih osvajalcev na alpskopanonskem ozemlju (risba je 
povzeta po Slovenski enciklopediji, zvezek KariKrei, geslo Kelti, stran 41, ime
na keltskih plemen so v rdeči barvi, Založba Mladinska knjiga, 1991)

okoli tri odstotke prebi
valstva na zasedenih ob-
močjih [2].

Novejši raziskovalci 
(npr.: Cunliffe, 1996) gov
ore o še manjšem številu, 
okrog 300 tisoč [3]. To 
pomeni, da niso mogli 
kaj bolj občutno vplivati 
na genetske in jezikovne 
spremembe staroselcev. 
Kelti so bili predvsem bo
jevniki, ki jih je bolj zani

Znameniti kantaros – najznačilneši predmet kelt-
skega izvora izkopan v novomeški Kandiji še ni 
dokaz trajne naselitve Keltov v teh krajih (hrani 
Dolenjski muzej) 
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malo orožje, boji in upravljanje osvojenih ozemelj kot splošna kultura, ki se 
je v večjem delu naslanjala na poselitev pred keltsko zasedbo.

Zgodovina pravih Ilirov se je skrčila na nekdanje pleme med današnjo 
Črno goro in Albanijo [4], zablode o Keltih pa so postale predmet žolčnih 
strokovnih in celo političnih razprav [5], zlasti ko je po vrsti avtorjev, 
ki zahtevajo ponovno razjasnjevanje starih virov, profesor arheologije 
in vodilna britanska avtoriteta za evropsko železno dobo John Collis 
v knjigi The Celts: Origins, Myths, Inventions (Tempus Publishing, 2003) 
opisal svoje pomisleke v dvanajstih točkah [5]. Kar zadeva »naše« Kelte, 
je zadeva močno podobna, še posebej pa so zanimivi Karni, na splošno 
razglašeni za Kelte.

Karni
Ljudstvo, ki je v 1. tisočletju pr. n. š. živelo ob Jadranu od Tilmenta 

(Tagliamento) do Trsta, v notranjosti pa od Jadrana do Nanosa (Ocra) in 

Od Karnov do Krajncev

Različni viri razporejajo nekdanje Karne med Venete (tukaj označeni z rdečim 
krogom) vzdolž Karnijskih Alp, do obal Tržaškega zaliva (glej prejšnji zemlje-
vid o prisotnosti Keltov!) in daleč na sever v nekdanjo Karantanijo. Na obeh 
zemljevidih Karnov ne štejejo za Kelte. Vir za gornji zemljevid so Wikipedije v 
različnih jezikih, ko govore o Ilirih.
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do Alp, so bili Karni. Na zahodu so bili njihovi sosedje Veneti, na jugu 
Histri, na jugovzhodu Japodi in na severu Noričani (se pravi Kelti?!). 
Pisani viri označujejo tudi Karne večinoma za Kelte, vendar je po mnen
ju uglednega slovenskega zgodovinarja in arheologa Staneta Gabrovca 
ta opredelitev nezanesljiva. Predvsem bi v njih težko videli Kelte, ki so 
186 pr. n. š. (po Liviju) vdrli prek Alp v severovzhodno Italijo in usta
novili mesto na ozemlju poznejše Akvileje. Ker viri imenujejo Karne v 
zvezi z Veneti, Iliri in Japodi, je verjetneje, da so bili Karni njim sočasno 
ljudstvo (se pravi starejše od keltskega vdora), ki se je v latenskem ob
dobju keltiziralo [6]. Za kakšno resno »keltiziranje« Karnov sicer ni no
benih dokazov, več je romanskih sledov, zlasti na zahodu poznejšega 
stapljanja z italskimi naseljenci.

Ugibanja o Keltih v naših krajih se v zadnjih desetletjih tudi sicer 
močno razhajajo: po prihodu v današnjo severovzhodno Slovenijo v 3. 
stoletju pr. n. š. (Tavriski) so se nekateri po komaj  sedemdesetih letih 
že vračali v srednjo Evropo [7]. Viri pa poselitvenega območja Tavris
kov ne opredeljujejo dovolj natančno in ga zgodovinarji ugotavljajo zgolj 

Carniola in Carnium ne moreta skriti svoje 
povezave s Carni (Karni). Vir: angleška Wiki-
pedia, ki jo navaja kot našo poznejšo Krajnsko, 
po nemško Krain in po madžarsko Krajna.

po omembah sosednjih ple
men, med drugimi tudi Kar
nov [8]. Prej bi človek rekel, 
še zlasti glede na razmeroma 
kratko zasedbo naših krajev, 
da so bili Kelti bolj osvajalci 
in okupatorji, ki so si, čeprav 
maloštevilni, z vojaško pre-
močjo podredili staroselske 
Karne, za resno naselitev, 
živinorejo in delo na polju pa 
vse kaže, da niso imeli prave
ga smisla. O ljudstvih, ki so 
tako nemirno tavala po vsej 
Evropi, kot so tavali Kelti, si 
pravzaprav težko predstavl
jamo, da bi bila zelo navezana 
na zemljo in dom [9].

Od Tilmenta do veli ča-
stnega Krna (Karna?, 2245 m) 
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in Nanosa ni veliko prostora, nekaj več naj bi ga imeli Karni proti severu, 
kjer je  razmeroma dolgo pogorje dobilo ime prav po njih – Karnske 
Alpe (Alpi Carnichi, Karnische Alpen), ki se jim v podaljšku pri nas 
reče Karavanke. Na severni strani te gorske verige so na K(a)rnskem 
gradu (civitas Carantana, nem. Karnburgu) v Karantaniji od vključitve 
v frankovsko cesarstvo leta 788 do 1414 ustoličevali karantanske kneze 
v slovenščini. Deželi še danes rečejo Kärnten (angleško Carinthia), na 
južni strani pa je njihovo ime ohranjeno v Carneoli (Karniola, po naše 
Krajnska) in v Carniumu (Karnij – Krain – zdaj Kranj).

Krajnska se pojavlja v Trubarjevem času na območju današnje Sloveni
je na zemljevidih uglednih evropskih kartografov kot Karnia (Carnia) 
[10] ali pa kot Carniola [11], se pravi dežela Karnov, pri Valvasorju kot 
Krain (Hertzogthums Crain), še danes pa veljajo v angleščini za pokra
jine osrednje Slovenije imena Upper Carniola (Gorenjska), Inner Car
niola (Notranjska) in Lower Carniola (Dolenjska) [12]. Smemo torej vsaj 
pomisliti, da je Kranjska, se pravi osrednji del naše domovine, tudi del 
dežele nekdanjih Karnov – Carnie?

Če si zaradi »interpretacij« naših sodobnih zgodovinpiscev lahko 
dovolimo razmišljati po svoje, poskusimo z železno dobo, ko vemo o 
takratnih prebivalcih naših krajev prav vse [13]; kako so živeli, kaj so 
jedli in kaj so pili, celo, kako so bili oblečeni. Le tega ne, kdo so bili!

Očitna povezava med Karni – Karnijo – Karnijem (Kranjem) in Kar
niolo (Kranjsko) ter vsemi drugimi sorodnimi toponimi s Karantanijo 
vred je ob namišljenem, toda splošno sprejetem prihodu Slovenov v 
šestem stoletju (M. Kos, B. Grafenauer), postala za novodobne zgodovi
narje popolnoma nezanimiva. Z vse bolj podprto in uveljavljeno Teorijo 
paleolitske kontinuitete [14] pa se kaže v povsem drugem razumevanju.

Če osvajalska vojaščina, tako keltska kot rimska, ni mogla kaj dosti 
vplivati na jezikovno kulturo na zasedenih ozemljih, staroselci pa so 
ohranili bistvene prvine jezika skozi tisočletje, potem so Karniolci gov
orili močno podobno kot Karni, Karantanci in Trubarjevi Kranci inu 
Sloveni pa podobno kot Karniolci – slovensko! (Preberite, prosim, ta 
odstavek dvakrat.)

Drugih podmen in dokazov o jeziku staroselskih Karnov zaenkrat še 
ni na papirju. Imajo pa pravi učenjaki vse možnosti, da jih postavijo. 
Vsekakor resnega zanimanja vreden izziv.

Od Karnov do Krajncev
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Trubarjevi Sloveni in Slovenci

Zaenkrat velja, da je Trubar prvi za
pisal ime Slovenci, nobenega pojasnila 
pa ni mogoče najti, zakaj je za svoje ro
jake hkrati uporabljal tudi zvezo Kranci 
inu Sloveni. Kdo neki so bili ti Sloveni, 
da jim je poleg Krancev namenjal svoje 
pisanje v slovenskem jeziku?

Tako kot si imena Slovenci ni povsem 
na novo izmislil, so bili zlasti Sloveni 
že prej v teh krajih. Vsaj o Brižinskih 
spomenikih menda ni nobenega dvo
ma več, da so bili napisani za takratne 
Slovene, današnje – Slovence in Slo
vake. Bizantinski pisec Prokopij je v 
6. stoletju ime Sklaveni (Σκλαβηνοί – 
Sklabenoi) lahko pobral prav pri Slo
venih. Kronist Přibík Pulkava je leta 
1374  navajal, da so slověne tisti, ki gov
orijo, slišijo (razumejo) izgovorjene besede (M. Snoj v Etimološkem sl
ovarju slovenskega jezika F. Bezlaja, III, P-S, Mlad. knjiga, Ljubljana 1995, 
str. 265. Tam je avtor kot zadnji slovenski znanstvenik izčrpno obdelal 
ime ljudstva Sloveni, ki ga v novem tisočletju niti učenjaki niti mediji ne 
priznavajo več!). Sicer pa se ime Slovenka prvič omenja v 14. stoletju (S. 
Granda, Mohorjev koledar, 2010). 

Najbrž se je izjemno razgledani  in svetovljanski Trubar zavedal, da 
ljudje v vseh avstro-ogrskih deželah okoli Krajnske govorijo isti jezik, 
čeprav v nekaj različnih narečjih. S skupnim jezikom je hotel Craincem 
inu Slovenom približati svoje versko prepričanje, hkrati pa jih je, mor
da celo nehote, združil pod skupnim imenom Slovenci po vzoru Slo-
vincev v takratni Slovenijeh. Ta je kot Sclavonia, domovina Sclavenov 
(ne Slovanov!) iz časov pod rimsko oblastjo, zapisana še na zemljevidu 
iz 17. stoletja, z mejo na Savi ločena od Bossene in Croatie na jugu, segala 
od Štajerske do Semlyna – Zemuna pri Belem gradu.

S svojimi deli za Krajnce inu Slovene je Trubar ustvaril podlago za 

Primož Trubar

Trubarjevi Sloveni in Slovenci
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knjižni jezik, ki se ga njihovi potomci držimo še danes. (Čeprav smo ga 
potem »bratom« Srbom na ljubo popačili in moramo zdaj pisati Kranjci, 
da jih lahko s svojim њ zapišejo in berejo tudi tam doli. Podobno velja 
za љ, saj je bila v starih časih naša prestolnica Lublana. Nepokvarjen 
Slovenec zato še danes pravi: »Grem u Lublano.«)

Za druge evropske narode smo Slovenci še vedno Sloveni, samo rahlo 
prilagojeni njihovim jezikom. Vse do pojava »Slovanov« v prvi polovici 

Še leta 1645 je ime Slavonija pomenilo področje severno od Save in zahodno od
današnje Slavonije. Izrez iz zemljevida Blaeu, kjer je ozemlje nad Savo z Za-
grebom vred označeno kot Sclavonia, pod Savo pa kot Croatia in kot Bossena 
(celoten zemljevid v visoki ločljivosti, da ga lahko precej povečate, je na slovenski 
Wikipediji v članku Slavonija).
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19. stoletja smo bili za večino naših piscev Trubarjevega časa (za Dal
matina, Vramca, Küzmiča in druge), za Linharta, Venelina in Helmolts 
Weltgeschichte pa tudi še potem – Sloveni.  O Slovenih so še v 20. stoletju 
pisali ugledni slovenski zgodovinarji (M. Kos, B. Grafenauer in drugi), 
spomnili pa so se jih celo nekaj mlajši pisci Ilustrirane zgodovine Slo
venije (Mladinska knjiga, 1999).

