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SPREMNA BESEdA

V knjigi je zbrano veliko arheološkega, zgodovinskega in zlasti jezikoslovnega dela o 
naših davnih prednikih, ki so živeli že od kamene dobe na sedanjem slovenskem in širšem 
evropskem ozemlju. Nekatera dela so bila že objavljena v zbornikih projekta Korenine Slo-
venskega naroda, ki je bil ustanovljen na pobudo avtorja in izhajajo že od leta 2001.

V. Vodopivec orje ledino in razširja primerjalno jezikoslovje z analizami značilnimi 
za razbiranje zapisov neznane ali namerno skrite vsebine. S primerjavami jezikovnih zna-
čilnosti dokazuje ustreznost razumevanja v slovenščini, ki je pravi jezikovni muzej in je 
najbolje ohranila značilnosti predantičnih slovanskih govorov. Temelj razumevanja pred-
stavljajo prav mnoga slovenska narečja, ki se najbolje skladajo z besedami starih Retov, 
Venetov, Etruščanov in nekaterih drugih predantičnih evropskih narodov in jezikov.

Značilne so primerjave razumevanj različnih napisov z deli drugih raziskovalcev in 
jezikoslovcev. Razvidno je, da zahodnoevropski jezikoslovci niso znali razvozlati niti enega 
napisa, saj so neznana besedila pojasnjevali s poljubnimi imeni na osnovi latinščine in 
grščine. Venetščina, retijščina in etruščanščina so starejši od latinskega jezika, grški jezik 
pa je bistveno različen od slovanskega, germanskega in romanskega izrazja in ni imel 
večjega vpliva na osrednje indoevropske jezike. Avtorjeve primerjave predantičnih napisov 
so prepričljive in nedvomno potrjujejo slovenščino kot najustreznejši jezik razumevanja 
starih napisov, saj je staroegiptovski napis star že okoli 3750 let.

Knjiga je izziv in dober pripomoček znanstvenim delavcem, zlasti na jezikovnem 
področju, saj podaja besedno razumevanje, ki ga jezikoslovci s predpostavljenimi imeni 
še niso podali. Besede je treba podrobno obdelati s primerjalnimi razumevanji in z obi-
čajnimi analizami primerjalnega jezikoslovja v primerjavi s slovenščino in zlasti z njenimi 
številnimi narečji. Začetek takega dela je vedno težak in tvegan in morda je to vzrok, da se 
takega dela niso oprijeli slovenski znanstveniki. Bodoči raziskovalci bodo lahko nadaljevali 
delo na tej osnovi in nekatera spoznanja potrdili, druga pa spremenili, dopolnili ali zavrgli.

Iz vsebine se da zaključiti, da bi morala prav slovenščina, z mnogimi bogatimi narečji, 
postati klasičen jezik v srednji Evropi. Velika škoda je bila narejena v zadnjih stoletjih ko 
smo bili podvrženi nemški šoli in so tudi naši znanstveniki sprejeli njene mnogokrat naci-
onalistične načine razmišljanja. drugi so nam pisali zgodovino in odločali kdo smo in od 
kod smo prišli. Kot je razvidno iz te knjige smo na tej zemlji staroselci že od stare kamene 
dobe in ko smo sedaj spet samostojni, si moramo pisati zgodovino sami.

Boston, 3. novembra 2010 Prof. dr. Anton Mavretič
 dopisni član SAZU

 Center for Space Research, Boston University
 725 Commonwealth Ave, Boston MA 02215, USA
 e-mail: mavretic@bu.edu 
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O STAREJŠI SLOVENSKI ETNOGENEZI

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem etnogeneza pojasnjen kot: 
»nastanek in razvoj plemena, ljudstva, naroda«. Začetki etnogeneze se torej pojavijo 
že pri rodovnih in plemenskih skupnostih, ki imajo svoje kulturne, kultne in zlasti 
jezikovne značilnosti. Različni strokovnjaki različno pojmujejo že samo etnogenezo, 
pri tem pa so nekateri tudi izrazito pristranski, saj nekaterim narodom pripisujejo 
zgodnjo entogenezo, drugim pa jo zanikajo in to brez utemeljenega razloga. Mnogo 
»narodov« je tako v zgodovini izginilo, pa čeprav so izginile le njihove oblike samo-
stojnosti, bodisi kot plemenske, rodovne, obrambne, trgovske, roparske, zavojevalske, 
in druge oblike skupnosti. Navedene oblike skupnosti sicer lahko poudarjajo narodne 
značilnosti, vendar za etnogenezo niso najpomembnejše. Izvor posameznega naroda 
poudarjajo predvsem njegove genetske značilnosti na biološki ravni in kulturne poseb-
nosti na etnični ravni. Kulturne značilnosti imajo širok razpon od verovanjskih in 
življenjskih vzorcev in navad, do spretnosti izdelave in uporabe pripomočkov in orodij 
za delo, zaščito in razvedrilo. Veliko bogastvo predstavljajo tudi izročila, ki so lahko že 
mitološko obarvana, vendar pogosto vsebujejo prav zanimivo zgodovinsko jedro. daleč 
najpomembnejši kazalec vsake etnogeneze pa je prav gotovo jezik, ki je značilna prvina 
vsakega naroda.

Pri branju boste naleteli na ključne besede, ki zajemajo predvsem ustrezna znanstvena 
področja in obravnavane narode in jezike.

Ključne besede:
– etnogeneza, arheologija, genetika, sociologija, govor, religija, zemljepisna imena, enogla-

snik, dvoglasnik, prečrkovanje, punktacija, jezikoslovje, narečje, pomenoslovje, etimo-
logija, zgodovina, zgodovinsko jezikoslovje, kentum, satem, slovenščina, sanskrt, vede, 
praslovanščina, Teorija kontinuitete, preseljevanje narodov, evropski staroselci, ustoli-
čenje, Atlantida, Vinča, Etruščani, Veneti, Wendi, Reti, Stari Frigi, Trakijci, Rimljani, 
Germani, Feničani, Romani, Slovani, Slovenci, Retoromani, Furlani, Benečani, Sorbi, 
Korošci, čehi, Slovaki, Poljaki, Litvanci, Latvijci, Galci, Kelti, Iliri, Karni, Skiti.

Key words:
– etnogenesis, archaeology, genetics, sociology, speech, religion, toponymes, phoneme, 

diphthong, transliteration, punctuation, linguistics, dialect, semantics, etymology, 
history, historical linguistic, kentum, satem, Slovene, Sanskrit, Vedic, Ancient-Slavic, 
Continuity theory, migration of Peoples, European aborigines, enthroning, Atlán-
tida, Vincha, Etruscans, Venetic, Wends, Rhaetic, Old Phrygians, Thracians, Romans, 
Germans, Phoenician, Romans, Slavs, Slovenes, Retoromans, Furlans, Venetians, Sorbs, 
Carinthians, Czechs, Slovaks, Poles, Lithuanian, Latvians, Gauls, Celts, Illyrian, Karnes, 
Skits.
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NASELITEV

Genetsko in najverjetneje tudi jezikovno izviramo iz prvih kromanjoncev, ki so poselili 
ves sedanji svet in imajo začetek v savanskih predelih na severovzhodu Afrike. Bližnja 
etnogeneza pa ima izvor na Bližnjem vzhodu, kjer so se pojavile tudi prve visoko kulturne 
in urejene državne tvorbe. Po novejših dognanjih pa so stare evropske kulture še starejše 
in to prav na slovansko govorečem srednjeevropskem območju, zato jih lahko upošte-
vamo kot še bližnje so-izvore naše etnogeneze. Prav slovanski jeziki so med indoevrop-
skimi jeziki izvorno najstarejši, saj so ugotovljene značilne podobnosti s staroegiptovskim 
jezikom in z vedskimi jeziki, kar priča o njihovem starodavnem izvoru. Posredno pa o 
prastarem izvoru priča tudi zmožnost slovanskih jezikov za nove besedne tvorbe, saj so 
te zmožnosti bolj omejene v germanskih jezikih, še bistveno skromnejše pa so v roman-
skih jezikih. O starodavnosti priča še arhaično besedno izražanje, zlasti v dvojini, ki nam 
spregovori o družini, ki je vedno par in se šele kasneje pomnoži in z odhodom otrok 
zopet postane par. Prav dvojina najmočneje priča o ostalinah indoevropskega prajezika. Te 
izrazite jezikovne arhaičnosti so se pri indoevropskih jezikih najbolje ohranile v slovanskih 
jezikih, še posebej v slovenščini.

Z udomačenjem živali in razvojem pašništva, ki je prehranjevalo že več ljudi kot lovstvo 
in nabiralništvo, se je širilo tudi prebivalstvo in to zelo hitro, saj niso bili vezani na obde-
lovalno zemljo ali na zidane domove. Pritisk povečanega števila ljudi pa se je bistveno 
povečal s poljedelstvom, ki je večkratno povečalo prehranjevalne možnosti pašništva. 
Ohranjanje zrnja žitaric preko zimskega obdobja je omogočalo zadostno prehrano tudi v 
nerodovitnih zimskih mesecih. To je tudi bistveno prispevalo k večjemu številu ljudi, ki so 
lahko preživeli zimo, kar je zopet povzročalo širjenje poselitve. Različne razvojne in pose-
litvene teorije opisujejo različne modele širitve in preseljevanja ter s tem tudi prvotne in 
kasnejše poselitve prebivalstva. Nepristranskim znanstvenikom je očitno, da edino Teorija 
kontinuitete najbolje razloži stare evropske kulture iz vseh pogledov, in to z normalnim 
širjenjem najprej pašnih in kasneje poljedelskih ljudstev iz bližnjega vzhoda proti zahodu 
in severu na nova rodovitna območja.

Ta naravni tok širjenja prebivalcev se je močno spremenil po otoplitvi po zadnji ledeni 
dobi, ko je Sredozemsko morje zalilo predele, ki so bili zaradi njegove okoli 100 m nižje 
gladine kopna zemlja. Največje tako območje je bilo ravno na sedanjem severnem Jadranu, 
ki je bilo kopno do Zadra. Tedanji prebivalci se morali zapustiti svoja poplavljena domova-
nja in se seliti na nova območja, ki so se sproščala izpod ledu v srednji in severni Evropi. 
Med približno 6. in 3. tisočletjem pr. Kr. je bilo v Evropi tako toplo, da je v Skandinaviji 
uspevala celo vinska trta. Tedaj so se oblikovale prastare kulture severnosrednje Evrope, 
ki so imele visoko razvito tehnologijo in so celo namakale svoja polja, kar je omogočalo 
dvakratno letno žetev. Te kulture so bile na območjih naseljenih pretežno s slovanskimi 
ljudstvi in prav genetika nam potrjuje stalnost naselitve. Okoli leta 1300 pr. Kr. se je pričelo 
spreminjati podnebje najprej z izjemno sušo, saj so presahnile tudi vse večje reke, nato 
so prišle močne ohladitve z nalivi, po letu 1250 pr. Kr. pa tudi močni vulkanski izbruhi v 
Sredozemlju in na Islandiji. Temperature so se močno znižale in prejšnji ugodni pogoji so 
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se tako poslabšali, da so se prebivalci selili v obratni smeri iz severa proti jugu v toplejše 
kraje. To nedvoumno potrjuje tudi genetska slika Evrope, ki zavrača množične selitve v 
smereh vzhod - zahod in obratno ter dopušča večje selitve v smereh sever - jug in obratno. 
če upoštevamo te bistveno spremenljive življenjske razmere, potem so se naši predniki 
iz sredozemskih poplavljenih območij med 15. in 8. tisočletjem pr. Kr. delno selili proti 
severu, kasneje po letu 1300 pr. Kr., pa so se zaradi zopet bistveno spremenjenih klimatskih 
pogojev selili iz severa proti jugu. Selitev proti severu je bila dokaj počasna in je napre-
dovala skladno s tajanjem ledu v srednji in severni Evropi. Selitev proti jugu pa je bila 
bistveno hitrejša, saj so zaostrene podnebne razmere z močnimi ohladitvami nastopile zelo 
hitro in pospešile selitve proti jugu v toplejše kraje.

JEZIK

Najstarejše temelje jezikovne etnogeneze nam praviloma podajajo poimenovanja zna-
čilnih zemljepisnih oblik, predvsem gora in voda pa tudi drugih krajevnih značilnosti. 
Vsa srednja in vzhodna Evropa je posejana z imeni razumljivimi na slovanskih osnovah 
in prav ta imena predstavljajo najstarejši vir za ugotavljanje naše etnogeneze. Toponimi 
in hidronimi so v veliki večini prastarega izvora, saj so predvsem reke in gore poimeno-
vali prvotni prebivalci, imena pa so se v veliki meri v enaki ali delno spremenjeni obliki 
ohranila do danes. Nekatera taka imena zasledimo še na starih zemljevidih, medtem ko so 
v novejših izdajah mnogokrat že popravljena, nekatera spremenjena, nekatera pa preve-
dena. davorin Martin Žunkovič že leta 1911 navaja: »Pred skoraj 100 leti je Wilhelm von 
humboldt izrazil mišljenje, da s pomočjo krajevnih imen, najstarejših spomenikov, nam 
že zdavnaj izumrlo ljudstvo pripoveduje o svoji usodi, treba je samo prisluhniti.« Poleg 
imen rek in gora so pomembni tudi drugi krajevni in lastniški izrazi za mokrišča, barja, 
polja, pašnike itd. Smiselno poimenovanje predvsem na daleč vidnih gora, je tedanjim 
prebivalcem nudilo izdatno pomoč pri potovanjih, saj so zaradi ustrezno poimenovanih 
značilnosti hitro prepoznali pokrajino, tudi če so jo poznali le iz pripovedovanja in tako 
pravilno določili svojo nadaljnjo pot. Številna imena pomembnih rek in gora na območjih 
nekdanjih Venetov, ki so bila poimenovana v jeziku staroselcev, so razumljiva s pomočjo 
slovanskih jezikovnih prvin. Ker ta imena istočasno pravilno opisujejo stvarne značilno-
sti posameznih gora in voda so tudi neoporečen dokaz o nekdanjem jeziku staroselcev. 
Zanikanje samobitnosti Slovanov v srednji Evropi zato spada med najhujše znanstvene 
zmote ali ponaredke vseh časov. časovna umestitev zemljepisnih imen je verjetna od 8. 
tisočletja pr. Kr., ko se je sproščala srednja Evropa izpod ledu, do okoli 1000 let pr. Kr. ko 
se je končala selitev na jug zaradi bistvenih ohladitev podnebja. Najbolj vidni zemljepisni 
pojavi gora in prelazov imajo praviloma tudi najstarejša imena in to predvsem iz obdobij 
prve selitve okoli 8. do 5. tisočletja pr. Kr.

Glede drugih jezikovnih prvin naše etnogeneze lahko sklepamo le na podlagi kasneje 
ugotovljenih jezikovnih napisov, saj iz starejšega časa do sedaj še niso objavljene najdbe, ki 
bi omogočale tako jezikovno preverjanje. Prvi znani pisani viri v Evropi okoli 800 pr. Kr. 
so etruščanski, nekoliko kasnejši okoli 730 pr. Kr. so grški, še nekoliko kasnejši okoli 600 
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pr. Kr. pa venetski. Etruščani imajo tri možne izvore. Prvobitnega severno-jadranskega, ki 
izvira še iz zadnje poledenitve. Priseljenega slovanskega iz Male Azije, kjer so znani stari 
frigijski napisi razumljivi na slovanskih osnovah, ki so stari približno toliko kot najstarejši 
grški črkovni napisi. Tretjega in zopet slovanskega, priseljenega iz severne Evrope, ki pa se 
sklada s vračanjem Slovanov iz srednje Evrope. Po genetskih značilnostih sedanjih prebi-
valcev in okostij iz njihovih grobov, bi lahko sklepali na njihovo pretežno severno-jadran-
sko poreklo. Po teoriji kontinuitete naseljujejo slovanski narodi vso srednjo in vzhodno 
Evropo že od kamene dobe, njihov prvi izvor v Evropi, še v času zadnje poledenitve, pa naj 
bi bilo ozemlje Balkana, širše okolice Jadrana in Panonije.

Venetske napise nekateri razlagajo tudi z grščino, zato si oglejmo genetske značilnosti 
Grkov, saj izvor in njihova naselitev še nista dorečeni. Po genetskih značilnostih so naj-
bližje Turkom, genetska podobnost pa je tudi z romunsko in z uralsko – finsko skupino 
ob severni Volgi, kot je za značilne evropske genske kromosome prikazano v deležih v 
naslednji preglednici:

mesto EU18–HG1–R1b EU7–HG2–I1+I2 EU19–HG3–R1a1
Grška 380 N, 230 E 11 % 22 %  8 %
Turška 410 N, 920 E 20 % 25 %  5 %
Romunska 440 N, 260 E 18 % 27 % 20 %
Zgornja Volga 550 N, 470 E 12 % 24 % 18 %

Jezikovno Grke prištevajo k armenski skupini, zato je verjetnost njihove naselitve iz 
armenskih območij precej verjetna. Njihova najstarejša pisava naj bi bila Linear A, ki še 
ni razvozlana. Sledi ji zlogovna pisava Linear B, kasneje pa so okoli 730 pr. Kr. prevzeli 
etruščansko pisavo in okoli 400 pr. Kr. oblikovali klasično grško pisavo. Grščina nima 
jezikovne povezave z indoevropskimi jeziki, razen nekaj tujk, ki so se vrinile predvsem v 
romanske in germanske jezike.

Veneti so severno jadranskega porekla z značilno genetsko sliko in s kasnejšim vračanjem 
iz severne Evrope. Etruščani so vezani na severozahodni del Apeninskega polotoka. Veneti pa 
so razširjeni vzhodno od Etruščanov do centra Male Azije, od Baltika do Latinov in Grkov, 
pisni viri v obliki razumljivih napisov pa so prisotni tudi v Franciji in Angliji. Slovensko 
govoreče pokrajine v času Rimskega imperija so bile Venetia, Pannonia, Noricum, Raetia in 
Vindelicia. Venetia se je postopno romanizirala, Raetia se je Rimljanom upirala in je bila zato 
nasilno romanizirana podobno kot Romunija, Pannonia je občutila le vojaški vpliv, Noricum 
pa se je pridružil Rimskemu imperiju in zato imel celo lastno upravo.  Vindelicija je podpirala 
Retijce in so jo Rimljani brutalno zasedli in porušili njihova mesta. Vindelicija se je kasneje 
germanizirala, vendar so prav tu ohranjeni Brižinski spomeniki.

SLOVENSKA ETNOGENEZA
Poleg najstarejših virov, ki jih predstavljajo zemljepisna imena lahko slovensko etno-

genezo nedvoumno opredelimo s prvimi napisi razumljivimi na slovanskih osnovah. To 
so etruščanski in zlasti venetski napisi, ki so prisotni tudi na tleh sedanje Slovenije. Seveda 
narodna identiteta ni nastala s temi razumljivimi napisi od katerih so najstarejši iz 8. 
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stoletja pr. Kr., ampak mnogo prej z jezikovno identiteto govorjene slovenske besede. 
Nekdaj obširnejše območje praslovenske besede se je sčasoma skrčilo na sedanje državno 
ozemlje z manjšimi območji v sosednjih državah Italiji, Avstriji, Madžarski in hrvaški. Slo-
vensko govoreče prebivalstvo se je od zahoda in severa ožilo z raznarodovalno kulturno, 
politično in gospodarsko tiranijo romanskih in germanskih osvajalcev. Na vzhodu pa se 
je ozemlje zmanjševalo z ogrskimi osvajanji ozemlja. Na sedanjem hrvaškem območju je 
prišlo v 7. stoletju do jezikovnega mešanja novo naseljenega hrvaškega in avtohtonega slo-
venskega prebivalstva. To je poleg zaneslivih zgodovinskih zapisov bizantinskega cesarja 
Konstantina Porfirogeneta, razvidno tudi iz hrvaških narečij, ki so razen štokavskega 
narečja, še sedaj močno podobna mnogim slovenskim narečjem.

Posebno pomembno je ime Sclavini, Sloveni ali celo Slovenci, ki je bilo prvotno upo-
rabljano za vse slovanske rodove in je za ustrezno razlikovanje med Slovenci in ostalimi 
rodovi šele kasneje dobilo ime Slovani. Zamenjave pa se še vedno dogajajo, saj še vedno 
mešajo Slovensko, Slovaško, Slavonsko in Slovansko in to celo v strokovni literaturi. Ime 
Veneti pa je morda še starejše kot Sloveni, saj so tako Slovane poimenovali njihovi sosedi 
Grki kot Enetoi, Nemci kot Wende in Finci kot Vene. Ime Veneti za slovansko govoreča 
ljudstva v severni Italiji in po vsej srednji Evropi pa ima več možnih izvorov: od poime-
novanj sosednjih narodov, od Venetov v Mali Aziji, Jadranskih, Panonskih in ne nazadnje 
Slovenskih Venetov. Ime Sloveni pride od besede sloviti – govoriti razumljivo, v nasprotju z 
nerazumljivimi Nemci, ki so za nas nemi. Izraz Sloveni je zato bistveno starejši, kot novejši 
izraz Slovani, ki je izum 19. stoletja in naj bi prišel od besede slava, kar je jezikovno vpra-
šljivo in bolj ustreza nacionalističnim težnjam kot resnici.

NAROd
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem »narod« opredeljena kot: »skupnost 

ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospo-
darsko povezani in imajo skupno zavest«. Pojem narod izvira iz besede rod, vendar je 
strokovno še bolj sporen kot etnogeneze in je zlasti pri naših zgodovinarjih še bolj dis-
kriminatoren prav do slovenskega naroda. S kakšno pravico nekateri naši zgodovinarji 
opredeljujejo narod iz svojih umišljenih in od osvajalcev privzetih stališč in pojem naroda 
razlagajo bistveno zahtevnejše kot pa ga določa beseda narod. Zavestno zavračajo lastna 
zavedanja davnih ljudstev, ki so svojo identiteto vsekakor čutila kot bistveno povezovalno 
silo in to predvsem v enakem jeziku, kar je temeljno bistvo vsake narodne skupnosti. Pri 
tem je vsekakor zanimivo, da drugim narodom njihovo starodavno narodnost priznavajo, 
nikakor pa je nočejo priznati prav Slovencem. Slovenci pa nismo imeli le jezikovnih sku-
pnosti ampak tudi državne tvorbe, ki so znane že iz venetske dobe pod raznimi imeni, zlasti 
pa iz rimske dobe, saj so bile slovensko govoreče province, kar pomeni slovenske države: 
Panonija, Norik, Retija in Vindelicija. Norik pa je bil celo samostojna provinca rimskega 
imperija in tako njegov pridruženi državotvorni del. Tudi v kasnejši dobi je prav največja 
dežela frankovskega kraljestva Sclauinia predstavljala kar tretjino kraljestva in je segala od 
Baltika do Jadranskega morja: dr. Andrej Pleterski, Zgodovina Slovenije od neandertalcev 
do Slovanov, Založba Modrijan in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana 1999.
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NAROdNA ZAVEST

V Združeni Evropi ni mesta za uveljavljanje zahtev do nekoč naših narodnostnih 
pokrajin, vendar to ne pomeni, da moramo našo zgodovino zamolčati in nekritično pri-
vzemati tuje že davno preživele imperialistične teorije 19. stoletja. Prizadevati si moramo 
za enakopravno obravnavo naše zgodovine in našega prispevka h kulturnemu, družbe-
nemu in materialnemu razvoju pred-antične Evrope. V Združeni Evropi bomo obstali tudi 
kot majhen narod le, če bomo spoštovali naše korenine in našo zgodovino, predvsem pa 
našo kulturo od umetniške do narodne. Morali se bomo naučiti tržiti našo narodno iden-
titeto kot izjemno dobrino, ki pomembno prispeva k evropski in svetovni kulturni zakla-
dnici. Prav jezik pa je najbolj razpoznavno znamenje vsakega naroda in prav v jeziku so 
tudi najpomembnejše kulturne stvaritve od proze in pesmi do gledaliških, dramskih in 
pevskih, narodnih in umetnih del. Ne smemo pozabiti pa tudi na javna glasila, ki bistveno 
vplivajo na govorjeno besedo in tako sooblikujejo sodobno slovenščino ter na strokovno 
in znanstveno literaturo, ki ob skrbnem varovanju, pomembno bogatita vsak materin jezik.

V vsakodnevnem življenju se večkrat srečujemo s posamezniki raznih evropskih 
narodov, ki imajo že dolgo uveljavljeno demokratično odločanje državljanov, in prav pri 
njih se moramo učiti ponosa do lastnega naroda. če tujcem govorimo o naših kulturnih 
in zgodovinskih koreninah nas bodo spoštljivo poslušali in morda kdaj tudi izrazili svoje 
drugačne poglede, če pa jim govorimo o lastnem narodu omalovažujoče, nas bodo imeli za 
predstavnike družbeno nezrelega in neodgovornega naroda. Naša usoda je v naših rokah 
in ne smemo jo prepustiti neodgovornim politikom, pa tudi ne neodgovornim znanstveni-
kom. V preteklem totalitarnem sistemu je bilo mnogo laži izrečenih prav na osnovi »znan-
stvenih« družbenih, razvojnih, tehničnih in celo kulturnih projektov, ki so bili politično 
vnaprej določeni in dobro plačani, in žal se tega bremena preteklosti še vedno nismo rešili. 
Tako kot je to na gospodarskem, tako je tudi na kulturnem, zlasti pa na jezikovnem in 
zgodovinskem področju. Prav zato je tako pomembno razlikovati med dejstvi in izjavami 
priznanih avtoritet, ki so splošno priznane in obilno citirane, vendar mnogokrat nimajo 
stvarne osnove. Prav odgovorno razlikovanje med dejstvi in mnenji nam bo dalo trdnost 
za obstanek v globalni skupnosti narodov. V Združeni Evropi ni nič zastonj, zato bodo 
naši uspehi možni le z našim zavzetim prizadevanjem za skupne, in še posebej za naše 
narodne dobrine. Slovensko etnogenezo mirno lahko postavimo ob bok grški etnogenezi 
in bodimo nanjo ponosni, tako kot se starodavnim narodom, ki so postavljali temelje 
evropske kulture, tudi spodobi.

RAZISKAVE

Vsebina je nastala v prizadevanjih za osvetlitev starejše slovenske etnogeneze, to je naše 
starejše zgodovine in zlasti slovenskega zgodovinskega jezikoslovja. delo na tem področju 
so spodbudila prizadevanja starejših in mlajših piscev knjig, ki ponujajo drugačno podobo 
slovenske etnogeneze, kot pa jo še vedno zagovarja večina »uradnih« slovenskih zgodo-
vinarjev in jezikoslovcev. Ob prebiranju tako znanstveno priznanih kot oporečnih knjig  
smo našli mnogo trdnih dokazov o naših staroselskih koreninah na sedanjem območju 
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in po vsej Srednji Evropi, nismo pa našli prav nobenega dokaza o poznem priseljevanju 
Slovencev.

Zaradi ugotovljenega razkoraka med priznanimi teorijami in dejstvi smo se zbrali v 
skupino ljudi, ki je niso zadovoljile dosedanje razlage o pozni doselitvi Slovencev in drugih 
slovanskih narodov. Pri Svetovnem slovenskem kongresu smo na mojo pobudo ustanovili 
projekt Korenine slovenskega naroda, ki ga vodim sam. V letu 2001 smo pripravili prvo 
mednarodno konferenco, naslednje leto pa smo izdali zbornik te konference, z naslovom: 
Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva. Zaradi nasprotovanja nekaterih članov 
Slovenske konference SSK, »znanstvenikov«, smo naslednje konference in tudi zbornike 
pripravili in izdajali sami. Organizacijo konferenc je pripravljal organizacijski odbor, ki 
ga je vodil doc.dr. Jože Rant. Recenzije prispevkov pa je vodil in urejanje zbornikov opra-
vljal vodja programskega odbora in vodja mednarodnega programskega odbora, prof. dr. 
Anton Perdih. Več podatkov o našem delovanju, naših konferencah in izdanih zbornikih 
je na spletu: http://www.korenine.si/.

Konference in zborniki
do sedaj smo izdali 8 zbornikov in izpeljali 9 konferenc:

1. Prva mednarodna konferenca, Ljubljana, 17.-18. september 2001: Veneti v etnogenezi 
srednjeevropskega prebivalstva, Založništvo Jutro 2002.

2. Mednarodni posvet, Ljubljana 28. september 2002: Praprebivalstvo na tleh Srednje 
Evrope, Založništvo Jutro 2003.

3. druga mednarodna konferenca, Staroselci v Evropi, Kobarid 29.-31. maj 2003. Konfe-
rence so se poleg nekaterih domačih strokovnjakov udeležili tudi tuji vrhunski strokov-
njaki:
– prof. dr. Mario Alinei: The Theory of Continuity: evidence for Indoeuropean, Uralic 

and Altaic indigenism in Europe,
– prof. dr. Aleksandar durman: Mettalurgy – the real beginning,
– prof. dr. Vojislav P. Nikčević: Criticism of monogenetic ethnic and linguistic 

approach,
– prof. dr. Marcel Otte: History of Paleolithic People in Europe.

4. Mednarodni posvet, Ljubljana 10.-11. oktober 2003: Sledovi evropske preteklosti, Zalo-
žništvo Jutro 2004.

5. Tretja mednarodna konferenca, Ljubljana 10.-11. junij 2005: Staroselci v Evropi, Zalo-
žništvo Jutro 2005.

6. četrta mednarodna konferenca, Ljubljana 9.-10. junij 2006: Evropski staroselci, Zalo-
žništvo Jutro, 2006.

7. Peta mednarodna konferenca, Ljubljana 8.-9. junij 2007: Izvor Evropejcev, Založništvo 
Jutro 2007.

8. Šesta mednarodna konferenca, Ljubljana 6.-7. junij 2008: Izvor Evropejcev, Založništvo 
Jutro 2008.

9. Sedma mednarodna konferenca, Ljubljana 5.-6. junij 2009: Izvor Evropejcev, Založni-
štvo Jutro 2010.
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Pričujoča knjiga je plod večletnega delovanja na področju raznih znanosti od zgodo-
vine, arheologije, genetike in zlasti zgodovinskega jezikoslovja, kjer avtor zbira gradivo in 
ga dopolnjuje ter medsebojno primerja in z novimi spoznanji in z razumljenimi starodav-
nimi napisi širi znanje o evropskih koreninah in starejši slovenski etnogenezi. Knjiga zajema 
nekatere v navedenih zbornikih že objavljene prispevke, ki so po potrebi nekoliko dopol-
njeni. Obsega pa tudi več novih, še ne objavljenih študij in tako predstavlja zaključeno celoto 
jezikovnih in zgodovinskih študij in s tem podaja mnoge odgovore na bistvena vprašanja o 
začetkih slovenske etnogeneze. Sestavki obravnavajo podobne probleme, zato se nekatere 
ugotovitve včasih ponavljajo, vendar morajo ostati, saj podajajo zaključeno celoto posame-
znega prispevka.

VSEBINA

Študije so narasle na večji obseg, zato so deljene na dve vsebinsko dopolnjujoči se 
knjigi.

Prva knjiga Starejša slovenska etnogeneza zajema sedanje znanstveno in družbeno 
okolje; umestitev slovenske etnogeneze v zgodovino, arheologijo, genetiko in jezikoslovje; 
primerjave razumevanj napisov pa kažejo na najustreznejši izbor jezika razumevanja slo-
venščino, ki je najbolje ohranila značilnosti predantičnega slovanskega govora.

druga knjiga Jezikovni temelji starejše slovenske etnogeneze zajema študij ustrezne izbire 
jezika razumevanja in študij narečnosti venetskega, retijskega in starofrigijskega jezika. 
Podane pa so tudi tri študije, trije katalogi in trije slovarji navedenih predantičnih slovan-
skih napisov.

•

Želim vam obilo novih spoznanj, predvsem pa vam želim poostren odnos do trditev 
brez dokazov, ki se kot »dejstva« žal še vedno pojavljajo tako v vsakdanjem življenju kot 
tudi v priznanih in obilno citiranih »znanstvenih« delih.