Večkrat lahko beremo razprave, kako je prišlo do imena Sloveni, ozi
roma Slaveni. Pišejo, da od besede slóvo, ki pa je v slovenščini ne pozna
mo (slovenska beseda slovô pomeni seveda čisto nekaj drugega). Besedo 
slovo v drugih slovanskih jezikih (v slovaščini, češčini, poljščini, ruščini 
in ukrajinščini) razumemo Slovenci kot besedo, Makedonci kot зборот, 
Bolgari kot думата, poznejši priseljenci Srbi in Hrvati pa kot reč oz. 
riječ. Tako je bolj verjetno, da je beseda slóvo nastala pri ljudeh, ki so 
na Slovene mejili že v zgodnjih stoletjih prvega tisočletja, ko so z njimi 
trgovali in se pogovarjali, se pravi, da so z njimi »slóvili«, naboru besed 
za sporazumevanje pa so rekli »slóva«. To pa pomeni, da se je beseda 
slóvo razvila iz imena ljudstva Sloveni in ne obratno. Seveda je za vsa 
taka razglabljanja treba najprej vedeti, kako so različna ljudstva rekla 
besedam in govorjenju/sporazumevanju pred dvajsetimi stoletji. 

Če smo zelo strogi ali pa vsaj dosledni, so Slovenijo prvič v zgodovini 
razglasili kot državo s pravico do odcepitve in z imenom Ljudska re
publika Slovenija šele po osvoboditvi leta 1945. Resnično državno samo
stojnost pa je Slovenija dosegla komaj z osamosvojitvijo 1991. Prej smo 
Slovenci živeli v habsburških kronskih deželah Krajnski (Hertzogthums 
Crain, Valvasor, 1689; Gesch. des Herzogthums Krain… Vodnik, 1809) z 
mejno grofijo Istro, v Koroški, Trstu, vojvodini Štajerski, v pokneženi 
grofiji Goriški in tudi v Slavoniji ter v Dalmaciji. Pozneje še v Dravski 
banovini Kraljevine Jugoslavije in v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji, vendar nikdar v svoji državi. Samova plemenska zveza in 
plemenska kneževina Karantanija seveda nista bili pravi državi in niko
li Slovenija, čeprav so v njih od nekdaj živeli Sloveni. Vse poznejše sanje 
o materi Sloveniji (v pesmi »Ilirija zveličana«, V. Vodnik, 1813) so bile 
skoraj 130 let predvsem pogumne in lepe (pesniške) zamisli.

Pač pa v zgodovini pred avstro-ogrsko monarhijo omenjajo ozemlje 
današnje Republike Slovenije kot kneževino Carniolo (Jordanes), kot del 
Samove plemenske zveze in del kneževine Karantanije, kot del Sclauinie 
(v otonskem cesarstvu) in kot Slovenijeh (Vramec, Kronika, 1578), pre

Trubarjevi Sloveni in Slovenci
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bivalce pa kot Szlouene (Vramec, Küzmič in drugi), kot Slovene (Trubar
jev krog, Linhart, Venelin, Finžgar, Jurčič in drugi) ter kot Slovince in 
Slovinjane (Andrija K. Miošić, Ana-Katarina Frankopan-Zrinska, jezuit 
Giacomo Micaglia in drugi hrvaški pisci). Slovaki, prav tako nekdanji 
Sloveni, pa nam še danes pravijo Slovinci.

Po razpadu avstro-ogrske monarhije niti Slovenci niti Slovaki nismo 
bili dovolj močni, pogumni in pokončni, da bi si izborili svojo državo. 
V Kraljevini Jugoslaviji (najprej sicer Kraljevina Srbov, Hrvatov in 
Slovencev) je prevladala srbska pravoslavna misel in vsi smo postali 
Slovani z rusko dušo, o kakšnih Slovencih in še manj o Slovenih pa po
tem ni bilo več dosti govora. Še zlasti, ker so Srbi ime Sloveni uporabili 
kar za vse Slovane, v Titovi Jugoslaviji pa obdržali in dokončno uvel
javili svoje prepričanje, da smo tudi vsi skupaj kot Slovani prišli izza 
Karpatov in pripjatskih močvirij nekako proti koncu 6. stoletja našega 
štetja. Predniki današnjih Slovencev so po tej zamisli seveda slovenski 
»Slovani«, ki so se potem pod Vzhodnimi Alpami marljivo učili svojega 
novega – slovenskega jezika. Pri kom le?

Podobno, čeprav morda še bolj trpko usodo, so skozi zgodovino 
preživljali Slovaki, ki so jih dobrih 900 let obvladovali Madžari, Čehi pa 
že v 14. stoletju iz Slovenov prekrstili v Slovake. Tako so za svoje potrebe 
preimenovali tudi Moravana v Moraváka, Poľana v Poliaka, Brňana v 
Brňáka ali Pražana v Pražáka ... Vseeno pa rečejo Slovaki svoji domovini 
Slovensko, jezik je slovensky (slovenčina), njihove ženske pa so Sloven

Grbi slovenskih dežel – od leve Koroška, Kranjska, Primorska, Štajerska in 
mesto Trst  – del dekoracije 20 dežel, ki so sestavljale AvstroOgrsko (iz lesen-
ega  svetišča – cerkve Svetga Duha v Javorci na Tolminskem  v spomin padlim 
avstroogrskim branilcem tolminskega bojišča v prvi svtovni vojni.
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ke. Šele odkar imajo svojo državo so podobno kot mi, lahko začeli bolj 
zavzeto razmišljati o svoji zgodovini in svojem poreklu. 

Samo ta dva evropska naroda imata v svojih imenih koren slov- , po 
mnenju mnogih raziskovalcev pa so nekdanji pisci vse sosede zaradi 
slavenskemu podobnih jezikov posplošeno imenovali »slavi«, čeprav so 
imela in imajo še danes vsa ta plemena povsem druga imena. Po več kot 
tisoč letih rimskega, nemškega in ogrskega gospostva so se tudi ti drugi 
Slavi zavedli, da bi bilo dobro stopiti skupaj pod slavensko marelo in se 
postaviti po robu razpadajočim imperijem. Ti se seveda niso kar tako 
vdali, ampak so sprožili celo dve svetovni vojni, da bi ohranili vpliv in 
oblast nad novo panslavensko zavezo.

Na Slovenskem in na Slovaškem je bilo pred osamosvojtvijo strogo 
prepovedano in zato tudi nevarno razmišljati o kašnem drugem porek
lu kot o slovanskem. Srbi in Hrvati so svoje iranske (sarmatske, alanske) 
korenine začeli odkrivati že pred osamosvojitvijo, čeprav je moralo ne
kaj njihovih raziskovalcev takrat svoja prizadevanja plačati z življenjem.  
Zato so tudi Sloveni še danes tako zatajevana vrsta. Mar ni Trubarjev 
primer dveh poimenovanj dovolj zanimiv in pomemben za bolj temeljito 
raziskavo o poreklu Slovencev?

Zgodovino so nam vedno pisali zmagovalci. Ko imamo Slovenci in 
Slovaki zdaj prvič pravico razmišljati o svoji preteklosti s svojo glavo, bi 
se tega pač morali zavedati in ponuditi tudi drugačna izhodišča o naših 
prednikih. Samo v odprti razpravi jih je mogoče potrditi ali pa dovolj 
prepričljivo zavreči!

Trubarjevi Sloveni in Slovenci
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O Slovenih *
Abstract
After at least now known sources can be reasonably assumed that the 
most probable ancestors of modern Slovenes and Slovaks were former 
indigenous Sloveni – Sclavenes. In the Balkans the Turkish and the Sar
matian newcomers mixed among them only in the seventh century and 
gradually took over their language. Thus developed  today’s South Slavs, 
which means thoroughly trimmed unrealistic German theories of mass 
migration and establishment of so-called “Alpine Slavs” – ancestors of 
the present Slovenes in our region in the sixth century.

Almost all European nations have a name for the “early Slavs” taken 
from the Latin record Sclavi for people who likely lived between the 
Baltic Sea and the Carpathians. In 30 European countries do not know 
the term “Slovani”, as applied for today’s so-called members of Slavic 
nations name with the Slav- in the first syllable (Slav-s, Slav-i, Slaw-en, 
Slave-es, Szlav-ok, Slav-lar, Eslav-os, Слав-яне and the like). On this ba
sis, is also created the concept of panslavism (not panslovanism!). Ar
tificial forged form Slovani use no other than Slovenes and only four 
noteworthy Eastern European nations.

For Slovenes is consistent a form with Sloven- in the first two bytes 
(Sloven-i, Slowen-en, Sloven-es, Sloven-e, Szlovén-ek, Sloveen-it, Sloven-
ar, Sloven-ler, Sloven-ci, Esloven-o, Словен-цы and the like). Exceptions 
to confirm the rule, are the Serbian-Montenegrin and Macedonian lan
guage with the forms Sloveni respectively Slovenite for the Slavs, and 
Croatian form Slaveni, most likely taken from original Sclavenes. From 
this contribution follows that the description Sloveni (from Sclavenes) 
belongs only to ancestors of today’s Slovenes and Slovaks, perhaps simi
lar speaking neighboring tribes (now Slavs / “Slovani”) had at that time  
completely different names.

Zamolčani prednamci
Zdi se, da mlajše slovensko zgodovinopisje, znanstvena literatura 

in časnikarji skoraj dosledno tajijo eno od pomembnih poimenovanj 
prednikov slovenskega naroda – Slovene. Nedvomno je to posledica 
panslavizma, ko so v prvi polovici 19. stoletja vpeljali pojem Slovanov, 

* Objavljeno v Zborniku devete mednarodne konference IZVOR EVROPEJCEV, 
Založba Jutro, Ljubljana 2011.
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saj so pred tem slovenski pisci (P. Trubar, A. Vramec, S. Küzmič, J. Košič 
in drugi) za naše ljudi pogosto uporabljali ime Sloveni, ugledni starejši 
zgodovinarji (M. Kos, B. Grafenauer, J. Kos in drugi) pa tudi za naše 
davne prednike.

Milko Kos, po mnenju Boga Grafenauerja sredi 20. stoletja vodilni slov
enski zgodovinar [1], pri pisanju o prihodu pod Vzhodne Alpe v svoji 
Zgodovini Slovencev [2] izrecno uporablja obliko Sloveni, ki naj bi se 
razvila iz Slovjene (v ednini Slovjenin), ki so bili že v najstarejših pisan
ih virih označenih tudi kot Sklaveni. Če kdo trdi, da je Kos s Sloveni 
mislil vse današnje Slovane, naj še našteje, katere od tedanjih izvirnih 
plemen: Čechové? Poľane? Serboie? Volgare? Ruse? Nobenim od teh še 
na misel ni prišlo, da bi se imeli za Sklavene.

Slovene pozna tudi Grafenauer, ko piše, da » … so Obri/Abari ob koncu 
6. stoletja vsilili svoje vodstvo Slovenom v Sklaviniji in tako vodili ves 
slovanski pritisk proti Bizancu« [3]. Hkrati pa pod vplivom pangerman
ske indoktrinacije zavestno ločuje druge »Slovane« od pod Vzhodne 
Alpe naseljenih Slovenov. Mar gre potemtakem Grafenauerja razumeti, 
da ta čas v Sklaviniji ni bilo »Slovanov«, ampak samo Sloveni? Najbrž, 
saj so se alanski (sarmatski) Serboi in Horuati, ki so se v 19. stoletju kot 
Sloveni oziroma Slaveni tudi vpisali v veliko skupnost Slovanov, naselili 
v Sklavinijo šele v 7. st. [4].