Vsebina knjiga naj vas pritegne k lastnemu raziskovanju naše etnogeneze, saj je še 
mnogo zgodovinskih, jezikovnih in kulturnih pogledov, ki jih je treba strokovno obdelati. 
Znanja imate praviloma dovolj, le oči je treba imeti odprte za ustrezno literaturo. Treba pa 
si je le utrditi voljo do dela in doseči modrost za presejanje zrnja in plev.

če vam bo ta knjiga pomagala pri razločevanju teorij, mnenj in navedkov ter analiz, 
dokazov in rezultatov, bo dosegla svoj namen. Upam, da bodo tako razločevanje upoštevali 
tudi naši, zlasti zgodovinski in jezikovni znanstveni krogi.

Vinko Vodopivec
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UVOdNI SESTAVKI

Slovenska etnogeneza je zahtevno in v mnogih pogledih še neraziskano področje, zato 
je primerno, da se seznanimo z razmerami v družbi in znanosti, zlasti v še vedno dokaj 
zaprtem slovenskem prostoru. Sklop zajema štiri uvodne sestavke.

STANJE dUhA

Za sedanji čas sta značilni materialna in duševna onesnaženost, ki bistveno vplivata na 
življenske pogoje in nam kvarita naše življensko okolje. Prekomerno izsekavanje gozdov, 
onesnaževanje morja, razmetavanje z energijo za ogrevanje in hlajenje, nepotrebne 
prometne poti in prevelika poraba mesa so bistveni ekološki grehi, ki prekomerno poveču-
jejo svetovno onesnaženost. Ekološka zavest pa ni omejena le na zunanje onesnaženje, saj 
je še bolj pereče notranje onesnaženje, ki s povišanim standardom nudi izpolnitev materi-
alnih zahtev, človeka pa pušča praznega. Zadovoljstvo lahko uživa človek tudi sam, srečen 
pa je le v odnosu z drugimi, saj le tako uresničuje svoje občestveno bistvo, ki je v dejavni 
ljubezni.

PRAVA, VPRAŠLJIVA IN LAŽNA ZNANOST

Znanost bi morala biti vedno le prava, to je taka, ki na osnovi zbranih podatkov, znanj 
in znanstvene misli postavlja hipoteze, ki jih z miselnimi ali materialnimi dokazi potrdi ali 
zavrže. Žal tudi pri nesporno izmerjenih rezultatih in dejstvih mnogokrat odločajo osebne, 
skupinske ali mednarodne znanstvene avtoritete, ki v nasprotju z dokazi vztrajajo pri svojih 
teorijah. Pri humanističnih znanostih, pa je obsežen del odvisen od vrednotenja podatkov, 
kar omogoča vsakovrstne zlorabe. Zgodovino so vedno pisali zmagovalci ali ekonomsko, 
vojaško in politično močnejši narodi in njihovi »znanstveni zgodovinarji« so praviloma 
omalovaževali vse, kar njihovim oblastnikom ni koristilo. Tudi na jezikovnem področju smo 
priče enakega zamolčanja nedvoumnih dejstev in klečeplazenja pred ekonomsko močnej-
šimi narodi in državami.

MITSKO IN STEREOTIPNO V SLOVENSKEM POGLEdU  
NA ZGOdOVINO

Zveza zgodovinskih društev Slovenije je dala svojemu 33. zborovanju naslov, ki je 
obetal razjasnjenje vsaj nekaterih spornih znanstvenih trditev, zato sem se z veseljem 
prijavil k sodelovanju z referatom, ki mi je bil zavrnjen z obrazložitvijo, da ne ustreza raz-
pisnim kriterijem. Upal sem, da bo možno podati utemeljene pripombe vsaj v razpravi, ki 
bi morala slediti uvodnim referatom, ki so obravnavali temo zborovanja, vendar razprave 
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sploh ni bilo. Ker bi bila moja razprava bistven prispevek k zgodovinski stroki sem jo 
pisno posredoval vodstvu zborovanja, prof. dr. Petru Štihu in javnim glasilom. Na mojo 
razpravo nisem prejel nobenega odgovora, kar lahko kaže na nevljudnost, verjetneje pa 
kaže na zmotnost uradne zgodovinske znanosti, ki si ne upa nastopiti z javnim soočanjem 
dejstev.

SOdOBNA ZNANOST

Sodobna znanost je v obdobju velikanskega napredka prav na vseh področjih. Z novimi 
raziskovalnimi metodami in znanji omogoča človeštvu boljše gospodarjenje z našim 
planetom in njegovo trajnostno uporabo. S celovitim pristopom presega analitično droblje-
nje znanosti na posamezna ozka področja in tako lahko pokaže zaključke, ki so raziskoval-
cem posameznih področij praviloma prikriti. Prav tako najširše medpodročno znanstveno 
sodelovanje pokaže na mnoge prikrite napake, ki so se vtihotapile v med seboj povezane 
stroke, ki so se sklicevale le na objave drugih raziskovalnih področij, brez celovite preve-
ritve stvarnih dokazov. Tako so iz posameznih trditev nastale doktrine, ki so bile splošno 
sprejete kljub temu, da niso imele strokovnih temeljev.
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STANJE dUhA

Znanost je za človekov materialni napredek izjemnega pomena, saj mu nova znanja 
in nova orodja omogočajo boljše in lažje obvladovanje narave. Žal se s tem znanjem ena-
komerno ne krepi tudi odgovornost do soljudi in do naše skupne matere zemlje, ki nas 
prehranjuje in nam nudi vse možnosti za izpolnitev naših življenjskih dolžnosti. 

ONESNAŽENJE

dviga se sicer ekološka zavest, vendar je premalo odgovornosti na svetovni ravni, zato 
se manj čiste tehnologije in njihovo onesnaženje le prenašajo v dežele v razvoju. Z višanjem 
standarda v deželah v razvoju se povečuje osebna potrošnja in z njo povezano onesnaženje. 
Prekomerno izsekavanje gozdov, onesnaževanje morja, razmetavanje z energijo za ogreva-
nje in hlajenje, nepotrebne prometne poti in prevelika poraba mesa so bistveni ekološki 
grehi, ki prekomerno povečujejo svetovno onesnaženost. 

Stanje je kritično, saj ni več v rokah voljenih politikov, ampak je pretežno v rokah med-
narodnih združenj svetovnega kapitala, ki so nezamenljiva in se ekološko vedejo praviloma 
le, če imajo od tega gmotno korist. Prav svetovni kapital ima ključno moč tudi v svetovnih 
političnih odločitvah, saj preko gospodarskega vpliva ali pa neposredno lahko financira 
vojsko, medije, volitve in druga politično propagandna sredstva. 

Ekološka zavest pa ne sme biti omejena le na zunanje onesnaženje, ampak bi morala 
biti še bolj kritična glede notranjega onesnaženja, ki s povišanim standardom nudi izpol-
nitev materialnih zahtev, človeka pa pušča praznega. Nepotešeni človek zato toliko bolj 
hlasta za dobrinami, ki sicer pomagajo k večjemu zadovoljstvu, ne morejo pa izpolniti 
njegovih pričakovanj o srečnem življenju. Zadovoljstvo lahko uživa človek tudi sam, srečen 
pa je lahko le v odnosu z drugim, saj le tako uresničuje osnovno človekovo željo, ki mu je 
položena v »srce« in obstaja v darovanju svojih moči in sposobnosti za sočloveka.

VZGOJA 

Zelo pomemben je zato drugi del znanosti, ki se posveča človeškemu telesnemu in 
duševnemu zdravju in njegovi vsestranski vzgoji. Najpomembnejša je vzgoja v družini, ki 
jo dopolnjujeta vzgoji v vrtcu in šoli. Starši so danes opremljeni z obširnimi znanji vseh 
vrst, nihče pa jih ne nauči vzgoje njihovih lastnih otrok. če starši poslušajo svoje čustveno 
občutljivo srce, lahko dobro vzgajajo tudi brez naučenega znanja, če pa nimajo v srcu 
potrebne duhovne osnove, bodo njihova prizadevanja prazna kljub zavzetemu trudu. 

človeške sposobnosti ne merimo več samo z razumsko, ampak enakovredno tudi s 
čustveno sposobnostjo. In prav čustvena sposobnost je tista, ki jo morajo starši utrditi v 
otrokovi zavesti, in to pred razvojem umskih sposobnosti. Kaj pomaga človeku izjemno 
znanje, če pa ga uspešno uporablja v svojo in skupno škodo in si s tem stalno odmika 
srečno življenje. Veliko bolj koristni so ljudje, ki znajo manj, a svoje delo opravljajo v svojo 
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in splošno korist, kar jih vedno tudi osrečuje. Izjemno koristno delo opravljajo tudi prava 
verstva, ki so staršem v veliko pomoč in v mladih krepijo posameznikovo odgovornost do 
sebe, do soljudi in do celotnega stvarstva. Le dobro vzgojeni ljudje bodo lahko dobro vodili 
človeštvo na njegovi vijugasti poti, bodisi kot volivci ali kot voditelji. 

Tu prihaja v ospredje skrb za človekovo notranjost, ki se celostno ubada s človekom in 
njegovimi duševnimi in duhovnimi potrebami. duševno in duhovno zdravje pomembno 
vpliva tudi na telesno zdravje. Sedanje potrošniško okolje poudarja telesnost in zapostavlja 
duhovnost, s tem pa škoduje človeku kot enoviti osebnosti.

Tako kot je stvarstvo eno in je povezano v svojem medsebojnem delovanju, mora biti 
tudi znanost povezana in mora služiti človeštvu pri njegovem poslanstvu in pri možnosti 
uveljavitve in izpolnitve sposobnosti vseh ljudi.

Znanstveniki, šolniki in vzgojitelji morajo imeti ustrezno samoodgovornost za resnico 
in za posledice raziskovanj in delovanj, saj so tako kot vsi ljudje odgovorni za svoje delo in 
za služenje vsemu človeštvu.
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PRAVA, VPRAŠLJIVA IN LAŽNA ZNANOST

Sodobna znanost je zelo široko razvejana dejavnost, ki je deljena na številna znanstvena 
področja in jo lahko zelo grobo delimo na:

– tehnično – teoretično, projektno, tehnološko in izvedbeno,
– naravoslovno – teoretično, raziskovalno, razvojno in uporabno,
– medicinsko – splošno, specialistično, celostno in zdravilstveno,
– humanistično – kulturno, filozofsko, jezikovno, zgodovinsko itd,
– družboslovno – politično, sociološko, ekonomsko, pedagoško itd,
– teološko – spoznavno, dogmatično, celostno in odrešenjsko.

ZNANSTVENA NAčELA

Znanost bi morala na osnovi zbranih podatkov in znanj postavljati hipoteze in jih z 
miselnimi ali materialnimi dokazi potrditi ali zavreči. Prava znanost je tudi skromna, saj 
se zaveda, da kljub izjemnim dosežkom še zdaleč ni in ne bo mogla zajeti vsega stvar-
stva in odgovoriti na vsa človekova vprašanja. Znanosti je tudi tuja človeška oholost pri 
vrednotenju rezultatov in zato vedno stremi k izboljšanju svojega razumevanja. Zato ne 
zavrača novih možnosti in spoznanj, ampak jih vsestransko preveri in tisto, kar je dobro, 
tudi posvoji.

To temeljno načelo je najlažje izvedljivo na področju tehnike in naravoslovja, kjer se 
da vsaj večino rezultatov postavljenih teorij tudi meriti. Žal tudi pri nesporno izmerjenih 
rezultatih in dejstvih mnogokrat odločajo osebne, skupinske ali mednarodne znanstvene 
avtoritete, ki v nasprotju z dokazi vztrajajo pri svojih teorijah in zavračajo stvarne dokaze. 
Marsikatera resnica se zato javnosti pokaže šele kasneje, ko je avtoriteta odstranjena ali pa 
so dokazi potrjeni v širšem svetovnem znanstvenem prostoru.

Pri večini medicinskih področij, ki obravnavajo človeka kot izjemno sestavljeno bitje, 
je znanstveno dokazovanje precej težje, vendar se z rezultati zdravljenja posameznih 
bolezni ali tudi človeka kot psihične in telesne celote lahko dokaže marsikaj, zlasti s sodob-
nimi računalniškimi metodami, ki omogočajo obdelavo velikanske množice podatkov. V 
sodobnem svetu je trg zdravil zelo donosen, pa tudi raziskave zdravil in zdravljenja se 
izvajajo zelo razvejano in so znatno ekonomsko podprte. Večina zdravil pa tako ali drugače 
izvira iz živih organizmov. Mnoga naša pozabljena zdravljenja s čaji so danes prenesena v 
tablete, ki imajo zaradi povečane vsebnosti močnejši trenutni učinek, zato pa manjše trajno 
delovanje. Za preventivno zdravljenje bi morali oživiti starodavna znanja o koristnosti 
posameznih rastlin in se zopet obrniti neposredno k naravi, ki zdravi sicer počasneje, zato 
pa toliko bolj dolgoročno in uspešno. 

Še vedno pa ni doseženo ustrezno sodelovanje zdravniške in zdravilske dejavnosti, ki 
stojita na nasprotnih bregovih, čeprav vsaka po svoje prispevata k zdravljenju bolnikov. 
Temeljno oviranje zdravilstva izvira iz dejstva, da zdravilci uporabljajo zelo razredčene 
snovi, ki imajo enake posledice kot samo obolenje in so zato njihova zdravila bistveno 
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cenejša in zato izjemno konkurenčna sedanjim, mnogo predragim zdravilom. Zavračanje 
zdravilstva je v nasprotju z uradno medicino, ki uporablja prav enak postopek pri vseh 
cepljenjih proti nalezljivim boleznim, saj se z vnosom oslabljenih bolezenskih klic vzpo-
stavi ustrezna telesna odpornost. Prav to pa je osnovno načelo zdravilcev, ki s »strupenimi« 
snovmi vzpodbude organizem k ustrezni in lastni samoobrambi.

Tudi pri teoloških znanostih, ki poleg človeka kot materialnega bitja upoštevajo kot 
bistveno sestavino dušo, ki je resnični jaz v človeku, so mejna področja, kjer se marsikaj ne 
da količinsko meriti. Prav duša je tista, ki v resnici čuti ne samo dražljaje, ampak predvsem 
čustva, ki imajo sedež v »srcu in žlički – srčna bolečina, radost itd«, in se po vesti tudi 
odloča za dobro ali za slabo. 

Bistvena sestavina človeka pa je tudi duh, po katerem se človek loči od živali in ki mu 
omogoča njegovo prebujenje v zavesti človeške samo-dejavnosti po njegovi svobodni volji. 
Svobodno delovanje po spoznanih moralnih zakonih, ki so človeku položeni v »srce ali 
bolje v dušo«, pa mu odpre odrešenjsko milost in božje otroštvo. Navedene misli in načela 
se sicer ne dajo otipati in meriti, lahko pa se delno občutijo kot tankočutna vest, kot celota 
pa le v duhovno prebujenem človekovem »srcu«. Tudi tu velja splošno pravilo, da če nečesa 
ne vidimo, ne otipljemo, ne izmerimo ali ne razumemo, to še ni dokaz da to resnično tudi 
ne obstaja.

Pri humanističnih znanostih, ki obravnavajo človekovo kulturno okolje, ga odkrivajo, 
oblikujejo in dopolnjujejo, pa je obsežen del odvisen od vrednotenja posameznih zvrsti, 
smeri in celo podatkov, kar omogoča vsakovrstne zlorabe. Podobno je pri družboslovnih 
znanostih, ki obravnavajo medčloveške odnose, njihove vrednotne, vzgojne in občestvene 
temelje. Nekritičnim vrednotenjem in namernim zavajanjem smo priča v vsakodnevnem 
življenju, in to na vseh področjih, zlasti pri ekonomsko in politično zlorabljenem medij-
skem obveščanju javnosti. 

Priče smo prirejenim javnomnenjskim raziskavam, ki se udinjajo političnim, gospo-
darskim, znanstvenim in drugim lobijem in ustvarjajo politični marketing, ki mnogo-
krat nima nič skupnega s stvarnostjo niti z delovanjem oblasti v korist državljanov. če 
so podane trditve vsakomur razvidne na političnem, socialnem, sociološkem, vzgojnem, 
verskem, zdravstvenem, vojaškem in zlasti na medijskem področju ter dobro razumljive na 
ekonomskem področju, pa naj bi bilo pri drugih humanističnih znanostih vendarle bolje. 
Še zlasti bi moralo biti bistveno bolje na zgodovinskem področju, kjer bi se moralo prven-
stveno upoštevati vremenska, arheološka, genetska in druga dejstva in temu primerno 
ovrednotiti različne teorije. 

Tudi na jezikovnem področju bi morali strokovnjaki upoštevati dejstva navedenih 
znanstvenih področij in pri svojem raziskovanju upoštevati tudi različne analize pogo-
stosti. To je še posebej pomembno pri predantičnih napisih, ki so pisani v še neobdelanih 
narečjih, ki imajo drugačne končnice besed in s tem drugačno slovnično zgradbo. Vendar 
žal ni tako!
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ZGOdOVINA

Zgodovino so vedno pisali zmagovalci ali ekonomsko, vojaško in politično močnejši 
narodi in njihovi »znanstveni zgodovinarji« so praviloma omalovaževali vse, kar 
njihovim oblastnikom ni koristilo. Starejši primer pristranske zgodovine dobro ilustrira 
primerjava med nasilno poselitvijo Severne in Južne Amerike z Evropejci in s podatkom 
o sedanjem deležu prvotnega prebivalstva, ki je izrazito nasproten zgodovinskim opisom 
krutosti španskih zavojevalcev. Navedeni primer prikazuje lažno angleško zgodovino, ki 
se še ni otresla svoje namišljene »znanstvene« večvrednosti. Neposreden primer je tudi 
naša zgodovina, ki od najstarejših dob do najnovejših časov nosi s seboj bistveno več 
nedokazanih trditev kot pa stvarnih dejstev. 

Kako težko je tako zlagano uradno zgodovino postaviti v realne zgodovinske okvirje 
in namesto pravljic zapisati le dejstva, smo priča pri naši najnovejši zgodovini, ki se 
kljub nedvoumnim dokazom ne more znebiti dosedanje pristranskosti. Tudi najstarejša 
slovenska uradna zgodovina je brez dokaza, kar je nedvoumno zapisal nestor slovenske 
zgodovine, Bogo Grafenauer. 

Naši zgodovinarji pa še vedno ponavljajo znanstvene pravljice o prihodu Slovencev 
v 6. stoletju, pa čeprav ni za take imperialistične teorije 19. stoletja nobenega dokaza. 
Edino zgodovinsko dejstvo o priselitvi Južnih Slovanov navaja bizantinski cesar Konstan-
tin Porfirogenet, saj se je del sedanjega hrvaškega in srbskega naroda priselil iz območja 
med Karpati in Belorusijo v letih 626 do 630, to je v začetku 7. stoletja. Novi naseljenci 
so s seboj prinesli štokavsko narečje, vendar so se priselili med že obstoječe večinsko 
slovansko prebivalstvo s kajkavskim in čakavskim narečjem. Slovenski zgodovinarji bi se 
vendar morali zavedati, da smo v Združeni Evropi tudi narodno enakopravni in so naše 
korenine tudi evropske korenine. 
– Ivan Grafenauer, Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva, Mohorjeva družba, 

Celje 1973, 20.
– Constantini Imp. Porphyrogeniti, De administrando imperio liber de thematibus, O 

upravljanju carstvom, prevod Nikola pl. Tomašič, Zagreb 1994, 84-88.

JEZIKOSLOVJE

Tudi na jezikovnem področju smo priče skoraj enakega zamolčanja nedvoumnih 
dejstev in klečeplazenja pred ekonomsko močnejšimi narodi in državami. To klečeplazenje 
je močno podprto z udeležbo na kongresih, kjer so zaželeni le referati po uveljavljenih 
teorijah in s sistemom točkovanja citirane literature, ki je v dobri meri vzajemno: ti meni 
– jaz tebi. Vsa srednja Evropa je polna geografskih imen značilnih vrhov, rek in drugih, za 
naše prednike pomembnih geografskih posebnosti, ki so imensko razumljivi na slovanskih 
osnovah in so njihova imena skladna z njihovimi značilnostmi. Nesporno dejstvo je, da 
večina geografskih imen izvira od staroselcev, in to najkasneje iz kamene in bakrene dobe, 
po koncu zadnje poledenitve. 

Naši jezikoslovci se v nasproju z znanstveno logiko sklicujejo na Miklošičevo pravilo, češ 
da gre za posamezne jezikovne možnosti, ki pa niso povezane z drugimi dokazi, zato nimajo 



Starejša slovenska etnogeneza22

znanstvene vrednosti. Taka teorija ni znanstvena, ampak politična, saj sta podani dve neod-
visni vrednosti, in sicer razumljivost v slovanskih jezikih in prepoznavnost značilnosti poi-
menovanega objekta v razumljeni besedi. Ker naši jezikoslovci in zgodovinarji, kljub javno 
objavljenemu prikazu napačnosti Miklošičevega načela, niso spremenili svojih dosedanjih 
napačnih mišljenj, je tako njihovo zavračanje v temeljnem nasprotju z znanostjo.
– Anton Perdih, Študijam o našem izvoru na rob, Tretji dan, Ljubljana 2000 (2), XXIX 

(261), 90-97 in
– Ivan Tomažič, V nova obzorja z Veneti v Evropi 2000, Editiones Veneti, Wien, Ljubljana 

2000, 102-111.

RAZUMEVANJE PREdANTIčNIh NAPISOV

Enako velja za razumevanje venetskih in drugih, na osnovi slovanskih jezikov razu-
mljivih napisov, od 8. stoletja pr. Kr. do nekaj stoletij po Kr. v večjem delu srednje Evrope 
in v Mali Aziji. B. Grafenauer očita M. Boru, da z delitvijo zveznega besedila na besede v 
neznanem jeziku bistveno krši pravila paleografije, saj navaja: »Ker je s tem paleografskim 
pretresom izginil ves Borov »dokaz« o slovenskosti/slovanskosti jezika tablic, lahko mirno 
pustimo ob strani vse drugo njegovo »branje«, saj gre pri njem le za samovoljno delitev 
vrste črk po vnaprej odbranih črkovnih podobah glede na slovenske besede, s katerimi 
bi se te podobe, po potrebi še dopolnjene s kakimi glasovi, dale povezovati. Že te vrste 
delitev vrste črk pomeni nevarno kršitev pravil paleografije pri branju z znanimi črkami v 
neznanem jeziku zapisanega besedila.«
– Bogo Grafenauer, O atestinskih črkovnih tablicah, ARhEO 10, Glasilo Slovenskega 

arheološkega društva, Ljubljana 1990, 79-81.
Očitek bi bil upravičen, če M. Bor ne bi podal tudi rezultatov svojih razumevanj, s 

katerimi dokazuje, da ne gre za neznan, ampak celo za zelo znan jezik, slovenščino. S tem 
očitek B. Grafenauerja pade na naše znanstvenike, ki nekritično privzemajo delitev na 
besede in celo na imena, in to v jeziku, za katerega največji svetovni jezikoslovci sami trdijo, 
da ga ne razumejo. Ob tem je treba poudariti, da se z imeni lahko poljubno razloži prav 
vsak napis. Teorije razumevanja venetskih in etruščanskih napisov največjih italijanskih, 
francoskih in nemških jezikoslovcev pa temeljijo prav na imenskih teorijah in zato nimajo 
ustrezne znanstvene teže. 

Prav znanstveniki, na katere se sklicujejo naši zgodovinski jezikoslovci, bistveno kršijo 
pravila paleografije, saj z raznimi besednimi vrstami in njihovimi oblikami ter besednimi 
končnicami v neznanem jeziku, sklepajo na njihovo imensko razumevanje napisov. Pri tem 
pripisujejo imenom romanizirane oblike, kar bi smela biti kvečjemu znanstvena hipoteza, ki 
pa je strokovno ovržena z njihovimi priznanji, da obravnavanih napisov v predpostavljenih 
jezikih ne razumejo. 

Na podlagi nerazumevanja venetskih napisov in vnaprej izbrane imenske teorije, 
uvrščajo »strokovnjaki« venetski jezik v kentumsko germansko-romansko skupino indo-
evropskih jezikov in ne v satemsko-slovansko. Tako jezikovno znanstveno zablodo vztrajno 
ponavljajo tudi naši znanstveniki.
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Pri razbiranju starih napisov in deljenju zveznega besedila na besede znanega pomena 
pa naši jezikoslovci trdijo, da ni dovoljeno deliti zveznega besedila brez ugotavljanja in pri-
merjave slovničnih oblik in da je razumevanje tako deljenih besed le površinski pogled, ki 
ne upošteva bistvenih jezikoslovnih pravil in zgodovinskega razvoja jezikovnih sprememb. 
Tak očitek je zavrnjen z dejstvom, da je bistveno za razpoznavnost jezika njegovo razume-
vanje in ne slovnična oblika posameznih besed, razvidna iz končnic. 

če primerjate knjižno slovenščino in mnogoštevilna slovenska narečja, boste vedno 
ugotovili bistveno ujemanje v razumevanju in istočasno neujemanje oblik, kar dokazuje 
napačnost takih predpostavk. Razumevanja delno znanega besedila se praviloma vedno 
lotimo s slovarjem, če ga le imamo na razpolago, in šele po razumevanju se spoprimemo 
tudi s slovničnimi oblikami. V slovarju iščemo po začetnih črkah besede, ki največkrat 
že predstavljajo besedni koren. Prav nič nas v prvem približku ne zanimajo končnice, ki 
so lahko pomembne šele, ko smo že našli korensko ujemanje. Končnice so razpoznavno 
znamenje ne samo slovničnih oblik, ampak še bolj posameznih narečij, ki prav pri končni-
cah precej odstopajo od zapisov v slovarjih knjižnega jezika. Predantični venetski, retijski 
in drugi napisi so pisani v narečjih, ki jih jezikoslovci še niso strokovno obdelali in določili 
njihove narečne značilnosti. Šele ustrezna določitev narečij predantičnih napisov, bi lahko 
bila osnova za določitev smiselnih končnic in s tem slovničnih oblik.

do sedaj priznani zahodnoevropski jezikoslovci so izbrali kot jezik razumevanja venet-
skih napisov latinščino in z latinskimi končnicami v neznanem jeziku in v neznanem 
narečju ugotavljajo različna imena. To njihovo »razumevanje« je ovrženo z analizo besed z 
začetno in končno črko, ki zavrača latinščino kot jezik razumevanja in njihovo dosedanjo 
delitev zveznih venetskih besedil. Še bolj pa je njihovo razumevanje ovrženo z ugotovitvijo 
narečnosti, ki obsega več kot 60 % besed, zato njihove deliteve nimajo ustrezne podlage. 
če ima jezikoslovec nalogo razvozlati nerazumljiv napis, bo najprej ugotavljal morebitne 
znane korene iz predpostavljenega jezika za razumevanje. Pri tem so mu posamezne oblike 
lahko v pomoč, če mu pri delitvi zveznega besedila dajejo znane besede. če pa oblike ne 
podajajo tudi znanih besed, so jezikovno brez pomena in jih moramo jemati kot površin-
ske in slučajne pojave. 

Tako kot oblika ni najpomembnejša in je lahko le dodaten razpoznavni znak, pa je 
korensko primerjanje daleč najboljša osnova za razumevanje prastarih napisov. Prav 
korenske osnove so tudi daleč najtrajnejše in so kljub delitvi v različne veje istega jezikov-
nega debla še vedno razpoznavne. Korenska primerjava pa je temelj avtorjevega besednega 
razumevanja in je v znanstvenem pogledu daleč najzanesljivejša. Pri venetskih in retijskih 
napisih pa ne gre za jezikovno razvejanje, ampak za prvobitno zapisano pred-slovanščino, 
ki se je daleč najbolje ohranila prav v daleč najbolj starinskem in narečno razvejanem slo-
vanskem jeziku, slovenščini.
– Vinko Vodopivec, Statistična primerjava črk in besed, knjiga Temelji starejše slovenske 

etnogeneze.
– Vinko Vodopivec, Stopnja narečnosti v venetskih, retijskih in starofrigijskih napisih, 

knjiga Temelji starejše slovenske etnogeneze.
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Poseben primer je metodološko in jezikovno neustrezna rekonstrukcija praslovanščine, 
kar je podrobno prikazal akademik Vojislav P. Nikčević. Raziskovanja in rekonstrukcije 
starih jezikov, ki ne upoštevajo najstarejših pisnih virov in napisov v obravnavanem jeziku, 
so nestrokovna in zavajajoča. Prav pri rekonstrukciji praslovanščine niso upoštevani etru-
ščanski, venetski, retijski in frigijski napisi, ki so razumljivi na slovanskih osnovah. To ne 
pomeni, da sedanja rekonstrukcija praslovanščine ni uporabna v določenem časovno in 
krajevno omejenem prostoru, vendar pa nedvoumno pomeni, da nima splošnega pomena, 
ki ji ga daje tak naziv. Predvsem pa taka rekonstrukcija ne velja za pred-antično in antično 
dobo za pred-slovanske jezike v srednji in južni Evropi, niti ne velja za slovenščino, ki ima 
bolje ohranjene starodavne jezikovne značilnosti kot pa privzeta praslovanščina.
– Vojislav P. Nikčević, Kritika monogenetskoga etničkoga i jezičkoga pristupa, Zbornik 

mednarodnega posveta, Sledovi Evropske preteklosti, Jutro, Ljubljana 2004, 24-42.

MEdNAROdNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ

Bogo Grafenauer je nedvoumno zapisal, da za prihod Slovencev v sedanjo domovino v 
6. stoletju ni nikakršnega zgodovinskega dokaza, kar je toliko bolj čudno, saj je priselitev 
dela sedanjih Srbov in hrvatov v začetku 7. stoletja zgodovinsko nedvoumno dokazana. 
Grafenauer prav tako ugotavlja, da bi posredno mogli iskati dokaze na arheoloških podob-
nostih različnih kultur in pri tem omenja Lužiško kulturo. do bi razjasnili ta skrivnostni 
prihod, je bil v Ljubljani od 22. do 25. septembra 1998 mednarodni simpozij pod pokrovi-
teljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je pritegnila tudi Narodni muzej 
Slovenije, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Oddelek za zgodovino in znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete v Ljubljani ter Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo. 
Naslov simpozija je bil »Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo«, s 
podnaslovom: Začetki slovenske etnogeneze. 

Simpozij je bil pomemben tudi zaradi velikega števila strokovnjakov, ki so nastopili z 
znanstvenimi referati: 11 iz Slovenije, 10 iz Avstrije, 7 iz Nemčije, 5 iz hrvaške ter po dva iz 
Italije in Madžarske. Med pozdravnim govorom je predsednik SAZU, dr. France Bernik med 
drugim dejal: »Javnost pričakuje, da bo ta mednarodni simpozij izrazil znanstvena mnenja 
predvsem o etnogenezi naših prednikov. Morda bo z dokazanim gradivom utrdil že uve-
ljavljene poglede na standardna vprašanja tega obdobja? Morda pa bo simpozij presenetil s 
čim drugim? Kdo ve, če današnje domneve, kljub ostremu nasprotovanju ne bodo postale 
že jutri produktivne in nas bodo popeljale novim znanstvenim spoznanjem naproti.« To so 
besede znanstvenika, ki v svojem razmišljanju in svojih raziskavah že vnaprej ne izključuje 
nobene možnosti. Žal se v delu kongresa to temeljno znanstveno načelo pri veliki večini 
predloženih referatov ni potrdilo.