Enciklopedija Slovenije (MK, 1997), Slovenski veliki leksikon Mladin
ska  knjige (2005), Leksikon Sova (CZ, 2006), Slovenski veliki leksikon 
Mladinske knjige (2007) in slovenska Wikipedija (avg. 2010*) ne pozna
jo gesla Sloveni, lahko pa o izvirnih (ne o srbskih!) Slovenih preberete 
prispevek na slovaški Wikipediji in še kje drugje [5 in 9].

Zgodovinska umestitev
Ker menim, da je imenovanje Sloveni v neposredni zvezi s pojmi 

Σκλαβηνοί = Sklabenoi oz. Sklaveni, ki jih navajajo zgodnji viri za 
ljudstvo v Srednji Evropi, sem se odločil poiskati nekaj do zdaj znanih 
navedb, tudi zamolčanih.

Najstarejši podoben zapis je na etruščanskih zlatih ploščicah iz Pyr
gija, ki ju strokovnjaki umeščajo v 5. stoletje pr. n. št.  A. Berlot je na 

O Slovenih

* Slovenska Wikipedija je leta 2011 le uvedla geslo Sloveni, vendar ne v smislu neposred
nih prednikov Slovencev. Pri Wikipediji še vedno (31. dec. 2011) vztrajajo pri prepričanju, 
da je bilo to splošno bizantinsko ime vseh »slovanskih«, ljudstev, čeprav hkrati trdijo, da 
so jim Bizantinci rekli Sklábēnoi (Σκλάβήνοι) in podobno, Latini pa Sclavi in podobno, 
vendar ne eni ne drugi nikoli Slověni. Ime Sloveni potemtakem lahko velja samo za ljud
stva, ki so se od nekdaj tako imenovala (današnji Slovenci in Slovaki), vsa druga pa so 
samo Slaveni, saj se kot Sloveni niso nikoli predstavljali. (avtor)
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ploščici z daljšim besedi
lom izluščil besedi CLU
VENI in ITALA ter celoten 
napis tudi prevedel v na
jbolj slovenščini podoben 
jezik [6]. Podobno ugotav-
ljata tudi M. Bor in V. Vo
dopivec Sluveni in Itala [7 
in 8].

Starogrški učenjak Ptole
maj je že v 2. stoletju opi

Slavi!). Kje naj bi sic
er prišleki našli to 
poimenovanje? Še 
bolj je ta domneva 
zgovorna pri alan
skih Horuatih [14], 
ki zdaj za nekdanje 
Sklavene uporabljajo 
obliko Slaveni. Vs
ekakor bi bilo zan
imivo ugotoviti, kdaj 

Na podlagi najnovejših ugotovitev zgodovinske stroke 
je bosenska Wikipedija mnogo bolj sodobna in pogum-
na kot slovenska

Iz avtorjeve predstavitve članka O Slovenih v 
powerpointu na deveti mednarodni konferenci 
Izvor Evropjcev  v Ljubljani 3. junija 2011

soval Souovene (Σουοβηνοί) [9],  bizantinski zgodovinar Prokopij je v 
6. stoletju prvi pi sal o Sklavenih (Σκλαβηνοί) [10] za njim pa tudi Jor
danes, Diakon in drugi o Venetih po imenu Sclaueni na področju bivših 
rimskih provinc Venetia, Vindelicia, Raetia, Istria, Norik, Dalmatia in 
Panonia. Očitno gre za današnje Slovence, piše bosenska Wikipedija [11].

Slovaška Wikipedija navaja, da sta obliki Sloveni in Slověni (beri: 
Slovieni) do 10. stoletja pogosti, od visokega srednjega veka pa je to 
oznaka samo v današnji Slovaški, Sloveniji, Madžarski (za Slovake in 
Slovence) in v delih Hrvaške, kot tudi za izumrlo vzhodno deblo (glej: 
novgorodski Sloveni) in za Pomeranske Slovince [12]. Od današnjih 
slovanskih skupin je beseda Slov(i)eni izvirno ime Slovakov in Slovencev.

Srbsko-črnogorska in makedonska oblika Sloveni sicer zdaj pri njih 
pomeni Slovane, vendar ka že, da so jo njihovi predniki prevzeli, ko so kot 
alanski Serboi prišli med Sklavene na Balkan [13], kar pomeni, da so mor
ali biti takratni staroselci res Sloveni –  Sklaveni in ne Sclavi (poznejši 
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in v kakšni zvezi so Srbi prvič uporabili ime Sloveni in kdaj Hrvatje 
Slaveni; ne prvi ne drugi pa nikoli »Slovani«!

V drugi polovici prvega tisočletja so se ob Ilmenskem jezeru v 
današnji Rusiji naselili Sloveni, znano je njihovo mesto Slovensk, 
poznejši Novgorod, ki so ga ustanovili skupaj z Rusi. Slovene in Ruse 
navaja vir ločeno, kar pomeni, da jih takrat še ne šteje za sorodnike – 

O Slovenih

»Slovane« [15]. To naselitev 
potrjuje tudi genetska slika 
Evrope, saj so najpogostejši 
slovenski Y-DNK haplotipi 
R1a1a na območju med Min
skom, St. Petersburgom in 
Moskvo. Drugi najpogostejši 
I2a2 pa so prisotni v Belorus
iji; pogosti pa so tudi pri Hr
vatih [16].

Najstarejši dokumenti, 
pisani v stari cerkveni 
»slovanščini« iz deve te-
ga stoletja, vsebujejo iz
raz slověne, ko opisujejo 
prebivalce okrog Soluna 
(Thessalonica) [17]. Ali 
naj to pomeni, da so tudi 
Sklaveni (Sloveni!) živeli v 
Otonovi Sclauinii [18] od 
Baltika pa vse do Grčije?

Ogrski Slovenci, ki so bili od prihoda Madžarov (ok. 880 do 896) naprej 
pod oblastjo ogrskih kraljev, so sami sebe imenovali Sloveni in govorili 
slovenski jezik [19].

Primoža Trubarja razglašajo kot prvega, ki je naše prednike imeno
val Slouenci, manj znano, oziroma manj poudarjano in raziskano, pa je 
njegovo imenovanje Sloueni v prevodu Novega testamenta, kjer uvod 
naslavlja: Truber od Slouenom slouu iemle in potem nadaljuje Lete buque 
sleto Predguuorio, vom muim lubim Slouenom, … [20]

Podobno pa piše Trubar tudi v začetku navodila za branje Svetega 
pisma: Vi iſuoleni Bogu Lubi Crainci inu Sloueni, [20] … pa v knjigi Eni 

Pomen znaka »jat«        
Upokojena profesorica slovenščine mi je povedala, 
da so proučevalci starocerkvene »slovanščine«, ki 
naj bi bila najbližja »praslovanščini«, sklepali, da 
so takratni znak ě (jat, cirilski      ) v imenu Slověni 
izgovarjali kot zelo široki e, skoraj proti a-ju. Če je te 
»izgovorjevalce« seveda kateri od teh proučevalcev 
slišal!

V leksikonu Sova (Cakarjeva založba, 2006) piše, da 
je ta »praslovanski« e-jevski glas v slovenščini prešel 
v e, v hrvaščini in srbščini pa v e, ije ali i. Sledi torej:  
Sloveni, Slovijeni in Slovini (Slovinci?). Podobne 
razlage sem našel tudi v tujih Wikipedijah*, kjer se 
poleg vseh naštetih samo v dveh primerih pojavljata 
še ia in ja.

Kaže, da so češki izumitelji imena »Slovani« v 19. 
stoletju, potem pa še ljubljanski znanstveni posne
movalci, bržkone prav na podlagi teh dveh izjem 
iz Slověnov skovali »Slovane«. Ker je bilo to, da bi 
hitreje pozabili na izvirne Slovene, takrat politično 
zapovedano.

* v srbski, makedonski, hrvaški, angleški, ruski, bol
garski in nemški Wikipediji
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psalmi, ta celi Katehismus inu … pejsni: Natu vi, muji lubi Kranci inu 
Sloveni, pujte … in enako spet v začetku slovenskega predgovora v knji-
gi Noviga testamenta pusledni dejl: VSEM BOGABOIEZHIM CRAIN-
ZOM INV Slouenom, od Buga sku∫i Cri∫tu∫a v∫e Dobru molim [21].

Poglejmo še ENE DVHOVNE PEISNI, katere so skvsi Primosha Trvberia 
vta slauenski yesik istolmazhene, inu vshe seday kdrugimu maly drukane [22]. 
Do zdaj še nihče ni pojasnil, kje so takrat našli izraz slauenski. Malo ver
jetno, da se jim je že sanjalo o Slavenih (»Slovanih«), zanesljivo pa je bila 
pesmarica namenjena Slouenom, ki so jih očitno takrat še poznali tudi 
kot Slauene (Sklavene).

Enkrat o Slouenzih in drugič o Slovenih je pisal tudi Jurij Dalma
tin [23]. Vse kaže, da se je prav v času naših protestantskih piscev na 
Kranskem začelo uveljavljati ime Slovenci; če ga že niso izumili prav oni. 
Za druge njihove vrstnike smo bili Slovenci potem še kar nekaj stoletij 
Sloveni, po katerih je ostalo tudi poimenovanje za ženske – Slovenke, 
tako pri nas kot pri Slovakih.

Antol Vramec je v Kroniki, ki jo je dal leta 1578 natisniti v Lublani, za 
leto 3628 (334 pr. n. š.) zapisal: Alexander veliki po Otezu Filipa Kral Mac-
zedonzki Bulgare in Illyrikuſe, ki se vezda imenuiu Zloueni oblada [24]. Po 
Vramčevih dokaj zanesljivih virih so se torej Zloueni (Sloveni) že takrat 
tepli z makedonskim kraljem. Sicer pa Vramec skozi vso zgodovino 
dosledno ločuje Zlouene (Szlouene, Szlouencze) in Horuate, o kakšnih 
»Slovanih« pa pri njem seveda ni niti sledu.

Števan Küzmič (1723-1779), evangeličanski duhovnik, učitelj in ute
meljitelj prekmurskega evangeličanskega slovstva je leta 1771 izdal svoj 
prevod Nove zaveze, najpomembnejše delo prekmurske protestantske 
književnosti [25]. V Predgovoru med drugim piše: … Hvále je vrej den i 
Franczel Miháo: ka je vu Luzátzii bodoucſim Szlovenom … czejli Nuovi Zákon 
1706. darüvao v Budiſſi … in tako tudi na drugih mestih, v §. 12. celo: … 
ali, kak zdaj naſi Szlovenye gucsíjo, Deacsko czejlo Biblio; …

V Linhartovem Poskusu zgodovine Kranjske piše prevajalka o Južnih 
Slovanih, čeprav poimenovanje »Slovani« tudi leta 1788 še ni bilo izum
ljeno. Linhart je namreč pisal v nemščini o Slavenih (Slaven izvedeno iz 
Sklaveni, podobno kot v skoraj vseh evropskih jezikih), v katere »so se iz 
Sarmatov spremenili«, ko so v 7. stoletju prekoračili Donavo [26].

Ukrajinsko-ruski zgodovinar Jurij Venelin, ki je mlad umrl spomladi 
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1839, ni dočakal izida svoje knjige Drevnie i nynešnie Slovene (Starodavni 
in današnji Sloveni), ki je v ruščini izšla nekaj let pozneje.  Tako jih im
enuje tudi skozi skoraj vso knjigo [27]. V slovenščini smo jo dobili šele 
leta 2009, vendar na žalost tudi to s popravljenim naslovom Starodavni 
in današnji Slovenci in dosledno predelavo vseh pristnih Venelinovih 
Slovenov v Slovence [28], ne glede na dejstvo, da je imel v mislih prav 
njih.