V začetku leta 2001 je izšel zbornik v dveh delih na 1130 straneh, ki vsebuje vse 
referate. Prav ta simpozij je ponovno dokazal, da za prihod Slovencev ali tudi drugih 
zahodnih Slovanov v zgodovinski dobi ni nobenega dokaza, kljub temu, da se je v refe-
ratih kar naprej pojavljal prihod Slovanov v 6. stoletju. Nihče, razen Avstrijca, ki pa so ga 
tudi doma opozorili, naj ne uporablja besede Slovenci, ampak Slovani, si ni upal omeniti 
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Slovencev, pa čeprav je bil simpozij posvečen prav slovenski etnogenezi. To je znanstveno 
nedopustno, saj je že stoletje kasneje naseljevanje Srbov in hrvatov in ne nekih neznanih 
Slovanov zgodovinsko izpričano. 

Arheološke navedbe, ki naj bi prihod Slovanov potrdile, ne bi zadostovale niti za 
ustrezno kulturno primerjavo, glede etnične pripadnosti pa so že na simpoziju opozorili, 
da bi bilo tako sklepanje znanstveno nedopustno. Zgodovinskih dokazov pa prav tako ni, 
tisti, ki so bili predstavljeni kot dokazi, pa le potrjujejo prisotnost Sklavinov ali Slovencev 
ter celo njihovo takratno državo. Trditev o prihodu »Slovanov« naj bi potrjeval Pavel 
diakon, ki poroča o bojih z Bavarci, zato naj bi se »Slovani« nekaj prej priselili in udarili na 
Bavarce. Toda Pavel diakon poroča o tem spopadu z Bavarci leta 592 takole: »his diebus 
Tassilo a Childeperto rege Francorum aput Baioariam rex ordinatus est. Qui mox cum 
exercitu in Sclaborum provinciam introeins, patrata victoria, ad solum proprium cum 
maxima praeda remeavit.« V prevodu: «V teh dneh je hildepert, kralj Frankov, postavil 
na Bavarskem Tasila za kralja. In ta je kmalu potem z vojsko vdrl v deželo Sklavinov, jih 
premagal in se vrnil na lastno ozemlje z obilnim plenom.« Nedvoumno gre za napad 
Bavarcev na bogato slovensko provinco, kar je v tistem času označevalo državo, in to prav 
slovensko državo, saj drugih »Slovanov« tu ni bilo, zato smemo našo državnost postaviti že 
v ta leta, saj je bila v tem času enako priznana kot provinca tudi langobardska država, ki pa 
se ni ohranila. Pri navedenem poročilu torej ne gre za slovenski, ampak za bavarski napad. 
Kako je mogoče iz tega sklepati na prihod »Slovanov«, saj bi ravno tako lahko sklepali 
na prihod Bavarcev; res prav čudne odločitve in potvarjanja zgodovinarjev. Ponovno 
poudarjam, da zapis nedvoumno govori s Sklavinih, ki jih ni mogoče preimenovati v 
Slovane, saj gre za takrat živeče Slovence. Tudi drugi »dokaz« je potvarjanje: Papež Gregor 
Veliki v pismu škofu Maximu iz leta 600 pravi: »Conturbor quia per histriae aditum ad 
Italiam intrare coeperun«. V prevodu: »Zaskrbljen sem, ker so (»Slovani«) začeli vstopati 
v Italijo skozi Istrska vrata«. Beseda intrare pomeni vstopati in iz natančnejših poročil 
Pavla diakona vemo, da so bili ti »Slovani« avarski najemniki, ki so večkrat napadli Bizan-
tince v Istri. Ko je p. Ivan Tomažič v razpravi ob zaključku simpozija ugotovil, da niso 
uspeli dokazati prihoda »Slovanov« in Slovencev, so mu odgovorili, da je to dokazano s 
pismom Gregorja Velikega, ki pa »Slovane« ali Sklavine sploh ne omenja. Tako smo se 
lahko prepričali, da je potvarjanje dejstev tudi na tako pomembnem simpoziju, ki naj bi 
podal začetke slovenske etnogeneze, upoštevano kot zgodovinski dokaz! Izraz Slovani je 
iznajdba 19. stoletja, zato govoriti o Slovanih pred tem obdobjem, ne ustreza resnici! Scla-
uinijo omenja tudi dr. Andrej Pleterski, ko piše o otonskem cesarstvu, ki je obsegalo vso 
današnjo Srednjo Evropo: Sclauinia, največja od štirih kraljevin otonskega cesarstva, pa je 
segala od Jadranskega morja do Baltika in obsegala tretjino cesarstva.

Simpozij je imel zelo poveden podnaslov: Začetki slovenske etnogeneze in zgroženi 
smo, da v samostojni državi Sloveniji lahko poteka simpozij - vrhunsko mednarodno znan-
stveno posvetovanje o slovenski etnogenezi, ki niti z eno samo besedo ne spregovori o 
Slovencih in njihovi etnogenezi. hlapčevstvo slovenskih oblasti, slovenskih znanstvenikov, 
njihovih raziskovalnih inštitutov in najvišjih slovenskih znanstvenih ustanov, ki so sodelo-
vali na tem simpoziju res ne pozna meja.
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Največ pa pove o zavestno prazni začetni etnogenezi Slovencev na tem simpoziju 
odsotnost jezikoslovcev in zlasti strokovnjakov zgodovinskega jezikoslovja, saj je etnos 
vezan predvsem na jezik, ki najmočneje oblikuje narodno samobitnost. Očitno jezikoslovci 
nimajo dokaza o priselitvi, dokazov o slovanskih koreninah v Srednji Evropi pa je mnogo, 
saj so zemljepisna imena najočitnejši jezikovni pokazatelj jezika staroselcev. Prav slovansko 
razumljivih zemljepisnih imen pa se ne da zanikati, zato je razumljivo, da jezikoslovci niso 
želeli govoriti, saj bi morali povedati resnico, ki pa bi bila v očitnem nasprotju z ostalimi 
referati. Razumljivo je, da se simpozija zato niso hoteli udeležiti, toda njihov molk je bil 
opazen bolj kot prisotnost vseh ostalih strokovnjakov!

– I Tomažič, Slovenske korenine, samozaložba, Tiskarna Pleško, Ljubljana 2003, 42-48.
– R Bratoš, Mednarodni simpozij, Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško 

dobo, Začetki slovenske etnogeneze, SAZU, Ljubljana 2000.
– Enciklopedija Slovenije, snopič 11, Savs-Slovenska m., geslo Slovenci, Mladinska knjiga, 

Ljubljana 1997, str 165; Zakladi tisočletij, Zgodovina Slovenije od neandertalcev do 
Slovanov, Založba Modrijan in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana 1999.

NOVE ZMOTE

Kljub popolni nedokazanosti poznega naseljevanja Slovencev na tem simpoziju pa 
nekateri zgodovinarji in arheologi še vedno trdijo, da so se novi dokazi pojavili pri najno-
vejših arheoloških izkopavanjih na pomurski avtocesti. Take trditve se kar naprej pojavljajo 
tudi v medijih in celo v prilogi dELA – Znanost, pa čeprav bi vsak resen znanstvenik 
njihovo prikrojevanje arheoloških podatkov takoj in prav lahko prepoznal kot le malo 
verjetno možnost, ki je nikakor ni mogoče šteti kot dokaz. Na navedenem znanstvenem 
simpoziju, ki je bil strokovno izrazito pristranski, kljub mnogim takim poskusom ni uspelo 
iz takih predpostavk ustvariti dokazov, saj so taka dokazovanja nedvoumno odklonili. Pri 
pristranskem javnem obveščanju pa je taka »znanstvena« potegavščina vsekakor možna, 
zlati če je podprta z imeni priznanih zgodovinarjev ali arheologov.
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MITSKO IN STEREOTIPNO 
V SLOVENSKEM POGLEdU NA ZGOdOVINO

33  zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije v Kranju dne 10  10  2006

Na zborovanje zgodovinskih društev Mitsko in stereotipno v slovenskem pogledu na 
zgodovino sem se s skladno z razpisom prijavil s prispevkom. 

JEZIKOVNE IN dRUGE PRIMERJAVE.
Jezikovne primerjave obravnava veda primerjalnega jezikoslovja, ki primerja različne 

značilnosti posameznih jezikov. Najosnovnejši značilnosti sta izgovorjava in pomen posa-
meznih besed ali izrazov, in sta praviloma zajeti v različnih slovarjih različnih jezikov: 
slovarji jezika in prevodni, izvorni, večjezični, strokovni slovarji itd. Slovarji omogočajo 
razumevanja neznanega besedila, zato so temelj vsake jezikovne primerjave. Šele očitna 
sorodnost v pomenu in izgovorjavi posameznih besed podaja smiselno osnovo za nadalj-
nje jezikovne primerjave.

Taka primerjava je bila izvedena med 15 slovanskimi, 7 romanskimi, 4 germanskimi, 6 
drugimi evropskimi in dvema indijskima jezikoma ter latinskim, sanskrtskim in vedskim 
jezikom. Primerjava je pokazala izjemno mesto slovenščine, ki ima najmočnejše povezave 
z drugimi slovanskimi jeziki in najmočnejše povezave s sanskrtom in vedskim jezikom ter 
z drugimi arhaičnimi slovanskimi jeziki kot so bolgarščina in sorbščina ali wendščina. Pri-
merjave s sanskrtom in zlasti z vedskim jezikom pomikajo slovanske korenine najmanj v 
tako starost, kot jo pripisujejo drugim evropskim jezikom, saj ti izkazujejo mnogo manjšo 
povezavo s tema prav gotovo izjemno starima jezikoma [1].

Izvedene so bile tudi različne jezikovne primerjave, od katerih so najznačilnejše pri-
merjave različnih prevodov nekaterih etruščanskih in venetskih napisov. Primerjave so 
dale rezultate, ki niso v skladu s sedanjimi »spoznanji« tistih jezikovnih in zgodovinskih 
raziskovalcev, ki ostajajo na ravni izpred desetletij in niso upoštevali sodobnih spoznanj, ki 
jih prinašajo nove metode in preiskave ter nova spoznanja:

Primerjava prevodov najbolje ohranjenega etruščanskega zapisa na zlatih Pyrgijskih 
tablicah, ki obsega kar 320 črk, je pokazala nedvoumne rezultate. Najboljši prevodi »pri-
znanih« strokovnjakov dosegajo le raven nedokazanih hipotez, slovanski prevodi pa so 
izkazani z dobrim razumevanjem celotnega besedila, kot je razvidno iz tabele:
– ital. prevod A. Mario dosega 1 prepoznana beseda ali 1,2 %
– ital. prevod G. M. Fachetti dosega 4 prepoznane besede ali 4,7 %
– slov. prevod M. Bor dosega 56 prepoznanih besed ali 65,9 %
– slov. prevod V. Vodopivec dosega 76 prepoznanih besed ali 69,4 % [2]
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Primerjava prevodov najstarejšega venetskega napisa Es 120, ki obsega 50 zelo dobro 
ohranjenih črk, je dala podobne rezultate. Še najboljši prevod »priznanih« strokovnjakov 
je prevod v klasično grščino, ki ni imela nobene povezave z venetskim jezikom, pa še ta 
dosega le raven nedokazane hipoteze. Slovanska prevoda pa izkazujeta dobro razumevanje 
napisane vsebine, pa čeprav se med seboj nekoliko razlikujeta.
– grški prevod M. Lejeune dosega   2 prepoznani besedi ali 18,2 %
– ital. prevod J. Untermann dosega   1 prepoznana beseda ali   9,1 %
– ital. prevod A. L. Prosdocimi dosega   1 prepoznana beseda ali   9,1 %
– slov. prevod M. Bor dosega 12 prepoznanih besed ali 85,7 %
– slov. prevod V. Vodopivec dosega 13 prepoznanih besed ali 86,7 % [3]

Zanimiva je tudi primerjava prevodov napisa na meču iz Verone, pa čeprav ni izvedena 
kot primerjava s prevodi »priznanih« strokovnjakov, saj napisa niso poskusili prevajati. 
Prevodi se kar precej razlikujejo glede na poznavanje slovanskih jezikov in upoštevanja 
že znanih prevodov, vendar prav vsi prevodi ustrezajo postavljenim kriterijem v delovni 
hipotezi, ki z najmanj 30 % prepoznanih besed določa še sprejemljivo raven razumevanja 
prevedenega napisa.
– slov. prevod G. Tomezzoli dosega   5 prepoznanih besed ali 38,5 %
– slov. prevod V. A. čudinov dosega   6 prepoznanih besed ali 50,0 %
– slov. prevod A. Ambrozic dosega   7 prepoznanih besed ali 53,8 %
– slov. prevod A. Perdih dosega 10 prepoznanih besed ali 90,9 %
– slov. prevod V. Vodopivec dosega 10 prepoznanih besed ali 90,9 % [4]

Rimski problem
Pri našem zgodovinopisju imamo pogosto opraviti s prikrojevanjem, ki vse kar je iz 

rimskih časov poveličuje, vse kar je staroselskega pa omalovažuje in pripisuje različnim 
skupinam plenilcev, ki so kadar koli viharili preko naših krajev. Rimljanom se pripisuje 
visoka kultura, kar je sporno, saj so z mečem pokorili sosednje narode, živeli na njihov 
račun in z orožjem pridobljene pravice zavarovali z pravnimi določbami. Poučen je zato 
prispevek Rimski problem, ki sicer govori o rimski umetnosti, vendar opozarja na to, da 
izraz rimski istočasno označuje mesto in državo in zato odpira razviden pogled tudi na 
druga znanstvena področja.

»Tako je rimski problem v resnici in v marsičem privilegirano mesto  Najprej zato, ker 
je bila rimska umetnost v novejši zgodovini umetnosti testno področje in pokopališče 
marsikatere nove teorije, tako da je zgodovina rimskega problema pravzaprav zgodovina 
novejših teorij umetnosti in arheologije. drugič je rimski problem - privilegirano mesto 
zaradi posebne narave gradiva, za katerega so bili številni koncepti in teorije izdelani. 
Popolna odsotnost podatkov o izdelkih rimske umetnostne proizvodnje na eni strani in 
množica teh izdelkov na drugi, vse to je arheologe in zgodovinarje postavilo v položaj, ki 
prej spominja na situacijo v zvezi s podobno prazgodovinsko proizvodnjo kot pa s kate-
rokoli zgodovinsko. V bistvu pa gre za pomembnejše in potrebnejše reči. Najprej za to, da 
vpeljemo, predvsem v arheologijo, tisti tako neizmerno potrebni način pisanja in razmi-
šljanja, ki lahko disciplino kot tako šele vzpostavi« [5].
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Navedeni rezultati so vedno preverljivi in so objavljeni v zbornikih mednarodnih kon-
ferenc v okviru projekta Korenine slovenskega naroda.

1. V. Vodopivec, Primerjava sodobnih evropskih, indoevropskih in nekaterih starih jezikov, 
Zbornik 3. mednarodne konference, Staroselci v Evropi, Jutro, Ljubljana 2005, 86-106.

2. V. Vodopivec, Primerjava branj Pyrgijskih zlatih ploščic, Zbornik posveta, Praprebival-
stvo na tleh srednje Evrope, Jutro, Ljubljana 2003, 51-63.

3. V. Vodopivec, Študija prečrkovanj in branj najstarejšega Venetskega napisa, Zbornik 3. 
mednarodne konference, Staroselci v Evropi, Jutro, Ljubljana 2005, 121-130.

4. V. Vodopivec, Primerjava branj Retijskega napisa na meču iz Verone, Zbornik Medna-
rodnega posveta, Sledovi Evropske preteklosti, Jutro, Ljubljana 2004, 158-165.

5. B. djurić, Rimski problem, Predgovor, ARhEO 14, Ljubljana 1992.

Zavrnitev sodelovanja
Sodelovanje na 33. zborovanju zgodovinarjev s podanim prispevkom, mi je bilo zavr-

njeno z obrazložitvijo, da ne ustreza razpisnim kriterijem!
če pazljivo pogledamo razpisne pogoje, lahko ugotovimo, da formalno prijavljeni 

referat res ne ustreza razpisnim pogojem, citiram:
»Referenti naj bi predstavili mite in stereotipe, ki se namesto spoznanj zgodovinarjev 

uveljavljajo v širši javnosti, pojasnili naj bi vzroke in posledice mitizacije zgodovine ter 
nakazali tudi odgovor zgodovinske stroke na izkrivljanje in enostransko ocenjevanje pre-
teklosti.«

Prijavljeni referat bi, v nasprotju z razpisom, predstavil mite in stereotipe, ki se namesto 
dokazanih dejstev uveljavljajo v naši zgodovinski stroki! Razumljivo je, da tak referat ni 
bil zaželen na posvetovanju zgodovinarjev; vendar če organizatorji take referate zavra-
čajo, potem njihovo posvetovanje pod navedenim delovnim naslovom izgubi vsak smisel, 
predvsem pa izgubi verodostojnost organizator in slovenska zgodovinska stroka.