Venelinov sodobnik, nabožni in strokovni pisec iz Bogojine v Prek
murju Jožef Košič (1788-1867) je okoli leta 1845 izdal knjigo Zobrisani 
Sloven in Slovenka med Mürov in Rabov [29] , v rokopisu pa so ostale 
njegove Starine železnih ino salajskih Slovenov, ki so za etnologe še danes 
dobrodošel vir [30].

Leta 1886 je v Ljubljanskem zvonu izšel roman Slovenski svetec in učitelj, 
pomembnega slovenskega realističnega pisatelja Josipa Jurčiča (1844-
1881), v katerem opisuje zgodovino Slovenov od kneza Pribine do za
vednega Slovena Koclja [31].

Fran Saleški Finžgar (1871-1962), slovenski pisatelj, dramatik in preva
jalec, je v  svojem verjetno najbolj znanem delu Pod svobodnim soncem 
(1906-1907) prikazal spopade med Sloveni in Bizantinci [32], katerih 
opisi temeljijo na zgodovinskih virih.

Med pomembnejša dela sodi tudi Helmolts Weltgeschichte, obsežni  
nemški zgodovinski učbenik z začetka 20. stoletja, ki na strani 279 piše: 
»Jenne Stamme, die in den alten romischen Provinzen Pannonien, Noricum, 
Raetien, Vindelicien angesiedelt waren, wurden gemeiniglich Slaven oder 
Slowenen genannt.« [33], kar se v prevodu lahko glasi samo kot »Tista 
plemena, ki so živela v starih rimskih provincah Panoniji, Noriku, 
Retiji in Vindeliciji, so bila splošno imenovana Slaveni ali Sloveni.« O 
»Slovanih« pa ne duha ne sluha.

Do izbruha fašizma se je kraj na levem bregu Nadiže/Natisone v 
današnji italijanski videmski pokrajini imenoval Špeter Slovenov (v 
furlanščini San Pieri dai Sclavons, v italijanščini do Dunajskega miru 
1866 San Pietro degli Slavi), zdaj samo še San Pietro al Natisone [34].

V prvi polovici minulega stoletja je bil izraz Sloveni še v polni uporabi. 
Pisatelj Ivan Lah je celo takole napisal: » … šele sredi 9. stoletja (867) gresta 
preko naše slovenske zemlje prva dva velika moža – Ciril in Metod – ki po rodu 
nista Slovenca niti Slovena, … [35]

O Slovenih
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Geslo sloven je podrobno in vsestransko obdelal Marko Snoj v Bezla
jevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika [36].

Kot zadnja pozná Slovene Ilustrirana zgodovina Slovencev: Slovani 
so sami sebe imenovali Slověne (ednina Slověninъ, pridevnik slověnъskъ), 
čeprav za to slovansko obliko imena, ki je prvič izpričana v stari cerkveni 
slovanščini, ni čisto gotovo, da se je nanašala na vse Slovane [37]. Razumljivo, 
saj se ni mogla, ker se takrat razen Slovenov (Slovencev in Slovakov)
nobeno od ljudstev  današnjih »Slovanov« ni tako imenovalo.

Našteli smo samo nekaj poimenovanj Slovenov, najbrž se jih je še ve
liko več, zlasti starejših, izgubilo. Za pošteno presojo našega porekla pa 
vendarle ne moremo kar tako mimo njih!

Toda v novem tisočletju izvirnih Slovenov ne prizna nihče več.

Zakaj Sloveni?
Čému vendar naj služi vse to naštevanje?
Po vsaj zdaj znanih virih lahko upravičeno sklepamo, da so bili naj bolj 

verjetni predniki današnjih Slovencev in Slovakov nekdanji staroselski 
Sklaveni – Sloveni [38], in da so se predvsem na Balkanu sarmatski [39] 
in turški prišleki [40] res pomešali mednje šele v 7. stoletju ter posto
poma prevzeli njihov jezik. Tako so se razvili današnji tako imenovani   
Južni Slovani, kar pa pomeni temeljito prevetritev nestvarne nemške te
orije o množični selitvi Slovanov in naselitvi tkim. »Alpskih Slovanov« 
– prednikov današnjih Slovencev – v naše kraje v 6. stoletju.

Domala vsi evropski narodi so ime za »zgodnje Slovane«, ki so za raz
liko od Sklavenov v srednji Evropi, verjetno živeli med Baltskim morjem 
in Karpati, povzeli po latinskem zapisu sclavi v oblikah Slavi, Slavs, 
Slaves, Slawen, Slaver, Славяне, Szlavok, Eslavos, Slavlar in podobno. 
Na tej podlagi je v 19. stoletju nastal tudi pojem panslavizem (in ne 
panslovanizem!), veda o »slovanskih jezikih« in književnosti pa je slav-
istika in ne slovanistika. Po Sklavenih, Sklavinih in zlasti po največkrat 
zapisanem grškem imenu Σκλάβοι (Sklaboi > Sklavoi) je naj bolj verjetno 
dobila ime tudi Slavonija (in ne Slovanija!).

Je Prešernov verz Največ sveta otrokom sliši Slave samo pesnikova muha?
Mimogrede: izraza »Slovani« v 30 evropskih jezikih, in med njimi 

tudi pri vseh »Južnih Slovanih« z Bolgari vred, pa tudi v Rusiji, sploh 
ne poznajo, saj uporabljajo za današnje pripadnike tako imenovanih 
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slovanskih narodov imenovanje s Slav- v prvem zlogu (Slav-s, Slav-
i, Slaw-en, Слав-яне in podobno), za Slovence pa dosledno obliko s 
Sloven- v prvih dveh zlogih (Sloven-i, Slowen-en, Sloven-es, Sloven-
e, Szlovén-ek, Sloveen-it, Sloven-ar, Sloven-ler, Esloven-o, Słoweń-cy, 
Sloven-ci, Словен-цы in podobno). Izjeme, ki potrjujejo pravilo, so za 
»Slovane« srbski, črnogorski in makedonski jezik z oblikama Sloveni oz. 
Slovenite.  Umetno skovano obliko Slovani uporabljajo razen Slovencev 
samo štirje »panslovanski« narodi. Hrvatje pa so Slavene najverjetneje 
povzeli po izvirnih Sklavenih, na katere so naleteli ob prihodu v Pan
onijo v 7. stoletju.

In kaj naj bi pravzaprav pomenila dosledna uporaba izraza Sloveni 
za staroselce v Srednji Evropi, pri Slovencih pa imena Slaveni namesto 
izmišljenih »Slovanov«?
	da poimenovanje Sloveni (iz Sklaveni) pripada samo prednikom 

današ njih Slovencev in Slovakov, ki imajo edini v korenu imena ta 
dva značilna zloga; predvsem v naselitvenem območju teh dveh nek
daj največjih ljudstev je namreč nastala tudi močna Samova plemenska 
zveza Slověnov; morebiti podobno govoreča sosednja plemena (zdaj 
Slavi/»Slovani«) pa so imela takrat in imajo še danes povsem druga im
ena [41];
	da smo bistveno starejše ljudstvo kot nam priznavajo drugi Evrope

jci – zlasti Nemci in »prijateljski« sosedje;
	da imamo korenine že od zdavnaj v Srednji Evropi in da so dru

gi evropski staroselci, zlasti takratni južni in zahodni sosedje Grki in 
Rimljani poimenovali tista ljudstva, ki so naseljevali predele vzhodno 
od Slovenov (Sklavenov, Slavenov), poimenovali kar počez po bližnjih 
Slovenih –  Σκλαβηνοί, Sklaveni in Slaveni, pozneje pa še Latini tudi 
Sklavini, Slavini, Slavi ipd. (Različnih zapisanih imen za »stare Slovane« 
je več kot 830; čeprav se jih je nedvomno veliko za vedno izgubilo, se 
posamezne inačice pojavljajo tudi po petdesetkrat [42], samo kot Slovani 
nikoli);
	da bi se Slovenci doma in na tujem izognili marsikateremu nespo

razumu o svojem poreklu, če bi za svoje zgodnje predhodnike po vzoru 
M. Kosa in B. Grafenauerja priznali Slovene. Namesto izmišljene ob
like Slovani za druge narode, ki so se zaradi podobnega jezika pozneje 
pridružili veliki družini, pa kot večina Evropejcev s Hrvati vred, začeli 
uporabljati uveljavljeno evropsko ime Slaveni (Slawen, Slaves, Slaver, 
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Szlavok, Славяне, Slavi ipd.);
	zlasti pa bi ta uporaba budila slovensko narodno zavest, saj je Ivan 

Cankar upravičeno zapisal, da smo »narod hlapcev«. Prav zaradi zataje
vanih zgodovinskih dejstev smo večno poniževani in vztrajno ponižni. 
Samo nekateri redki resnično pokončni Slovenci so se v zgodovini in 
le nekateri še bolj redki se tudi danes zavedajo svojega porekla, svoje 
preteklosti, svoje kulture in svojega jezika. Klečeplazenje pred tujci, ki 
ga še celo v samostojni državi doživljamo vsak dan, nenehno zgodovin
sko in tekoče zanemarjanje sonarodnjakov (na Koroškem, v Porabju in 
v Reziji) ter prepuščanje ozemelj pohlepnim sosedom, modno pačenje 
izvirnega jezika, ki smo ga po čudežu ohranili skozi tisočletja, zanemar
janje pristnega kulturnega izročila (npr. ljudske pesmi) in nadomeščanje 
s tujimi vzori ter nespoštovanje svojih narodnih simbolov (npr. zastav), 
ki so temeljni izraz narodne pripadnosti, so žalostne priče sprenevedan
ja in zatajevanja naše istovetnosti ter popolnega pomanjkanja narodove 
samozavesti in ponosa. Z okrnjeno državno himno pa »zanikamo svoj 
obstoj in hvalimo dobro sosedstvo« [43].

Za večino evropskih narodov so Slovenci že itak poimenovani kot 
Sloveni, es, en, os, er, ek, ler in it … Nobena od teh oblik pa se 
ne konča na -ci, kot se zdaj samó pri štirih vzhodnoevropskih naro
dih. Bi bila izvirna oblika Sloveni za naše prednike preveč podobna 
»panslovanski« izmišljotini Slovani? Nedvomno, saj bi očitno nakazova
la, kje so si Čehi »sposodili« [44] to skupno ime za Slovake, Poljake in 
Ukrajince, pa, kakšna ironija, da smo pod vplivom panslavizma poi
menovanje prevzeli tudi mi, čeprav smo bili Slaveni že od nekdaj!

***
Zgodovino pišejo zmagovalci, vedno v korist svojega ljudstva, svojega 

naroda, svoje države. Slovenci smo prvič postali zmagovalci leta 1991 
in prvič v novejši zgodovini [45] dobili svojo mednarodno priznano 
državo. Zdaj si tudi prvič smemo in moramo pisati svojo zgodovino 
sami. Nikogar se nam ni bati, pred nikomer naj nas ne bo sram, nič naj 
nas ne ovira pri iskanju verodostojnih virov in dokazov za pošteno in 
neodvisno odkrivanje resnice o naših prednikih in njihovi vlogi v raz
voju evropskih narodov in nas samih. Zato je vsak prispevek v ta na
men dobrodošel.
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Povzetek
Po vseh zdaj znanih virih lahko upravičeno sklepamo, da so najbolj 

verjetni predniki današnjih Slovencev in Slovakov nekdanji staroselski 
Sloveni – Sklaveni, da so se predvsem na Balkanu sarmatski in turški 
prišleki pomešali mednje šele v 7. stoletju ter postopoma prevzeli njihov 
jezik. Tako so se razvili današnji Južni Slovani, kar pa pomeni temeljito 
prevetritev nestvarne nemške teorije o množični selitvi in naselitvi t.i. 
»Alpskih Slovanov« – prednikov današnjih Slovencev v naše kraje v 6. 
stoletju.