Onemogočena razprava
dne 10. 10. 2006 sta v dopoldanskem sporedu zborovanja Zveze društev zgodovinarjev 

Slovenije v Kranju potekala dva značilna dogodka. Najprej protokolarni del z otvoritvijo 
in pozdravnimi govori, nato pa strokovni del s tremi uvodnimi predavanji, ki so se nepo-
sredno nanašala na temo zborovanja. Za uvodnimi predavanji bi morala slediti splošna 
razprava, ki bi morala odgovoriti na vodilno temo zborovanja, pa ni bila niti predvidena. 
Kasnejše razprave na posameznih skupinah ne morejo nadomestiti splošne razprave na 
podano temo zborovanja, saj se obravnavajo posebne teme in splošna razprava o podanih 
uvodnih referatih tam nima mesta niti pomena. Ker bi bila moja razprava bistven prispe-
vek k zgodovinski stroki, sem jo podal pisno vodstvu zborovanja, prof. dr. Petru Štihu in 
javnim glasilom.

Razprava
Razprava na prispevek prof. dr. Petra Štiha kot bi jo podal na zborovanju.
Spoštovane gospe in gospodje, sem Vinko Vodopivec magister gradbenih znanosti in vodja 

projekta Korenine Slovenskega naroda, ki je izdal že štiri zbornike iz mednarodnih konferenc, 
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peti pa je v tisku  Zborniki podajajo vsebine, ki so bistveno povezane z zgodovinsko stroko 
zato je prav, da se stroka z našimi dognanji seznani in vredno sprejme, napačno pa z dokazi 
zavrže  Žal se to do sedaj še ni zgodilo, zato tako vodstvo tega zborovanja, kot vsakega posa-
meznika seznanjam, da smo vedno odprti za strokovno soočenje tako v strokovnih kot v 
javnih krogih 

Najprej velja pohvala uvodničarjem, ki so vsi po vrsti ugotavljali, da je tudi v zgodovinski 
stroki mnogo mitskega in stereotipnega in da že samo to zavedanje odpira pot k bolj znan-
stvenemu delovanju zgodovinarjev  Žal sem tudi v uvodnih predavanjih opazil še mnogo 
mitskega in enostranskega, zato naj se dotaknem le dveh bistvenih točk, narod in jezik:

Problem naroda je bil opredeljen izjemno ozko in to iz stališča sedanjega razumevanja 
tega pomena  Tako nategovanje sedanjega videnja prav gotovo ni ustrezno za srednji vek, še 
manj za antiko in sploh ne za še starejša obdobja človeških skupnosti  Že slovenski izraz narod 
izhaja iz roda, ta pa je prisoten že v najstarejši človeški zgodovini in se je oblikoval včasih bolj 
včasih pa manj tudi kot večja skupnost  Dejstvo je, da so take skupnosti, ki so jih povezovale 
skupne značilnosti vedno obstajale in so predstavljale tudi narod v manjšem obsegu  Od moči 
teh skupnih značilnosti in velikosti njenih vplivnih območij lahko bolj ali manj govorimo tudi 
o narodni ali morda bolje jezikovni pripadnosti, kot tisti vsesplošni povezovalni značilnosti, 
ki praviloma najbolj opredeljuje posamezen narod 

Poudarjeno je bilo, da je prav jezik tista značilnost, ki najbolj opredeljuje posamezen 
narod, prav tako pa nam lahko jezikovne študije največ spregovore o nekdanji jezikovni in s 
tem narodni pripadnosti  O tem govori že slovenski naziv za Nemce, saj so to tisti, ki so za nas 
nemi, torej nerazumljivi in obratno za Slovane in Slovence, ki slovijo, torej govorijo nam razu-
mljivo  V omenjenih zbornikih je posebna teža posvečena prav jezikovnim raziskavam, saj 
so v evropskem prostoru mnogi venetski in etruščanski napisi, ki jih strokovnjaki po njihovih 
lastnih izjavah ne razumejo, so pa vsaj nekateri razumljivi povprečno izobraženemu Slovencu, 
saj še po 2500 letih ohranjajo slovanske in slovenske jezikovne značilnosti 

Kot vodja tako pomembne skupine sem se javil na razpis za to zborovanje s prispevkom 
Jezikovne in druge primerjave, vendar je bil moj referat zavrnjen z obrazložitvijo, da ni 
skladen s temo zborovanja  To kar lahko razumem, saj bi spregovoril tudi o mitskem in stere-
otipnem v naši zgodovinski stroki in ne le splošno v slovenskem pogledu na zgodovino  Žal je 
z zavrnitvijo nastala velika škoda predvsem zgodovinski stroki 

V referatu so podatki, ki so vam zgodovinarjem večinoma neznani:
1  Po primerjavi 15 slovanskih, 4 germanskih in 6 romanskih jezikov je ugotovljena največja 

povezava slovanskih jezikov s sanskrtom in še večja z vedskimi jeziki, kjer izstopa ravno 
slovenščina kot izrazito arhaični jezik in tudi jezik z najtesnejšimi povezavami z ostalimi 
slovanskimi jeziki 

2  Pri strokovni primerjavi najbolje ohranjenega etruščanskega zapisa na zlatih Pyrgijskih 
ploščicah s 320 črkami, so obravnavani po isti metodi štirje do sedaj najboljši prevodi in 
sicer dva v italijanščino in dva v slovenščino  Italijanska prevoda dosegata manj kot 5 %, 
slovenska pa kar več kot 65 % prepoznanih besed 

3  Podrobna primerjava najstarejšega venetskega napisa obravnava po enega grškega, 
nemškega in italijanskega ter dva slovenska prevoda  Italijanski in nemški prevod 
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dosegata manj kot 10 %, grški zaradi slučajne podobnosti pa kar 18 %, medtem ko slo-
venska prevoda presegata 85 % prepoznanih besed  Obe navedeni primerjavi podajata 
tako odlične rezultate, da jih ni mogoče omalovaževati, ampak le sprejeti ali s strokovno 
boljšimi prevodi ovreči 

4  V referatu sem opozoril tudi na tako imenovani rimski problem, ki je prav v naši zgodo-
vinski stroki razviden mit, ki je v nasprotju z znanstveno etiko, vendar je sprejet kot znan-
stveno neoporečno dejstvo  Poenostavljena značilnost tega mita je, da je vse pomembno 
na naših tleh rimsko, vse ostalo iz naše starejše zgodovine pa je nepomembno 

5  Še večja izguba za zgodovinsko stroko pa je v tem, da ravno slovenska strokovna javnost 
različne skupine, kamor nedvoumno spada tudi naš projekt Korenine slovenskega naroda, 
ima še vedno za mitske in stereotipne  Prav zato bi bila ravno naša prisotnost na tem 
posvetovanju z značilnim naslovom, in uvrščenim referatom dokaz, da se tudi stanje v 
zgodovinski stroki izboljšuje  Ob zavrnjenih referatih in nedovoljeni razpravi na posveto-
vanju, neposredno po podanih uvodnih referatih, ki so obravnavali tako pomembno temo 
kot je razločevanje mitov od zgodovinskih in drugih dejstev pa kaže, da je zgodovinska 
stroka še vedno lastni ujetnik 
Hvala za vašo pozornost in pričakujem takojšnjo strokovno razpravo o navedenih pri-

pombah, podatkih in predlogih 

Zaključek
Razprava je bila posredovana vodstvu tega zborovanja in P. Štihu, vendar ni bilo 

nobenega odgovora, kar lahko kaže na nevljudnost, verjetneje pa na zmotnost uradne 
zgodovinske znanosti, ki si ne upa nastopiti z javnim soočanjem dejstev. Razprava je bila 
poslana tudi javnim glasilom, ni pa bila objavljena v javnih glasilih čeprav bi ravno priloga 
»Znanost« v časopisu dELO lahko z njo odprla prostor tudi neuradni strokovni javnosti. 
Objavljena pa je na spletni strani: http://www.veneti.info/en/articles/polemics/55-mitsko-
in-stereotipno.

Ob tem moram poudariti, da sva pred oblikovanjem projekta Korenine Slovenskega 
naroda, s prof. dr. A. Perdihom navezala stike z najpomembnejšimi slovenskimi jeziko-
slovci, zgodovinarji in arheologi in nekatere tudi obiskala. Na pogovorih smo jim pre-
dlagali preveritev dejstev v zaprtih delovnih skupinah, kjer bi se soočila nasprotujoča si 
stališča in v primeru soglasja podala skupne zaključke, v primeru nasprotovanja pa ločena 
dejstva. Žal niti pri enem predstavniku slovenske znanosti navedenih področij ni bilo spre-
jemljivo niti vzporejanje dejstev v zaprtih skupinah. Očitno izgovor o nestrokovnosti ne 
zdrži kritike, saj bi pri soočanju lahko zlahka uveljavili svoje teorije, če bi imeli zanje tudi 
ustrezne dokaze.

Ob dejstvu, da so znanstveniki iz humanističnega področja plačani v glavnem iz pro-
računskih sredstev, je umestno tudi vprašanje o racionalnem koriščenju dodeljenega dela 
državnega proračuna. V sodobnem svetu je zavračanje sodelovanja z neodvisnimi stro-
kovnjaki in s civilnimi gibanji nevzdržno in kaže na pomanjkanje družbene in v danem 
primeru predvsem znanstvene odgovornosti. Mnogo bistvenih premikov v znanosti so 
sprožili »nestrokovnjaki«, ki niso bili obremenjeni z vkalupljenim znanjem, ampak so 
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preverjali tudi možnosti, ki so bile s splošno veljavnimi teorijami dogmatizirano zavrnjene, 
raziskave pa onemogočene. Poleg tega so prizadevanja civilnih skupin praviloma bistveno 
cenejša, v našem primeru pa so celo zastonj. Naša nova znanja so prisotna v izdanih zbor-
nikih in so na voljo na spletu: http://www.korenine.si/zborniki.htm ter v znanstvenih in 
splošnih knjižnicah.

Kljub dosedanjemu zavračanju sodelovanja s strani zgodovinskih in jezikoslovnih 
»uradnih znanstvenikov«, pa ponovno poudarjamo, da je cilj našega projekta uveljaviti 
strokovnost našega znanstvenega raziskovanja. To je možno doseči le z odprtim delova-
njem in z vsebinsko povezavo različnih znanosti, ki se med seboj dopolnjujejo in skupno 
podajajo najverjetnejšo sliko davne preteklosti. Predvsem pa se ta cilj doseže z uvelja-
vitvijo sodobnih raziskovalnih metod, z doslednim upoštevanjem dejstev in s celovitim 
pristopom. Na taki trdni osnovi se bodo dopolnila tudi znanja o slovenski etnogenezi, 
predvsem v zgodovinski in jezikovni stroki. Upamo, da bo kmalu prišel čas, ko bodo tudi 
naši znanstveniki posvojili naša znanja in naše raziskave in jih nadgradili v svojih poklic-
nih delovanjih. S tem bodo bogatili in utemeljili tudi našo najstarejšo narodno zgodovino 
ter dopolnili naše splošno in zgodovinsko jezikoslovje. Tako bodo obogatili tudi človeško 
zakladnico zavedanja in znanja.
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SOdOBNA ZNANOST

Sodobna znanost je v obdobju velikanskega napredka prav na vseh področjih in z 
novimi znanji omogoča človeštvu boljše gospodarjenje z našim planetom in njegovo 
trajnostno uporabo. Z novimi raziskovalnimi metodami, z novimi napravami in 
z uporabo računalniških metod lahko pridobiva in obvladuje množico povezanih 
podatkov. Tako statistično vrednoti različne povezave, ki potrjujejo ali zavračajo do 
sedaj splošno sprejete teorije. To je tudi pravilen znanstveni odgovor na analitično dro-
bljenje znanosti na posamezna ozka področja, kjer sicer nastajajo nova znanja, vendar 
nimajo splošnega vpliva niti na razvoj znanosti niti na zavedanje in na stanje duha 
človeštva. V vseh vejah znanosti se pojavlja potreba po znanstvenikih, ki obdelujejo 
tudi celoto in tako lahko pokažejo zaključke, ki so raziskovalcem posameznih področij 
praviloma prikriti. 

Seveda ne gre le za združevanje v okviru posameznih vej znanosti, ampak za koriščenje 
znanj vseh znanstvenih področij, tako v pogledu razvojnih teorij kot v uporabljenih meto-
dologijah, obdelovalnih orodjih in v dosegljivem znanju. Prav tako najširše med-področno 
znanstveno sodelovanje pokaže na mnoge prikrite napake, ki so se vtihotapile v med seboj 
povezane stroke. Značilen primer je potrjevanje razvojnih teorij s podatki iz arheologije, 
zgodovine in zgodovinskega jezikoslovja. Šele celovit pregled je pokazal, da so se v posame-
zni stroki sklicevali na »dosežke« drugih znanstvenih področij, ki pa so v resnici zopet teme-
ljili na teorijah avtoritet drugih znanstvenih področij. Tako so se vrteli v krogu teh splošno 
sprejetih teorij, in to brez dokazov, sklicujoč se le na uveljavljene teorije in na znanstvene 
avtoritete drugih področij.

Tudi slovenska znanost se lahko pohvali z izjemnimi dosežki na tehničnem, naravoslov-
nem in medicinskem področju, vendar ravno humanistične in družboslovne znanosti še niso 
naredile preboja iz lastne samozadostnosti. Prav zgodovinska stroka in zgodovinsko jeziko-
slovje capljata v velikem zaostanku in še vedno malikujeta tuje neznanje. Še vedno sta ujeti v 
imperialistične teorije 19. stoletja in pravljice o preseljevanju narodov in priselitev Slovencev 
na sedanje ozemlje v 6. stoletju. 

Sodobne metode vrednotenja podatkov več področij znanosti nedvoumno pričajo, da 
preseljevanja narodov v nekdaj splošno sprejetem okviru ni bilo, saj so bili to predvsem 
osvajalski in plenilski pohodi, ki pa staroselskega prebivalstva praviloma niso spremenili. 
Prebivalstvo se je številčno in poselitveno širilo predvsem z nastankom poljedelstva, ki je 
prehranjevalo večje število ljudi in zato bistveno pospešilo naraščanje števila prebivalcev. 
Zato so se z zasedanjem novih rodovitnih in malo ali nenaseljenih ozemelj širila predvsem 
poljedelska ljudstva.

Teorija o preseljevanju narodov je bila dolgo časa podlaga za najrazličnejše predpo-
stavke, saj se je z njo lahko poljubno dokazovalo tisto, kar je posameznemu centru državne 
ali druge oblasti ustrezalo. To je bilo obdobje izrazite germanizacije in romanizacije nekoč 
slovanskega prebivalstva in ozemlja, zato je bilo treba postaviti teorije, ki so prihod Slovanov 
na ta območja postavljale v novejše obdobje 6. stoletja in s tem opravičevale osvajanje 
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»nekoč njihovih« ozemelj. To potujčevanje je bilo prisotno vso novejšo zgodovino in se je 
izkazalo tudi v prvi svetovni vojni, v drugi pa je doseglo svoj vrh in zlasti nemški naciona-
lizem se je na vse načine boril za podjarmljenje obsežnih slovanskih ozemelj in iztrebljenje 
slovanskih narodov. 

Teorija o preseljevanju narodov je v znanstvenem svetu še vedno prisotna, čeprav zanjo 
ni nobenega zgodovinskega, genetskega, jezikovnega, arheološkega ali drugega dokaza. 
Prav odsotnost dokazov za splošno preseljevanje narodov znanstveniki že pravilno upošte-
vajo in zavračajo take hipoteze kot neutemeljene. Tu daje odgovor Teorija kontinuitete, ki 
je podprta z dejstvi vseh ustreznih znanstvenih področij in naše korenine v Srednji Evropi 
pomika v kameno dobo.