Domala vsi evropski narodi so ime za »zgodnje Slovane« povzeli po 
la tinskem zapisu sclavi za ljudstva, ki so verjetno živela med Baltskim 
morjem in Karpati, da so jih razlikovali od Sklavenov. Izraza »Slovani« 
v 30 evropskih državah sploh ne poznajo, saj uporabljajo za današnje 
pripadnike tkim. slovanskih narodov imenovanje s Slav v prvem 
zlogu (Slav-s, Slav-i, Slaw-en, Slav-es, Szlav-ok, Slav-lar, Eslav-os, Слав-
яне in podobno). Na tej podlagi je nastal tudi pojem panslavizem (in ne 
panslovanizem!). Umetno skovano obliko Slovani razen Slovencev upo
rabljajo samo štirje omembe vredni vzhodnoevropski narodi.

Za Slovence pa dosledno velja oblika s Sloven- v prvih dveh zlogih 
(Sloven-i, Slowen-en, Sloven-es,  Sloven-e, Szlovén-ek, Sloveen-it, Slov
en-ar, Sloven-ler, Sloven-ci, Esloven-o, Словен-цы in podobno). Izjeme, 
ki potrjujejo pravilo, sta srbsko-črnogorski in makedonski jezik z ob
likama Sloveni oz. Slovenite za Slovane ter hrvaška oblika Slaveni, naj-
verjetneje povzeta po izvirnih Sklavenih. Iz prispevka sledi, da poi
menovanje Sloveni (iz Sklaveni) pripada samo prednikom današnjih 
Slovencev in Slovakov, ki so živeli na njihovih sedanjih ozemljih že v 
predrimskih časih,  morebiti podobno govoreča sosednja plemena  (zdaj 
Slavi/»Slovani«) pa so imela takrat povsem druga imena.
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Zgodovinskemu atlasu na rob *

Ko sem v zadnjem Nedeljcu prebral prvo predstavitev prvega slov
enskega zgodovinskega atlasa, nisem vedel, naj se jezim ali naj se 
jokam. Na prste ene roke lahko preštejemo tiste evropske narode z 

* Objavljeno v Odmevih Nedeljskega dnevnika, 29. maja 2011

nami vred, ki so povzeli manipu
lacijo čeških bibličnih zgodovino
piscev z izmišljenim imenom 
»Slovani«; nihče drug kot mi sami 
pa še okrasek »alpski«. Ne o prvih 
ne o drugih ni nobenega znanega 
zgodovinskega vira ali podatka, o 
Slovanih vse do sredine devetnaj
stega stoletja, o »alpskih Slovanih« 
pa še to ne, saj so se menda pojavili 
šele v dvajsetem stoletju. Najbrž 
smo samo za razločitev od drugih 
Južnih Slovanov postali »alpski«, 
kar za kolikor toliko resno znanst
veno izdajo seveda ne more biti 
zgodovinska resnica in oznaka 
naših najverjetnejših prednikov iz 
šestega stoletja.

Čeprav so že od Trubarja, Dalmatina in drugih protestantskih piscev, 
pa do uglednih slovenskih zgodovinarjev Milka Kosa in Boga Grafe
nauerja vsi pisali o Slovenih kot o prvotnih naseljencih v naših krajih 
(kaže, da so poleg Slovenov uvedli Slovence v svoje knjige prav naši 
protestanti), je novi rod uradnih zgodovinarjev Slovene kot naše pred
nike popolnoma zatajil; ni jih več ne v Enciklopediji Slovenije, ne v Lek
sikonu Cankarjeve založbe, ne na slovenski Wikipediji. Pa tudi v šolskih 
knjigah ne.

Bi znal kdo pojasniti, zakaj smo se Slovenci odločili za Slovane, zakaj 
na tej popačenki še vedno vztrajamo, medtem ko v tridesetih drugih ev
ropskih jezikih že od nekdaj rečejo narodom, ki podobno govore – Slave
ni, Slawen, Slavi, Slavs, Славяне, Szlavok, Eslavos, Slavlar in podobno. 
Zamisel o skupnem nastopu proti germanizaciji pa je dala panslavizem 
(in ne panslovanizma!). Saj ne morem verjeti, da zgodovinarji tega ne bi 
vedeli.

Faksimile članka O nas, alpskih Slo
vanih v prvomajskem Nedeljcu
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Ker s poimenovanjem Slovani vejo komaj štirje vzhodno-evropski 
narodi za koga gre, se s tem pravzaprav sami izločamo iz evropskega in 
še bolj iz svetovnega vedenja o nas. Zmeda s Slovenci, Slavonci, Slovaki 
(ki nam rečejo Slovinci) in za povrh še z nepotrebnimi Slovani je namreč 
popolna. Morda bo kdo porekel, da smo na Slovane preveč navajeni, da 
bi jih lahko pozabili; toda kako, da smo skoraj tisočletne Slovene izbri
sali v manj kot tridesetih letih?

Poreklo in ime Slovenov bi nedvomno lahko naslonili na bolj verodos
tojne Prokopijeve Sklavene iz šestega stoletja, od katerega z veliko žlico 
zajemajo vsi svetovni zgodovinopisci. Vendar o tem noče vplivni krog 
novodobnih slovenskih zgodovinarjev nič slišati. Zdi se, da jih podpi
rajo tudi mediji, saj iz poplave civilnih knjižnih in spletnih prispevkov 
o našem poreklu pravzaprav noben ne pride do bralcev časopisov, radij-
skih poslušalcev ali televizijskih gledalcev. Zgodovinarska in medijska 
blokada je takorekoč popolna, čeprav tudi drugače misleči plačujemo 
davke za izdajanje takih in podobnih knjig o »alpskih Slovanih«, kupu
jemo časopise in revije ter plačujemo RTV naročnino.

Zato se tako obetavno oglaševanega zgodovinskega atlasa sploh ne 
veselim.

12. maja 2011                                                       Marjan Moškon  
Novo mesto

P. S.: Če mislite, da vam z zadnjim stavkom delam škodo pri oglaševalcih 
atlasa, ga brez zamere lahko izpustite.

M. M.

Zgodovinskemu atlasu na rob
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Za koga smo Slovani in za koga alpski?*

V prvomajskem Nedeljskem dnevniku so pangermansko zavdani 
uredniki objavili pogovor novinarja Braneta Šalamona s poklicnim zgo
dovinarjem dr. Petrom Štihom iz Ljubljane, ki vztrajno razlaga naselitev 
nekakšnih Slovanov v šestem stoletju pod vzhodne Alpe. Kdorkoli so že 
bili takratni stanovalci naših krajev, Slovani zanesljivo ne, ker jih takrat 
preprosto ni bilo. 

Doslej znani zgodovinski viri poznajo Čechové, Poľane, Volgare, Ante, 
Sarmate, Alane, Serboje, Varjage in druge, pa tudi Sklavene, po imenu 
še najbolj podobne nekdanjim Slověnom – poznejšim Slovencem in Slo
vakom, ki imajo še danes edini med slovanskimi narodi v korenu imena 
značilni zlog slov-. Nobeno od prej najštetih »slovanskih« plemen in ljud
stev se ni melo za Sklavene, sicer bi jim od tega vsaj v imenu kaj ostalo. 
Če pa so ta manj razpoznavna vzhodna plemena govorila podobno kot 
Sklaveni, in so jim zato vsem od kraja poenostavljeno rekli Slavi, kar jim 
je skupno še danes, ni nobenega utemeljenega razloga, da bi prednikom 
Slovencev natikali izmišljeno ime Slovani. O tem je na razpolago mnogo 
več verjetnih virov, kot o »alpskih Slovanih«, o katerih jih sploh ni.

Med verjetnimi je tudi prispevek tega istega dr. Petra Štiha v Ilustri
rani zgodovini Slovencev (Mladinska knjiga, Ljubljana 1999, str. 15), kjer 
med drugim pravi: » ... Slovani so sami sebe imenovali Slověne (ednina 
Slověninъ, pridevnik slověnъskъ), čeprav za to slovansko obliko imena, 
ki je prvič izpričana v stari cerkveni slovanščini, ni čisto gotovo, da se 
je nanašala na vse Slovane ... « Vsekakor zanimivo dokazovanje, da bi 
bili tudi Sloveni morda lahko Slovani, če bi jih seveda češki rokohitrci 
izumili vsaj dvanajst stoletij prej. 

Čeprav trideset evropskih narodov češki slepariji s Slovani ni nasedlo, 
saj podobno govorečim narodom pravijo Slaveni, Slawen, Slavi, Slavs, 
Славяне in podobno, se naša zgodovinska znanost ne more izkopati 
iz tega podalpskega zakotja. Od vseh južnoslovansko opredeljenih 
narodov smo samo Slovenci –  Slovani. In če bi nas Štihovi prekrstili v 
Zumbe, kar tudi smo, bi to kot papige zvesto ponavljali za njimi!

Od objave navedenega Štihovega sklepa v Ilustrirani zgodovini 
Slovencev je minilo dvanajst let, gospod Štih in njegov krog pa sta v 
tem kratkem času dokončno zatajila Slověne. Bojim se, da ne bo treba 

* Objavljeno v sklopu protestov Politiki prirejajo zgodovino na spletni strani Hervardi 
in na Forumu RTV SLO>Slovenija>Zgodovina>Primer dr. Petra Štiha, alpskega Slovana, 
stran 4, 18. maja 2011.
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niti novih dvanajst let, ko bosta zatajila tudi Slovence. V splošno dos
topnih zgodovinarskih pisanjih tega kroga je bil navedeni stavek zadnja 
omemba Slověnov. Enciklopedija Slovenije (1997), Leksikon Sova (2006) 
in slovenska Wikipedija (avg. 2010) ne poznajo več gesla Slověni, v šolah 
o teh naših prednikih ni niti besede, na razpravah o poreklu in zgodovi
ni Slovencev je o Slověnih prepovedano govoriti – kar vse je nedvomno 
zasluga Štihovih sodelavcev in somišljenikov.

Zanimivo, da jih država plačuje (z našim davkoplačevalskim denar
jem!), ne da bi se vprašala, če je na tem svetu lahko še kakšna druga 
resnica kot ta, da so se »alpski Slovani« naselili v naše kraje proti koncu 
šestega stoletja. Natančno takrat so namreč prišli v Panonijo in pod Alpe 
Obri, o njih je vse polno poročil, o silni ofenzivi »alpskih Slovanov« pa 
niti besedice. Navzlic našim številnim piscem od protestantov Trubarja 
in Dalmatina do zgodovinarjev Milka Kosa in Boga Grafenauerja, ki so 
vsi po vrsti pisali o Slovenih kot o prvotnih naseljencih v naših krajih 
(kaže, da so poleg Slovenov uvedli Slovence v svoje knjige prav prot
estanti), nam novi rod uradnih zgodovinarjev te korenine popolnoma 
odreka. 

Rimske škofije, ki naj bi vse po vrsti padale zaradi naseljevanja »alp
skih Slovanov«, kar je menda kronski dokaz za njihov prihod v šestem 
stoletju, so takrat zanesljivo pustošili bolj učinkoviti roparji – Obri! 
Slovene, ki so si jih podredili, so kvečjemu prav Obri pognali v škodo. 
Sicer pa so škofije padale tudi zaradi propada rimskega imperija, saj so 
bili takratni edini pravi krščanski prebivalci naših krajev ostanki rim
skih uradnikov in vojaških veteranov, ki so hiteli pospravljati kovčke in 
bežali domov, morebitni romanizirani in pokristjanjeni staroselci pa so 
se kar hitro vrnili k svojim starim bogovom.

Čeprav Štih dobro ve, da v 6. stoletju nihče ni pisal o Slovanih, saj zan
je niti ni mogel vedeti, vztrajno vsiljuje politično hipotezo svojih avstro-
nemških naročnikov o poznem prihodu »alpskih Slovanov«. Morda 
računa, da bi nas alpskim prijateljem kot »alpske« lažje prodal?

16. maja 2011       Marjan Moškon

Za koga smo Slovani in za koga alpski?
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O   jeziku staroselcev *
Jezik staroselcev je najtežje dokazljiv,

pa vendar najboljši dokaz.

Abstract
Since I assume that aboriginal people were indigenous to our terri

tory long before the various subsequent arrivals, I want mainly to show 
how limited could be the influence of less numerous invaders on their 
language and culture even after prolonged occupation. For the people 
who inhabited Europe before the arrival of the Romans, various authors 
strive to determine their origin more reliably. They read the Venetic in
scriptions with help of the Slovenian language, however the origin of 
other indigenous people is still too little understood. During the Hall
statt time and after them should be almost all tribes in the western Bal
kan Peninsula from Greece to the Danube – the Illyrians! Knowing that 
real Illyrians (Illyrii propriae dicti, Pliny: Natural History) were a rela
tively small tribe on the border between today’s Albania and Montene
gro, this significantly diminishes their real historical significance. Great 
masses of Celts (Gauls), which, according to West-European historians 
of the 19th century flooded in the second half of the first millennium BC 
almost all of Europe, become on serious examination of their settlement 
scattered somewhere in the blue. The Celts in the today’s Slovenian terri
tory had come and gone in relatively small groups as communities they 
might had existed in Slovenian territories for less than eight decades. 
The Celts is not the name of a people, but the name for a cultural and 
military phenomenon with a relatively modest impact on our current 
territory. Therefore it is necessary to reinvestigate the really vast num
ber of former tribes in Central Europe including the Balkans. Although 
this work is pretty much at its beginning, there are already emerging 
different views on the tribes in the late antiquity and early Middle Ages. 
In particular, it is necessary to consider separately the aboriginal popu
lation and foreign invaders and to explore the relationships between 
them, particularly in regard to linguistic, cultural and religious influ
ences. Performing this way it emerges that the Illyrians and Celts are not 
as important as they were presented till now by mainstream historians. 
As the mainstream historians indicate that the indigenous peoples have 
not changed for thousands of years, and that they were of the same ori

* Objavljeno v Zborniku devete mednarodne konference IZVOR EVROPEJCEV, Založba 
Jutro, Ljubljana 2011.
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gin, then there becomes of the utmost importance the question of what 
language these tribes had spoken. The most simple answer is: Sclavenic. 
As long as the scholars do not prove something more acceptable, this 
conclusion is the most probable.
Jezik

Najbrž nihče ne dvomi, da je jezik najpomembnejša lastnost za is
tovetenje ljudstev in narodov. Jeziki so se skozi čas spreminjali, vendar 
nikdar tako celovito, da v njih ne bi bilo mogoče zaznati celo tisočletnih 
korenin. Nekateri so sicer izumrli, nekateri skoraj popolnoma izginili, 
nekateri pa kljub viharjem zgodovine vztrajajo. Dva od teh zadnjih sta 
tudi slovenščina in slovenčina (slovaščina).

Na žalost so od zapisanih dokazov iz prvega tisočletja našega štetja 
ostali samo Brižinski spomeniki, katerih jezik je po prepričanju naših 

O jeziku staroselcev

Del na žalost nedosledne primerjave izvirnega besedila Brižinskih spomenikov z
današnjimi slovaščino (rdeče pobarvane besede), slovenščino (modro pobarvane 
besede) in češčino (zeleno pobarvane besede) v spovednem obrazcu,ki pa vseeno 
dovolj pove (Sclabonia.sk, Rubriky, Jazyk)
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znanstvenikov najstarejši predhodnik današnjega slovenskega jezika. 
Hkrati pa tudi Slovaki dokazujejo – njihova današnja slovenčina je 
močno podobna naši slovenščini – da je v brižinskem spovednem listu 
več slovaških kot slovenskih besed [1]. Starejših zapisov še nismo našli, 
čeprav je malo verjetno, da bi bilo oblikovno tako dodelano besedilo 
prvo in do takrat edino.

Tako nam za raziskovanje zgodnejših, za nas zanimivih ljudstev, os
tane predvsem zdrava pamet, logično sklepanje, na kar se pravzaprav 
naslanjajo vsi sodobni zgodovinarji. Kdaj so jeziki nastajali, kako so se 
skozi stoletja spreminjali, kaj je najmočneje vplivalo na njihov razvoj in 
obliko? Domorodci globoko v brazilskem deževnem gozdu, kamor še ni 
vdrla civilizacija, govorijo najbrž precej podobno, kot so pred tri tisoč leti.

Osvajanja
Tam, kjer so se iz raznarodovalnih, še zlasti pa iz osvajalskih nagnjenj 

pojavila vsiljiva in bojevita azijska in evropska ljudstva, pa je bilo mor
da tudi drugače. Najdaljša vojaška okupacija naših krajev je bila v času 
Rimskega imperija, vendar so kljub dolgotrajni rimski zasedbi prvotni 
prebivalci ostali pretežno z enakim jezikom in z enako kulturo [2]. Je ta 
primer lahko tudi izziv za drugačna razmišljanja o staroselcih srednje 
Evrope kot jih zagovarja zdajšnje uradno zgodovinopisje? 

Po izkušnjah lahko ločimo tri osnovne vzorce posledic za jezik po 
nasilni zasedbi (prijateljskih najbrž nikoli ni bilo) naselitvenega prostora 
staroselskega ljudstva:
A. Zavojevalci začasno zasedejo ozemlje, občutno lahko zaznamujejo 

običaje in kulturo staroselcev, ki pa za medsebojno sporazumevan
je ne prevzamejo jezika zavojevalcev (Kelti, Huni, Ostrogoti, Lan
gobardi in Obri/Avari v srednji Evropi, Rimljani na nekaterih zase-
denih ozemljih, Turki na zahodnem Balkanu, kolonialne zase dbe v 
Afriki in Indiji, zasedbene vojske Francozi, Italijani, Nemci, Madžari  
v zadnjih dvesto letih);

B. Zavojevalci trajno zasedejo ozemlje, zdesetkajo staroselce, katerih 
ostanki zaradi manjšine ali zaradi preživetvene prisile v glavnem 
prevzamejo jezik in tudi kulturo zavojevalcev (Rimljani v Karniji, 
Daciji in Retiji, Madžari v Podonavju, Bavarci v Karantaniji, Španci 
in Portugalci v Južni Ameriki, Britanci in Francozi v Severni Ameri
ki, Francozi v Afriki, Britanci v Avstraliji in še kje);
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C. Zavojevalci zasedejo ozemlje in se postopno stapljajo s staroselci, 
delno prevzamejo njihov jezik in kulturo ter spremenijo istovetnost 
(morebitni keltski Latobiki na Dolenjskem, Tavriski v Noriku, sar
matski Alani v Panoniji, turško pleme v današnji Bolgariji idr.).

Preglejmo verodostojne vire, ki so na voljo, kaj se je pred dobrimi dva 
tisoč leti dogajalo z ljudstvi in plemeni v srednji Evropi. Katerim ple
menom je mogoče nesporno določiti jezikovno poreklo?

Ljudstva
Najprej je treba, kolikor je seveda mogoče stvarno in brez pristranske 

fantazije, razčistiti z Iliri, Kelti in Rimljani, ker so največkrat navedene 
skupine ljudstev pred našim štetjem. Vrsta piscev se namreč neomajno sk
licuje na njihov obstoj in razširjenost. A zanimivi so tudi Veneti (Venedes), 
Panonci (Pannonii) in Sarmati (Sarmatæ), ki v novejših pisanjih vse bolj 
nadomeščajo prejšnje »edine« prebivalce v  srednji in vzhodni Evropi.

Približni obseg domovine pravih Ilirov (kockasti vzorec) 
v času vladanja Gentiusa (od 181 do 168 pr. n. št.)

Iliri
V halštatu in še po

tem naj bi bila skoraj 
vsa plemena na za
hodnem balkanskem 
polotoku od Grčije 
do Donave – Iliri! 
Spoznanje, da so bili 
pravi Iliri (Illyrii pro
prie dicti, Plinij: Nara-
voslovje) sorazmerno 
majhno pleme na meji 
med današnjima Al
banijo in Črno goro [3], 
bistveno zmanjša nji
hov resnični zgodovin
ski pomen. Vseeno pa 
jih velja pred prena
gljeno sodbo pozorno 

O jeziku staroselcev

preučiti zlasti glede domnevnih in pravih Ilirov ter predvsem zaradi 
končnega sklepanja v tem prispevku.  Kot verjetni staroselci so še vedno 
zagonetno ljudstvo, saj so izginili skoraj brez sledu in je o njih na voljo še 
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premalo podatkov. Niti o jeziku ni nobenih zanesljivih sledi. Vse, kar so 
do nedavnega pripisovali »Ilirom«, pa je treba razumno porazdeliti med 
druga ljudstva z zahodnega balkanskega polotoka. 

Kelti
Silne množice Keltov (Gauli), ki naj bi po zahodnih zgodovinarjih 19. 

stoletja v drugi polovici prvega tisočletja pred našim štetjem preplavile 
domala vso Evropo, se ob resnem proučevanju njihove naselitve kar 
nekam porazgubijo. Kelti naj bi na današnje slovensko ozemlje prišli in 
odšli – v razmeroma majhnih skupinah, kot etnična skupnost pa naj bi 
zdržali manj kot osem desetletij [4]. Kelti niso ime ljudstva, ampak ime 
za kulturni in vojaški pojav. Njihov vpliv na Slovenskem je omejen na 
Tavriske, pa še to le kot na občasne zaveznike Skordiskov [5]. Nedvomno 
sodijo med zavojevalce po vzorcu A, deloma C.

Rimljani
Vojaške zmage so Rimljanom omogočile popolno oblast nad vsem Sre

dozemljem z Galijo in Britanijo vred. Rim je cvetel od druge polovice 
3. stoletja pr. n. št. do druge polovice 5. stoletja našega štetja, se pravi 
okroglih sedem stoletij. Pa vendar Rimljani v jezikih večine staroselcev 
srednje Evrope – razen med prebivalci Apeninskega polotoka, v Retiji in 
v današnji Romuniji – niso pustili pomembnejših sledi [6]. Štejemo jih za 
zavojevalce po vzorcu A.

Veneti
Vse kaže, da so različna venetska plemena naseljevala najmanj vso 

srednjo Evropo od Baltika in Atlantika do Jadranskega morja. Germani 
so svojim vzhodnim sosedom rekli Weneden, rimski pisec Jordanes pa 
je med njimi ločil tri skupine plemen: Venete, Ante in Sklavene [12]. Ven
dar v jezikih njihovih naslednikov skoraj ni niti keltskih niti latinskih 
prvin [7], poimenovanja rek in gora pa pričajo, da jih kot staroselce lahko 
uvrstimo po vzorcu A [8, 9, 10, 11,12]. 

Panonci
Ko se je razblinil mit o »Ilirih«, ki naj bi obvladovali vso zahodno 

polovico balkanskega polotoka od Grčije do Tilmenta, so jih nadomes
tili s Panonci. Pestra zbirka panonskih plemen je bila po večini sta
roselska, celo o Skordiskih, ki so jih najbolj zagrizeni keltofili šteli za 
najpomembnejši ostanek tako razglašanega osvajalskega ljudstva, imajo 
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zgodovinarji različna mnenja [13]. Panonci sodijo do prihoda Sarmatov 
med staroselce po vzorcu A.