Upam, da bo duh sodobne znanosti zavel tudi v naši jezikoslovni in zgodovinski stroki 
in omogočil razvoj doslej zamolčanih področij, predvsem pri zgodnji slovenski etnoge-
nezi. Z upoštevanjem dejstev in z zavrnitvijo teorij brez dokazov, bodo tudi naši huma-
nistični znanstveniki lahko stopili ob bok mednarodnim strokovnjakom in z lastnimi 
dosežki bogatili svetovno zakladnico znanja. S tem bodo utrli pot slovenski humanistični 
znanosti v širše mednarodno okolje in utrdili zavedanje o naši slovenski in slovanski 
jezikovni etnogenezi, ki je najmanj tako pomembna kot germanska ali romanska etno-
geneza.
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NAŠE KORENINE

Sestavki zajemajo zgodnji človeški razvoj do evropske prazgodovine, ter klimatske 
pogoje v času ledenih dob in zadnje otoplitve, do sedanjih podnebnih razmer. Prav tako 
vodijo od etnogeneze evropskih narodov in njihovih jezikov do slovanske in še posebej do 
slovenske etnogeneze. Starejši podatki so poleg arheologije vezani predvsem na genetske 
raziskave, ki so zelo zanesljive in posegajo daleč v kameno dobo, ko še ni ohranjenih jezi-
kovnih prvin. Najstarejše jezikovne osnove najdemo v imenih značilnih in pomembnih rek 
in gora, ki so jih poimenovali staroselci in so se mnoga ohranila do današnjih dni. V zgo-
dovinski predantični dobi pa so že znani napisi, ki pričajo o jezikovnem sporazumevanju 
naših prednikov in o njihovih življenjskih navadah in potrebah.

Ta sklop obsega tri sestavke vezane na slovensko etnogenezo in na jezikovne, genetske, 
arheološke, podnebne, kulturne, razvojne in zgodovinske podatke in primerjave:
 Korenine zahodnih in južnih slovanov
 Primerjava sodobnih evropskih, indoevropskih in nekaterih starih jezikov
 Kelti na slovenskem, mit ali resnica

GENETIKA
Prvotno naselitev najbolje potrjujejo genetske raziskave, ki nedvoumno pričajo o 

slovenskem staroselskem prebivalstvu na naših ozemljih. Genetske raziskave so od vseh 
uvidov v preteklost najbolj verodostojne in dokazujejo, »da se je od bronaste dobe, to je 
v zadnjih tri tisoč letih, v Alpah spremenila genetska slika le za 7 %, kar je manjša spre-
memba, kot pa je genetska sprememba v Kanadi v zadnjih 10 letih«.

– J. Škulj, Genetske raziskave in njihov pomen za proučevanje Venetov. Zbornik posveta, 
Praprebivalstvo na tleh srednje Evrope, Jutro, Ljubljana 2003, 31-39.

Genetska slika Evrope nedvoumno kaže možnosti večjih preselitev v smereh sever - 
jug ali obratno in zavrača večje premike prebivalstva v smereh vzhod – zahod. Starejša 
genetska sled Y kromosoma hG1 (Eu18 ali R1b), ki je stara okoli 40.000 let in se deduje 
po moških potomcih, je izrazita pri Baskih in zanemarljiva pri Ukrajincih, medtem ko je 
hG3 (Eu19 ali R1a1), ki je stara okoli 20.000 let in se tudi deduje po moških potomcih, 
izrazita pri Ukrajincih in skoraj neopazna pri Baskih. 

To dokazuje, da sta v Evropi vsaj dva izrazita centra iz časa zadnje ledene dobe, iz 
katerih izhaja prebivalstvo Evrope, in sicer zahodna in vzhodna skupina. Obe skupini 
prehajata enakomerno padajoče v približevanju drugemu centru. Genska skupina hG2 
(Eu7 ali I1+I2), ki se tudi deduje po moških potomcih, pa je skoraj po celi Evropi razde-
ljena dokaj enakomerno, saj znaša na zahodu v povprečju okoli 16 %, v osrednjem delu 
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okoli 25 % in v vzhodnem delu okoli 30 %. Podobnih in splošnih bistvenih razlik ali 
postopnih in značilnih prehodov v smeri sever – jug ni opaziti.
– Z. h. Rosser et al., Y chromosomal diversity in Europe is clinal and influenced primarily 

by geography, rather than language, The American Journal of human Genetics, 67: 
1526-1543, december 2000.

KELTI
Korenine vsakega naroda so vsaj delno razvidne predvsem iz podatkov zgodovinskih 

znanosti, kamor uvrščamo arheologijo, zgodovino, mitologijo, zgodovinsko genetiko in 
predvsem zgodovinsko jezikoslovje. O slovenskih koreninah je v znanstveni literaturi le 
malo znanega, saj večina znanstvenikov še vedno vse antične najdbe pripisuje Rimlja-
nom, še starejše najdbe pa neznanim ljudstvom, ki jih nekateri še vedno pojmujejo kot 
narod in jih poimenujejo Kelti, pa čeprav za take trditve ni znanstvenih opornih točk. 
Žal tu še posebej izstopa večina slovenskih zgodovinarjev, arheologov in jezikoslovcev, 
ki se ne morejo izkopati iz pravljičnih teorij in upoštevati le dejstva. Kelti so sicer lahko 
ime za pred-antične kulturne narode v Srednji Evropi, nikakor pa jih ne moremo imeti za 
posebno narodnost. 

Na Iberskem polotoku naj bi bili iberski »Kelti«, ki so romanskega porekla in sedaj 
predstavljajo Portugalce, Katalonce in Špance, v Srednji Evropi so bili »Kelti« slovanskega 
porekla, ki sedaj predstavljajo Poljake, čehe, Slovake, Sorbe, Slovence in delno hrvate 
in Srbe, ter skupine v Švici in Franciji, ki so romanskega porekla in sedaj predstavljajo 
Francoze v Švici in Francoze v Franciji. Zanimivo je, da Nemcev ne prištevajo h Keltom, 
kar je zanimiva izjema in kaže na njihovega »izumitelja« in na političen vpliv Nemčije v 
času, ko se je v začetku 19. stoletja pojavila teorija o Keltih. O tem piše Pavel Josef Šafařik: 
»Ko si je (nemški zgodovinar in jezikoslovec) Johann Leonhard Parrot zabil v glavo Kelte, je 
z njimi napolnil celo Evropo in vse jezike spremenil v keltščino« (razen nemščine).

Edina možna teorija bi bila, da se je pojavila vojaško, versko in trgovsko izjemna elita, 
ki je z misijonarjenjem, trgovanjem in z izurjeno vojsko pridobivala čedalje večjo moč 
in obseg ter z vojaško močjo plenila po Južni Evropi. Tak prebivalstvu prijazen imperij 
seveda ne bi imel nikakršnega vliva na tedanje narodnosti in po kratkotrajnem obstanku 
ne bi pustil za seboj nobenih bistvenih jezikovnih usedlin. Seveda tudi za tako teorijo ni 
oprijemljivih opornih točk, razen morda pri mitologiji, ki pa lahko dokazuje tudi marsikaj 
popolnoma različnega. Ime Kelti je imperialistični izum zamegljevanja zgodovine, saj 
tedanje imperialistične germanske in romanske evropske države niso hotele priznati staro-
selske kulture slovanskim narodom v vsej srednji Evropi.
– Pavel Josef Šafařík Janu Kollárju, 11. september 1828. Dopisy Pavla Josefa Šafaříka Janu 

Kollárovi, časopis českého Musea 49, 144, v: Jonatan Vinkler, Posnemovalci, zavezniki 
in tekmeci, založba Annales, Koper 2006, 169-170.

– Pavel Josef Šafařík, Slovanské starožitnosti, Sebrané Spisy. I, II, III, Rospravy z oborn 
věd slovanských Praga 1862–1865.
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TEORIJA KONTINUITETE
Na naših tleh je arheološko bogato izpričana naselitev že v stari kameni dobi, sedanji 

prebivalci pa so na teh ozemljih že od konca zadnje ledene dobe. Konec zadnje ledene 
dobe predstavlja tudi zadnje večje preseljevanje ljudstev, saj so se ljudje morali izseliti iz 
tedaj poplavljenih ozemelj severnega Jadranskega morja, ki je bilo kopno do Zadra, isto-
časno pa so se nudile možnosti naselitve na prej zamrznjenih tleh Srednje in Severne 
Evrope. Podnebne razmere so bile tako ugodne, da je v Skandinaviji uspevala celo vinska 
trta, kar je povzročilo močnejše preseljevanje na sever. Kasneje so srednjo Evropo zajele 
hude ohladitve in prebivalstvo se je selilo zopet na jug, v toplejše kraje. Znanstveniki po 
skrbnem proučevanju arheoloških, genetskih, jezikovnih, in zgodovinskih dokazov že 
zavračajo teorijo o »preseljevanju narodov« in nam naše slovanske korenine na naših tleh 
pomikajo čedalje bolj v kameno dobo. V vseh časih so se vrstili manjši ali večji osvajalni 
pohodi, vendar nobeden ni izrinil naših staroselcev, tudi ne v času najdaljše zasedbe v času 
rimskega imperija.

Jezikovne sledi kažejo na skupen izvor sodobnih jezikov in v nasprotju s teorijo pre-
seljevanja narodov kažejo izrazito neprekinjenost, in to že iz neolitika to je 5.000 let pr. 
Kr. Na podlagi zaključkov mnogih interdisciplinarnih raziskav je razvidno, da je Teorija 
kontinuitete edina, ki jo potrjujejo prav vsa raziskovana področja, zato jo lahko imamo za 
zmagovalko med naselitvenimi teorijami. Teorija kontinuitete vsebuje kot bistveni element 
prav stalnost jezikov, in to že iz neolitika. To še posebej velja za Slovane, ki naseljujejo 
zahodni del slovanskega življenjskega prostora, saj se da z neprekinjeno naselitvijo in z 
naravno rastjo prebivalstva najbolje pojasniti številne neolitske kulture srednje in jugo-
vzhodne Evrope. Zato M. Alinei navaja:

»Začeti moram s tem, da pospravim z eno najbolj absurdnih posledic tradicionalne 
kronologije: ''prihod'', in to celo v zgodovinskem obdobju, Slovanov na neizmerno 
področje, kakršnega danes naseljujejo … edini logični sklep je, da je južna veja Slovanov 
najstarejša in iz nje sta se razvili, na različne načine in morda v različnih časih, zahodna 
in vzhodna veja Slovanov … Danes le še manjšina strokovnjakov podpira teorijo o poznem 
preseljevanju Slovanov … saj nobena od različic poznega preseljevanja ne odgovarja na vpra-
šanje: kaj je omogočilo Slovanom, da so iz svojih bronastodobnih ognjišč postali dominantno 
ljudstvo v Evropi  … jugozahodni del Slovanov je od vselej mejil na Italide v Dalmaciji, na 
prostoru vzhodnih Alp in v Padski nižini … domnevno ''slovansko preseljevanje'' je polno 
nasprotij … Ne obstaja neka «severna slovanščina« pač pa je to le različica južne slovanščine 
… prve metalurške kulture na Balkanu so slovanske … v povezavi z Anatolijo … Prisotnost 
Slovanov na območju, ki je zelo blizu sedanjemu, obstaja od neolitika (in potemtakem še 
od prej) … Slovani so (prvi, skupaj z Grki in drugimi balkanskimi ljudstvi) razvili poljedel-
stvo     poljedelsko mešano ekonomijo, tipično evropsko, ki kasneje omogoči rojstvo grškega, 
etruščanskega in latinskega urbanizma  … Germani so prevzeli poljedelstvo od Slovanov  … 
balkansko območje je eno redkih, na katerem je dokazana prava in resnična naselitev skupin 
ljudi, ki so prišli iz Anatolije…«
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– Povzeto po Lucijanu Vugi, Sodobna teorija kontinuitete-baltiški, jadranski in paflagon-
ski Veneti, Zbornik 1. mednarodne konference, Veneti v etnogenezi srednjeevropskega 
prebivalstva, Jutro, Ljubljana 2002, 24-34.

– M. Alinei, Origini delle lingue d'Europa, Il Mulino, Ed., Bologna, Vol 1, 1996, Vol 2, 
Bologna 2000.

JEZIKOSLOVJE
K zgodovinskemu jezikoslovju prispevajo tudi primerjave sodobnih in starih jezikov 

in taka primerjava je vključena tudi v sklop Korenine slovenskega naroda, saj je pokazala 
sorodnost sodobnih indoevropskih jezikov in njihovo povezavo z jeziki v preteklosti. Pri-
merjava pokaže izjemno povezanost slovanskih jezikov, kjer še posebej izstopa slovenščina 
z najboljšimi povezavami z ostalimi slovanskimi jeziki in zlasti s sanskrtom in z jeziki Ved, 
ki so prav gotovo izjemne starosti in je v njih napisana tudi najstarejša knjiga tega območja, 
z razumljivim imenom Veda. Ta primerjava razvidno prikazuje neustreznost jezikovnih 
teorij o mladem poreklu slovanskih jezikov in zanesljivo kaže njihovo arhaičnost, saj so 
starejši od romanskih in germanskih jezikov.

Slovenščina je pravi jezikovni muzej, v katerem so se najbolje ohranile jezikovne prvine 
pred antičnih slovansko govorečih ljudstev. S svojim bogatim izrazjem zajetem v številnih 
narečjih je zato edinstveno orodje za razumevanje različnih predantičnih napisov predslo-
vanskih ljudstev.

ETIMOLOGIJA
Jezik je najpomembnejši del vsake etnogeneze, zato so izvori in tvorbe besed, nave-

denih v etimoloških slovarjih, izjemno pomembni. Etimologija je v Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika opredeljena kot »veda o zgodovini besed, posebno njihovega izvora in 
pomena«. Etimoloških slovarjev je ogromno in večina prinaša ustaljene poglede in razlage, 
ki so mnogokrat povsem razumljive, večkrat pa tudi povsem v zraku, in temeljijo bolj na 
predpostavkah in uveljavljenih teorijah kot pa na dokazljivem izvoru besed. Slovenska eti-
mologija je zajeta predvsem v Bezlajevem znanstvenem Etimološkem slovarju v štirih delih 
in v poljudnejšem Snojevem Etimološkem slovarju. Podrobneje poglejmo Snojev novejši 
slovar, ki je tudi za bralca enostavnejši in dostopnejši.
1. Na straneh VIII in IX je prikazan razvoj indoevropskih jezikov v dveh skupinah: ken-

tumski in satemski. Pri kentumski skupini venetščina in frigijščina izvirata neposredno 
iz indoevropskega prajezika, etruščanščina pa ni prikazana, kljub daleč največjemu 
obsegu. Pri satemski skupini pa ima neposredni izvor ilirščina, ki naj bi se nadalje-
vala v albanščini, vendar zgodovina nedvoumno ugotavlja, da je ilirščina le izraz za 
slovanščino. Po starosti postavlja baltske in slovanske jezike v dobo okoli 700 let pr. 
Kr., enako kot keltske in italske jezike, germanske v dobo okoli 200 let pr. Kr., indijske 
vedske jezike okoli 1000 pr. Kr., grške okoli 1600 let pr. Kr., anatolske pa okoli 1800 let 
pr. Kr. Venetščine, frigijščine in ilirščine (ki pomeni slovanščino) pa časovno ne določa, 
saj izvirajo neposredno iz indoevropskega prajezika, zato so ti jeziki vsekakor starejši 
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kot vsi drugi z letnicami prikazani jeziki. Zanimiva je primerjava z novejšo jezikovno 
študijo: »d. Russell et al., Language-tree divergence times support the Anatolian theory 
of Indo-European origin, Nature, vol 426, 27 november 2003«, ki navaja že bistveno 
starejše letnice, zato pa ne navaja etruščanščine, venetščine, frigijščine in ilirščine. Slo-
venščino postavlja že v isto razvojno dobo kot sorbščino, ki ji časovno sledijo ostali 
slovanski jeziki.