Sarmati
Sarmatski plemeni Alanov Serboi in Korouati [14] sta po smrti Atile 

453 in razpadu hunskega imperija ostali brez pravega vodstva in osva
jalsko oslabeli. Ustalili so se v Podonavju, »se spremenili v Slovane« [15], 
si podvrgli poljedeljske staroselce in postopno prevzeli njihov jezik. V 
začetku 7. stoletja so naselili zahodni del Balkanskega polotoka in posta
li predniki današnjih Srbov in Hrvatov [16]. Štejemo jih med zavojevalce 
po vzorcu C.

O jeziku staroselcev

Preživjeli ledeno doba: Hrvati su prastanovnici Europe
Više od tri četvrtine današnjih hrvatskih muškaraca 
potomci su starih Europljana koji su prije 13.000 do 
20.000 godina preživjeli zadnje ledeno doba na neko
liko lokaliteta (u znanosti se značavaju kao utočišta) 
u Europi. Posljednje znanstvene studije upozoravaju 
na činjenicu da je upravo jedno od tih utočišta,ako ne 

najznačajnije, obuhvaćalo prostore današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oko 
45% današnjih hrvatskih muškaraca potječe upravo s toga lokaliteta. S druge strane, 
njih 30% povezuje se s precima koji su u više valova izravno ili neizravno, preko 
drugih regija Europe, došli iz tzv. Ukrajinskoga utočišta.
Najvjerojatnije je da su muškarci s tzv. haplogrupom R1a u Hrvatsku stigli uglavnom 
iz Ukrajinskog utočišta, a periodi širenja ove haplogrupe variraju od perioda ota
panja ledenjaka pa sve do migracije Slavena između 5. i 8. stoljeća.

Najnovejše odkritje hrvaških genetikov: skoraj polovica hrvaških moških je sta-
roselcev, saj prebivajo na današnjih ognjiščih že od ledene dobe, slaba tretjina pa
so prišleki iz Sarmatije (današnja Ukrajina, op. avtorja). Ta teorija se odlično 
ujema z našo, seveda z malim popravkom: staroselci so bili Sloveni, prišleki pa 
Korouati! (Izrezek je iz članka z ilustracijo o hrvaških genih v Večernjem 14. 
junija 2011) 

Če so navedbe za teh šest ljudstev sprejemljive, lahko poskusimo 
uvrstiti še druga plemena, katerih imena so učenjaki zabeležili na 
območjih morebitne naselitve Sklavenov. Videli bomo, da jih v glavnem 
štejejo za »Ilire«, Kelte, Panonce in Venete.

Hune, Ostrogote, Langobarde in Obre (Avare) štejemo sicer med 
mlajše (4. do 6. stoletje) zavojevalce po vzorcu A, vendar so se na ozem
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ljih za nas zanimivih ljudstev in plemen zadrževali še manj kot Kelti, 
tako da na jezikih staroselcev niso pustili opaznih sledov.

Staroselci po vzorcu B
Tuji pisci namigujejo, da so Reti morda »Iliri« ali Kelti [17], saj so vsi 

po jeziku podobni, kot Slovene pa jih je že pred skoraj stosedemdeset
imi leti predstavil Jurij Venelin [18]. Vinko Vodopivec je po večletnih 
proučevanjih retijskih napisov prepričan, da so Retijci slovenski jezikov
ni predniki [19, 20, 21].

Za Noričane kaže, da so bili Panonci (sorodni »Ilirom«!). Njihovo po
imenovanje je po njihovem glavnem mestu Noreia [22].

Pisani viri omenjajo Karne v zvezi z Veneti, »Iliri« in Japodi, verjetno, 
da so bili njim sočasno ljudstvo, ki naj bi se pozneje keltiziralo [23] in 
romaniziralo ter izgubilo svojo pravo istovetnost.

Staroselci po vzorcu A
Poreklo Histrov ni pojasnjeno, nekateri raziskovalci jim pripisujejo 

»ilirsko« poreklo, drugi pa razlagajo, da so bili podobni Venetom na 
severu Italije [24]. 

Japodi so bili veliko, gospodarsko razvito »ilirsko« pleme, ki je za časa 
rimske vladavine naseljevalo ozemlje na Balkanskem polotoku [25, 26].

Kolapiani, verjetno južnopanonska skupnost, so naseljevali Pokolpje 
med današnjo Belo Krajino in Karlovcem [27].

Liburni, sorodni Venetom, so že v 1. tisočletju pr. n. št. živeli na Jadran
ski obali od reke Raša v Istri proti jugu, najprej celo do Krfa, pozneje do 
reke Krke [28, 29].

Segestane štejejo za »ilirsko« pleme v Panoniji okrog kraja Segesta 
(danes Sisak) [30].

Dalmate, ki so naseljevali vzhodno obalo Jadranskega morja med 
rekama Krko in Neretvo,  uvrščajo med »Ilire«, čeprav so na jugu na 
Ilirsko kraljestvo samo mejili [31].

Dezitiati so bili »ilirsko« pleme v današnji Bosni in Hercegovini v 
času Rimske republike. Skupaj z Mezijci so pripadali Panoncem [32].

Amantini je bilo ime »panonsko-ilirskega« plemena okrog Sirmiuma 
[33]. 

Tudi Breuci so bili »Iliri« – v resnici pa eno od panonskih plemen, ki 
so jih Rimljani premagali in potem prodajali kot sužnje [34].
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Zavojevalci po vzorcu C
Tavriski (Taurisci) je latinsko ime za keltsko pleme, sestavljeno iz več 

rodov, ki poimensko niso izpričani. Po porazu v bitki pri Telamonu leta 
225 pred našim štetjem so se zatekli med staroselce v Norik [35, 36]. Iz
virno (keltsko!?) ime plemena ni ohranjeno.

Latobike omenjajo v antičnih virih sredi 1. stol. pr. n. št., ko so se 
naselili med staroselce na Dolenjskem in se postopno romanizirali. Za 
njimi sta ostali le latinski (!) imeni Trebnjega – Praetorium Latobicorum 
in Drnovega – Municipi um Flavium Latobicorum Neviodunum; drugih 
jezikovnih sledov niso pustili. Izvirno (keltsko!?) ime plemena ni ohran
jeno [37].

O poreklu Skordiskov imajo zgodovinarji različna mnenja: Kelti – 
Tračani – »Iliri« ali mešanica teh. Po porazu v Grčiji so se naselili med 
staroselce na Balkanu, kjer so se vsilili kot tanek, vendar močan vladajoči 
sloj; sčasoma pa so se popolnoma romanizirali [38].

O vseh treh plemenih pa velja resno upoštevati tudi Vodopivčevo ra
ziskavo Kelti na Slovenskem, resnica ali mit? [5]

Sklep
Po pestrem sprehodu med zapisi o nekaterih najbolj zanimivih ljudst

vih in plemenih v delu srednje Evrope, ki ga je nekdaj obvladoval rimski 
imperij, sklenemo:

1. V času halštata so pred osvajalskimi pohodi Keltov na sedanjem 
slovenskem ozemlju (npr. na Dolenjskem) živele številčne in gospo-
darsko izjemno močne skupnosti staroselcev. Nikjer ni dokazov, 
da bi jih katerikoli okupatorji popolnoma iztrebili, saj bi bili tako 
ob dragoceno delovno silo, ki je znala mojstrsko obdelovati železo, 
pridelovala poljščine in gojila živino. Oblastnikom je tako zagotavlja-
la popolno oskrbo.

2. Reti, Noričani in Karni naj bi bili staroselci »ilirsko-panonskega« 
porekla. Galski osvajalci so jih morda za razmeroma kratek čas res 
»keltizirali«, vendar jim kakšnih dokazljivih jezikovnih sledi ni us
pelo zapustiti. Čeprav so jih poznejši okupatorji (Rimljani, Bavarci) 
bolj učinkovito »posvojili«, kažejo na nekdanjo pripadnost praslov
enskih staroselcev številna krajevna imena in napisi;

3. Keltski Tavriski, Latobiki in Skordiski so se po razmeroma kratki 
prevladi nad številčnejšimi staroselci utopili med njimi in v celoti 

O jeziku staroselcev
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prevzeli njihov jezik ne da bi nanj kaj bistveno vplivali. Jezikovnih 
sledi pa ni pustila niti poznejša šibka romanizacija;

4. Rimljani so ob osvajanju ozemelj med Donavo in Balkanom naleteli 
na številna plemena in ljudstva, ki seveda niso bili pravi Iliri, ven
dar so kratko malo celotno območje poimenovali Illiricum. Sodobni 
zgodovinarji pa so potem skoraj vse prebivalce v tej rimski provinci 
imeli za – Ilire. Razen  Keltov, Rimljanov in pozneje sarmatskih Ala-
nov so bila vsa navedena plemena staroselci, katerih večino so si za
vojevalci sicer začasno podredili, niso pa jim uspeli vsiliti svojega 
jezika;

5. Staroselski Karni, Histri, Japodi, Kolapiani, Liburni, Segestani, Dal
mati in druga sorodna ljudstva, stlačena v zgodovinarski »ilirsko-
panonski« žakelj, so zdaj dobila priložnost, da jim pošteni razis
kovalci najdejo pravo mesto. Prav nič ne govori v prid možnosti, da 
bi ta plemena po začasnih zasedbah Keltov in Rimljanov bistveno 
spremenila svoj pogovorni jezik. In čeprav imajo Dolenjci, Primorci, 
Prekmurci, Korošci in drugi tudi danes svoja »plemenska« imena, 
se vsi skupaj slovenščine niso učili šele v Sloveniji, ampak že dolgo 
pred nastankom Brižinskih spomenikov;

6. Težko bo dokazati, da so vsa ta nekdanja plemena govorila popol
noma različne jezike; vsaj bližnji sosedje so morali govoriti močno 
podobno, sicer jih stari pisci, prav zaradi jezika, ne bi kar od kraja 
uvrščali med »Ilire« in Panonce, Jordanes pa Sklavene in Ante med 
Venete, » ... saj vsi izvirajo iz enega rodu«. Da ti zadnji res niso bili 
hudo različni, priznavajo celo naši zgodovinarji [39]; 

7. Poseben primer so sar
matski Alani, ki so v 7. 
stoletju po ustalitvi na 
Balkanu in v Panon
ski nižini prevzeli jezik 
staroselskih Sklavenov 
(Slavenov, Slovenov), 
svojo sarmatščino pa ra
zen tega pozneje »oboga
tili« še z madžarščino in 
s turščino ter tako razvili 
srbohrvaščino, ki jo govo
rijo še danes;



85O Slavenih

8. Sklaveni se v nobenem zgodovinskem viru ne pojavljajo kot zavoje-
valci, ki bi jih lahko uvrstili v enega od vzorcev A, B ali C. Najde
mo jih le občasno kot bizantinske najemnike ali podrejene vojaške 
pomočnike v roparskih pohodih Obrov, ki so bili resnični zavojeval
ci po vzorcu A. Njim so se staroselski Sklaveni večkrat uspešno uprli 
in se tudi osamosvojili, predvsem pa nikoli niso prevzeli njihovega 
jezika.

»Ljudstvo se ni spreminjalo«
»Vesoljni« Iliri so bili v resnici majhno pleme, ki niti pri današnjih Al

bancih ni zapustilo nobene pomembne jezikovne dediščine. Bogo Graf
enauer, ki je za starejšo železno dobo razglasil plemena v Vzhodnih Al
pah vse od Norika do Panonije za Ilire [40], bi bil ob novejših ugotovitvah 
o tem ljudstvu [3] nedvomno razočaran. Ne glede na takratno zmoto pa 
je zanimivo njegovo zatrjevanje, da so bili vsi ti staroselci istega rodu. 
Podobnega prepričanja je bil »o nosilcih hallstattske kulture« že Milko 
Kos [41], še bolj odločen pa je Stane Gabrovec, ki pravi, »da se ljudstvo 
ni spreminjalo vse od začetka prvega predkrščanskega tisočletja« [42], 
se pravi, »da bi naše halštatske skupine lahko bile etnokulturne«, četudi 
se njihova imena »nanašajo že na keltsko oz. keltizirano prebivalstvo«.

Čeprav se naši najuglednejši zgodovinopisci še ne morejo odtrgati od 
naselitve Slovenov na današnje ozemlje v 6. stoletju, pa priznavajo, da so 
prišleki naleteli na kar številne ostanke »romaniziranih« staroselcev z 
jezikovnimi ostanki »iliro-keltskega« govora. Vsekakor bi bilo zanimivo 
zvedeti, kdaj so lahko prisluhnili tem ostankom staroselcev ali vsaj pre
brali kakšen njihov »iliro-keltski-romaniziran« zapis! Je šlo v pomanj-
kanju verodostojnih virov le za bujno domišljijo ali za kaj drugega?

Grafenauer piše, da je bilo v času rimske okupacije poznejšega sloven
skega etničnega ozemlja »kmečkega podeželskega prebivalstva gotovo 
več kot 90 odstotkov« [43]. Za vse te staroselce je kaj malo verjetno, da so 
se množično »romanizirali«. Latinsko so govorili samo rimski uradniki 
v mestih in vojaki, k namišljeni predstavi o »romaniziranih« staroselcih 
pa so lahko pripomogli le tisti redki rimski pisci, ki so obvladali latinsko 
pisavo.

Podobno velja za predhodno »keltiziranje« »ilirskega« prebivalstva, o 
čemer sploh ni nobenega pisnega dokumenta, celo nespornih krajevnih 
in rečnih imen ne. Tistih nekaj peščic zavojevalskih Keltov, ki so se 

O jeziku staroselcev



86 SKLAVENI * SLOVENI * SLOVENCI

razmeroma hitro utopile v množici staroselcev, pač ni moglo občutno 
vplivati na njihov jezik.

Če se Sloveni niti pozneje niso dali germanizirati, čeprav se je proces 
germanizacije z družbenim, gospodarskim, političnim, verskim in kul
turnim vplivom začel že v drugi polovici 8. stoletja [44] in trajal več kot 
tisoč let skozi ves srednji vek, ko so naše kraje obvladovali nemški grofje 
in pozneje še meščani, potem v dosti krajšem času tudi Kelti in Rimljani 
niso mogli staroselcem vzeti jezika.

 Zgodovinski zemljevid, ki lepo ponazarja razvoj hrvaških narečij: najstarejše 
je nedvomno čakavsko, kamor so se Horuati najprej naselili (glej obseg prvotne 
Hrvaške na strani 86), in od koder se je začelo pod Frankopani širiti proti Sla-
voniji na severu, kjer so še ob koncu 17. stoletja živeli Vramčevi in Habdeli-
chevi Szloueni s svojo vprašalnico »kaj?«. Tam so zdaj kajkavski Hrvati. V času 
turških vpadov so proti sverozahodu pritisnili v Bosno štokavski srbski begunci 
(zemljevid je posnet po  Wikimedia Commons 12. oktobra 2011 in dodan  članku 
po objavi v Zborniku IZVOR EVROPEJCEV; prevod legende narečij: MIM)
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Tako ostaja odprto najbolj zanimivo vprašanje, katera in kako podobna 
narečja istega jezika so govorili staroselci v naših krajih. Lahko morda 
kdo predloži trdne dokaze, da so ljudje v nekdanjih Noriku, Iliriku in 
Panoniji pred Rimljani in potem govorili ilirsko ali keltsko? Morda la tin-
sko, sarmatsko ali celo še kako drugače? In kako so govorili v Otonovi 
Sklaviniji? – Ali je mar ob vseh drugih dosedanjih zmotah šolanih 
zgodovinarjev smrtni greh pomisliti, da bi utegnili srednjeevropski 
staroselci govoriti sklavensko?

To pa bi potrjevalo tudi teorijo [45] o bistveno bolj zgodnji naselitvi 
Sklavenov, po imenu najbližjih Slovenom (Slověnom) in nekdanjim 
Slovänom (Slovakom), ki še danes govorijo podobni različici jezika kot 
pred vsaj poldrugim tisočletjem. Kdor ne verjame, se lahko na slovaški 
spletni strani prepriča s primerjavo današnjih slovenščine in slovaščine 
z izvirnim besedilom Brižinskih spomenikov [1].

Težko bi kdo verjel, da se je ta jezik čez noč prvič zapisan pojavil šele 
z Brižinskimi spomeniki.
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Povzetek
Ker domnevam, da so bili staroselci na naših tleh že zdavnaj pred 

različnimi poznejšimi prišleki, hočem predvsem pokazati, kako obrob
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no so lahko na njihov jezik in kulturo celo ob daljši zasedbi vplivali 
manj številni osvajalci. Ljudstvom, ki so naseljevala Evropo pred pri
hodom Rimljanov, si prizadevajo različni avtorji čim bolj zanesljivo 
določiti poreklo. Venetske napise berejo s pomočjo slovenskega jezika, 
izvor drugih staroselcev pa je še premalo razjasnjen. V halštatu in še po
tem naj bi bila skoraj vsa plemena na zahodnem balkanskem polotoku 
od Grčije do Donave – Iliri! Spoznanje, da so bili pravi Iliri (Illyrii pro
prie dicti, Plinij: Naravoslovje) sorazmerno majhno pleme na meji med 
današnjima Albanijo in Črno goro, bistveno zmanjša njihov resnični 
zgodovinski pomen. Silne množice Keltov (Gauli), ki naj bi po zahodnih 
zgodovinarjih 19. stoletja v drugi polovici prvega tisočletja pred našim 
štetjem preplavile domala vso Evropo, se ob resnem proučevanju nji
hove naselitve kar nekam porazgubijo. Kelti naj bi na današnje sloven
sko ozemlje prišli in odšli v razmeroma majhnih skupinah; kot etnična 
skupnost pa naj bi se zadržali manj kot osem desetletij. Kelti niso ime 
ljudstva, ampak ime za kulturni in vojaški pojav z razmeroma skrom
nim vplivom na našem sedanjem ozemlju. Zato je bilo treba v zadnjih 
desetletjih res pestro množico nekdanjih plemen v Srednji Evropi in na 
balkanskem polotoku na novo raziskati in opisati. Čeprav je to delo še 
precej v povojih, se drugačna predstava o plemenih v poznem starem 
in zgodnjem srednjem veku že bolj razločno izrisuje. Predvsem je treba 
ločiti staroselce in tuje zavojevalce ter raziskati njihov medsebojni od
nos; zlasti kar zadeva jezikovne, kulturne in verske vplive. – Pomembno 
se je sprijazniti z dejstvi, da Iliri in Kelti niso tako pomembni, kot jih je 
stroka predstavljala do nedavna, in da se staroselska ljudstva več tisoč 
let niso spreminjala ter da so bila istega rodu. Tako postane vprašanje, 
kakšen jezik so ta plemena govorila, nadvse pomembno. Najpreproste
je: sklavenski. Dokler učenjaki ne dokažejo kaj bolj sprejemljivega, je ta 
domneva najbolj verjetna. 
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Povzetek vsebine

Iz rokava natresenih prispevkov bralcu najbrž ni lahko strniti v čvrsto 
skupno misel, saj so uvrščeni tako, kot so nastajali.. Zato zaključujem 
pričujoče pisanje z nekaj poudarki, ki naj vendarle dajo smisel vsemu 
skupaj.

Izvor Slovenov še vedno ni zadovoljivo pojasnjen, trditev, da so s 
»Slovani« prišli pod Alpe, pa je groteskna panslavistična domislica na 
podlagi nacistične teorije o večvrednosti arijske rase (Gustaf Kossinna, 
1896). Serboi in Kroati so po poreklu najbližje Sarmatom, ki so se v sed
mem stoletju ustalili med Slaveni, prevzeli njihov jezik in se z njimi 
stopili v novo istovetnost (Tadeusz Sulimirski, 1964). Tako je nastala 
»južnoslovanska« veja Slovanov.

Sloveni oz. Slaveni (Sklaveni) so pred prvim, v prvem in še v prvo po
lovico drugega tisočletja v Otonovi Skauinii zasedali ves zahodni Bal
kan in srednjo Evropo vse do Baltika. Franki, Romani, Ogri (Madžari), 
Bolgari in Serboi s Korouati so jih potem postopoma zrinili na petkrat 
manjše ozemlje današnjih Slovenije in Slovaške. Tako sta jezik in izvir
no ime Slavenov, nekdanjih Slovenov, postopno prehajala predvsem na 
ljudstva vzhodno od njih, ta pa so jih vztrajno in učinkovito vsrkavala.

Do zmede v poimenovanju teh ljudstev, ki se vleče še danes, je prišlo 
zaradi posiljenega preimenovanja severnega dela Slovenov v Slovake, v 
južnem delu pa so po zdaj znanih virih slovenski protestanje za Krajnce, 
Primorce in Štajerce uvedli skupno ime – Slovenci. Slavonija (Sclauinia) 
je po nekdanjih Sclauenih (Slavenih/Slovenih) še najdelj obdržala svoje 
izvirno (latinsko) ime. Po Sclauinii so potem tudi slovensko govorečim 
prebivalcem rekli Slovinci. »Slovani« so v tej združbi popoln in nepot
reben tujek.

Pri tako priljubljenem razmišljanju o vodnih in krajevnih imenih ne 
moremo mimo Krke, ki jo najdemo pri plemenih od srednje Dalmacije 
visoko na severu v Karantaniji in tja proti vzhodu v današnji Madžarski. 
Povsod okoli teh Krk in Krčic so tudi sledovi starih Slovenov. In mar 
lahko kdo prepričljivo ovrže zvezo med staroselskimi Karni, Karnbur
gom (Krnskim gradom) v Karantaniji, Karniolo in Karnijem, današnjim 
Kranjem, ter Valvasorjevo Krajnsko?

Tako pridemo do ene od podmen, kako je nastala beseda slóvo, ki po
meni vsem sedanjim slavenskim narodom besedo. Ta moj poskus ni nič 
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manj verjeten, kot izvor imena Sklaveni iz besede slóvo, saj še vedno 
ne vemo, kako so ljudje takrat govorili. Resne raziskave pa je vredno 
tudi Trubarjevo hkratno pisanje o Krancih inu Slovenih ter o Slovencih. 
V posebnem članku je govor O Slovenih, ki so jih naši sodobni zgodovi
narji povsem zatajili. Zakaj, komu na čast?

K različnim protestom zaradi zgrešenega poimenovanja »alpskih 
Slovanov« v najnovejšem prvem slovenskem zgodovinskem atlasu sem 
pritaknil še svoj delež. Če prihoda Slovenov v naše kraje v 6. stoletju 
očitno ni mogoče neovrgljivo potrditi, bi avtorji lahko nakazali še  kakšno 
drugo možnost, npr. sodobno Teorijo kontinuitete ali pa vsaj Karantansko
panonsko teorijo (J. Kopitar, F. Miklošič). Pa so seveda nepremakljivo in 
dokončno prepričani v svojo svetopisemsko resnico.

In končno še, priznam, ena bolj izvirna podmena: ker nihče ne zna 
povedati, kdo so bili na primer nekdanji prebivalci, ki počivajo že 
dva tisoč petsto let in več v tisočerih grobovih Kapiteljske njive na 
novomeškem Marofu, sem v prispevku O jeziku staroselcev poskusil 
poiskati sled v jeziku. Če bi temu rekli po domače »z zdravo kmečko 
pametjo«, bi mogoče tudi učenjaki prej prišli do kakšnega spoznanja.
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