2. V Slovenskem etimološkem slovarju bi pričakovali, da bo precej besed izvorno sloven-
skega porekla, a takih besed je le zelo malo, pa čeprav ravno slovenščina skupaj s sorb-
ščino, bolgarščino in makedonščino spada med najstarejše slovanske jezike. Slovenščina 
ima daleč najbolje ohranjene arhaizme pred-slovanskega govora, zlasti dvojino, zato bi 
morala biti večina slovanske etimologije izpeljana prav iz slovenščine. Slovar v mnogih 
primerih navaja izposojenke iz nemščine, a že kronološki pregled postavlja nemščino v 
bistveno kasnejše obdobje, zato so vsekakor verjetnejše obratne izposojenke, od katerih 
pa so se nekatere v novejši dobi lahko ponovno vrnile iz nemščine v slovenščino.

3. Slovar navaja veliko izvorov besed iz grščine, kar je marsikdaj verjetno, navaja pa jih 
tudi kot izvore iz latinščine, ki pa ni starodaven jezik, saj je nastal šele z rimskim impe-
rijem. Latinščina vsebuje tudi dober del slovanskih (etruščanskih in venetskih) osnov, 
zato je tako navajanje brez upoštevanja tega dejstva praviloma zavajajoče in bi bilo 
treba iskati etimološke razlage tudi v tej, bistveno starejši smeri. Pri latinskih etimolo-
ških izvorih bi bilo treba zato podati še starejše izvore tudi z upoštevanjem slovanskih 
osnov.

4. Mnogo besed je v slovarju opredeljenih kot etimološki izvor iz drugih jezikov, vendar 
se le redko navaja majhno verjetnost takih izvorov, pa čeprav v etimoloških slovar-
jih navedenih jezikov najdemo za iste besede pogosto in nedvoumno dejstvo: »izvor 
neznan«. To še posebej velja za etimološke razlage iz nemščine in iz latinščine. V takih 
primerih bi bilo treba poiskati starejše izvore predvsem iz do sedaj zapostavljenih slo-
vanskih jezikov.

5. Tudi pri slovanski etimologiji ni nič bolje, saj je prav slovenščina jezik staroselcev in je 
dokazano dejstvo, da so se hrvatje in Srbi priselili šele v zgodovinski dobi okoli leta 626 
in 630. Staroselski skupini narečij sta kajkavsko in čakavsko, medtem ko je štokavska 
skupina narečij prinesena z navedeno doselitvijo. Slovar tudi tu, skladno z jezikovnimi 
izhodišči pozne priselitve Slovencev in z jezikovnimi dogmami bivše Jugoslavije, navaja 
izposojenke iz hrvaščine in srbščine, pa čeprav za tako opredelitev ni niti jezikovnih, še 
manj pa zgodovinskih osnov.

6. Slovar navaja obsežno literaturo: 81 pretežno etimoloških slovarjev in razprav novej-
šega datuma, saj so najstarejše: Pleteršnikov Slovensko - nemški slovar iz 1894 do 1895 
in Miklošičevi razpravi: Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien 
1886 in Lexicon paleoslovenico-greco-latinum, Vidobonae 1862 do 1865. Novejša 
dela ponavljajo navedbe nemške mlado-slovnične šole, ki na napačnih osnovah daje 
napačne zaključke in neuravnoteženo obravnava razvoj slovanskih jezikov v primerjavi 
z razvojem germanskih jezikov. Neustreznost sistema in zaključkov mlado-gramatične 
šole je podrobneje osvetlil prof. dr. Vojislav P. Nikčević.
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– V. P. Nikčević, Jat u Slovenskom i ostalijem slovjenskim jezicima kao razlikovni elemenat 
u svjetlosti istorizma, monogeneze i poligeneze, Zbornik 3. mednarodne konference, 
Staroselci v Evropi, Jutro, Ljubljana 2005, 56-76.

– M. Snoj, Slovenski etimološki slovar, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1997.

ZGOdOVINA
Naše korenine pa so dovolj dobro zajete v nemški svetovni zgodovini Weltgeschichte, 

ki navaja: »Tista plemena, ki so živela v starih rimskih provincah: Panoniji, Noriku, Retiji 
in Vindeliciji, so bila splošno imenovana Slovani ali Slovenci « »Pred tem so bili mnenja, da 
je priseljevanje Slovanov v balkanske dežele potekalo med 5 –7  stoletjem  Zdaj, tukaj smo 
odkrili njihove zanesljive sledi že precej pred tem obdobjem  Temu v prid pričajo starejša 
krajevna imena  Ta novi pogled pa je tudi v sozvočju z najstarejšimi zgodovinskimi pričanji 
in na naraven način pojasnjuje pojav, ko naj bi se Slovani v tolikšnem merilu nenadoma 
pojavili v teh deželah « 

V petem zvezku, na strani 277, najprej sicer omenja selitev Slovanov proti severu in 
jugu, vendar, kot vidimo kasneje, tukaj govori o hrvatih (Kroaten), ki naj bi se, po opisu 
cesarja Konstantina Porfirogeneta leta 626 po Kr. naselili na Balkanu. dalje pa še pove, da 
ne smemo pozabiti, da so se hrvati naselili na ozemlju, ki je »prej pripadalo Slovencem in se 
je imenovalo Slovenija« (Slowenen, Slowenia). Kasneje naj bi se slovenska plemena stopila 
s hrvaškimi in »danes spominja ime Slavonija (Slawonien) … in ime slovaškega plemena na 
Madžarskem na stare lastnike in na staro panonsko-slovensko kraljestvo (pannonisch-slowe-
nische Reich) «

Podobne podatke navaja tudi ruski raziskovalec Jurij I. Venelin v knjigi Starodavni in 
današnji Slovenci, ki na zemljevidu Slovene uvršča med prebivalce starorimskih provinc 
Panonije, Norika, Retije, Vindelicije. »Če bi v današnjem letu 1834 bilo potrebno poimenovati 
del dežele in ilirsko pokrajino po imenu njihovih prebivalcev, bi jo morali imenovati Slovenija, 
Slowenen land, la Slovenie « V odstavku Germani niso Nemci pa še poudarja, da se je z imenom 
Germanija vedno označevalo ozemlje, na katerem so živela mnoga slovanska plemena.

Tudi Pavel Josef Šafařik navaja: »Starožitnosti« so dosegle glavni cilj, namreč, dokazati 
starobitnost Slovanov v Evropi davno pred Kristusovim rojstvom na celem obširnem območju 
od Baltskega do Jadranskega in Črnega morja, od Visle do Dona, zraven tega pa dokazati 
enakovrednost slednjih z Germani, Galci, Itali in Grki « »In četudi bi se na tem mestu za zdaj 
še vzdržali razpravljanja o naravi Slovanov, je že sam slovanski jezik, ki v besedju in oblikah 
nosi razviden pečat nepokvarjene prvobitnosti, nepremagljiv dokaz prvobitnosti samega slo-
vanskega rodu  … Slovani so bili torej od starodavnosti poseben rod v družini ostalih prvo-
bitnih evropsko-azijskih rodov, njihov jezik pa po sodbi vseh raziskovalcev brez predsodkov v 
vrsti ostalih prvobitnih jezikov ravno tako zavzema svoje posebno mesto «
– R. Petrič, Venetska teorija in izvor Slovenov, Zbornik 5. mednarodne konference, Izvor 

Evropejcev, Jutro, Ljubljana 2007, 65-85.
Žal naši zgodovinarji ne upoštevajo navedenih dokazov in še vedno ponavljajo vsiljeno 

velikonemško imperialistično teorijo 19. stoletja o poznem priseljevanju Slovanov v 
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Evropo in o njihovem mladem jezikovnem poreklu. Nekaterim našim znanstvenikom je 
ljubše tuje neznanje in prikrivanje dejstev kot domače znanje in nedvoumni dokazi. Na 
očitne napake je opozoril Andrej hozjan, docent na novoustanovljeni Filozofski fakulteti v 
Mariboru, na 33. zborovanju društva zgodovinarjev Slovenije, dne 10. 10. 2006 v Kranju, 
kjer v zaključku svojega prispevka zanimivo ugotavlja:

»Sleherni od ljudi »v stroki« si bo ob prebiranju tukaj opisanih spletnih strani morda 
zastavil eno ali več vprašanj, morda celo zelo neprijetnih, o sami smiselnosti in obstoju stroke 
kot take«. ... Cinično nadaljuje: »Morda pa smo vsi skupaj v bolj ali manj grozljivi zablodi, ki 
se ji ne reče več »stroka«, temveč drugače – kolegice in kolegi, kaj pa, če smo skupinsko zgrešili 
poklic in nam – nevede! – bije zadnja ura?«

– A. hozjan, Slovenske aktualizacije mitskega in stereotipnega v zgodovinopisju na sve-
tovnem spletu  Primeri nepolitičnih društev v RS  Mitsko in stereotipno v slovenskem 
pogledu na zgodovino, Zbornik 33. zborovanja ZZdS, Ljubljana 2006, 137.

Ob nekaterih drugih opozorilih na tem zborovanju glede mitskih prvin v samem zgo-
dovinopisju vidimo, da je dano opozorilo zelo resno, vendar ni dovolj dobro usmerjeno. 
Bistveno je, da se naši zgodovinarji še vedno držijo neustrezne in preživete nemške zgo-
dovinske misli in s tem dajejo vtis, da jo tudi zastopajo. Sedaj na to opozarja čedalje več 
akademskih raziskovalcev doma in po svetu.

Vprašanje je, koliko časa se bodo naši zgodovinarji in jezikoslovci še držali preživele 
paradigme in kdaj jo bodo na osnovi lastnih raziskovanj in dokazov zavrgli in zamenjali z 
ustrezno.

IZVOR INdOEVROPSKIh JEZIKOV
Izvor indoevropskih jezikov še ni dorečen zato indogermanisti nakazujejo, da je delitev 

indoevropskih jezikov na kentumske in satemske umetna in zastarela, ker je latinska 
beseda za 100 le ena od mnogih izoglos. 

Boljši približek bi bila delitev na satemske in nesatemske jezike, saj je osrednji del 
razvojnega drevesa indoevropskih jezikov pretežno slovanski. Zato bi bila smiselna delitev 
na osrednje slovanske in na ostale obrobne indoevropske jezike. To je razvidno tako iz 
geografske porazdelitve indoevropskih jezikov kot iz jezikovnega debla, ki je v osre-
dnjem delu germansko-slovanski. Obseg slovanskih jezikov je bistveno večji od german-
skih jezikov, zato je osrednje deblo pretežno slovansko. Prav tako so slovanski jeziki tudi 
starejši od germanskih in predstavljajo najstarejše deblo indoevropskih jezikov. Predlagan 
je pogled razvojnega drevesa od zgoraj tako, da se tudi grafično prikaže ustreznejša delitev 
indoevropskih jezikov na osrednje slovanske in na obrobne neslovanske jezike.
– P. Jandaček, A. Perdih, A novel view of the origins, devepolpment and differentiation of 

Indo-Europeans, Drugačen pogled na izvor, razvoj in delitev Indo-Evropejcev, Zbornik 6. 
mednarodne konference, Izvor Evropejcev, Ljubljana, Jutro 2008, 88-98.
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Slika 1: Schleicherjevo jezikovno drevo
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Slika 3: Pogled na jezikovno drevo od zgoraj

Slika 2: Geografska porazdelitev kentumskih in satemskih jezikov
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NAŠE KORENINE

Naši slovenski in slovanski predniki so soustvarjali srednjeevropsko kulturo že od 
kamene dobe naprej, in to najprej v južni srednji in vzhodni Evropi. Kasneje po otoplitvi 
po zadnji ledeni dobi pa tudi severneje, kjer so znane visoke kulture z razvitim poljedel-
stvom in zahtevnim stavbarstvom. Te evropske kulture so starejše od staroegipčanskih 
kultur, se pa zaradi izrazito poslabšanih vremenskih razmer in potresov niso ohranile, saj 
so se preživeli prebivalci morali umakniti na jug v toplejša območja.

O naši najstarejši jezikovni etnogenezi pričajo številna zemljepisna imena po vsej 
srednji Evropi, ki so razumljiva na slovanskih jezikovnih temeljih in nam naše jezikovne 
korenine na teh območjih pomikajo daleč nazaj v kameno dobo. Ta zemljepisna imena so 
poimenovali prvotni prebivalci ob naselitvi. 

V južnem delu je bilo to še v času zadnje ledene dobe, severneje pa ob postopni oto-
plitvi in naselitvi pretežno slovanskih poljedelskih ljudstev med 12. in 7. tisočletjem pred 
sedanjostjo. Slovanske in naše slovenske staroselske korenine so v sredni Evropi najstarejše, 
zato smo na našo etnogenezo lahko upravičeno ponosni.

Antična evropska kultura se je napajala predvsem iz etruščanske, venetske in grške 
dediščine. Prednjačila je etruščanska kultura, ki pa je zaradi bojevitih Latinov počasi izgu-
bljala prvenstvo in se je namesto nje uveljavila grška kultura. Latini so zavestno uničevali 
etuščansko kulturno dediščino, njihove kulturne, stavbarske in druge dosežke pa so pripi-
sali sebi. 

Poleg etruščanske dediščine pa je po obsegu še pomembnejša venetska kultura, ki je 
tako po tehnični kot po jezikovni plati bistveno prispevala k vsestranskemu antičnemu 
razvoju. 

Našo skupno severnoitalsko in srednjeevropsko venetsko ali slovensko etnogenezo 
lahko postavimo ob bok grški etnogenezi, saj je v marsičem starejša.
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KORENINE ZAhOdNIh IN  
JUŽNIh SLOVANOV

POVZETEK
Jezikovne korenine Slovanov potekajo verjetno, tako kot korenine drugih jezikov, iz 

skupnega prajezika prastarih indo-evropskih kultur. Imamo več kasnejših slovanskih žarišč: 
v Mali Aziji - paflagonski Veneti in Stari Frigijci, v Podonavskem bazenu - kultura Vinče in 
Lepenskega vira, v Jadranskem bazenu - Jadranski Veneti, ter Lužiška kultura Venetov ob 
Venetskem [Baltskem] zalivu. Združitev zgodovinskih pričevanj, jezikovnih in genetskih zna-
čilnosti, zemljepisnih imen, ki večinoma izvirajo od staroselcev in arheoloških odkritij, nam 
omogoča vpogled v čedalje starejše čase. Naše slovanske korenine na sedanjih ozemljih in v 
srednji Evropi pa pomika čedalje bolj v mezolitik. Znanstveniki na podlagi skrbnega proučeva-
nja in datiranja arheoloških najdb in genetskih značilnosti posameznih narodov, že zavračajo 
Teorijo o preseljevanju narodov in tudi Teorijo o priselitvi Slovanov na današnja zahodna in 
južna ozemlja v 6. stoletju.

V naših krajih je bila poselitev že pred zadnjo ledeno dobo, sedanji naseljenci pa so tu že od 
konca ledene dobe. V času so se vrstili osvajalni pohodi, vendar nobeden ni izpodrinil prvo-
tnega prebivalstva. Najdaljša zasedba je bila v času Rimskega imperija, vendar so kljub dolgo-
trajni rimski zasedbi prvotni prebivalci ostali z enakim jezikom in z enako kulturo. Praslovanski 
Veneti so naseljevali pretežni del srednje Evrope, zahodni del pa so kasneje podjarmili in potuj-
čili bojeviti germanski in romanski narodi. Novejše raziskave nam tudi naše slovenske korenine 
pomikajo v čedalje bolj zgodnjo dobo človeške zgodovine, v kameno dobo. Slovenščina je jezi-
kovni muzej z največjo gostoto narečij in starodavnih jezikovnih oblik, zlasti dvojine, zato je 
najbolj primerna za razumevanje starih etruščanskih in venetskih napisov. Velik del hrvaškega 
in Srbskega naroda se je na sedanje ozemlje priselil in se pomešal s staroselskimi Veneti šele 
v začetku 7. stoletja. Priselili so se iz območja vzhodno od Karpatov do porečja reke Pripjat v 
sedanji severozahodni Ukrajini in jugozahodni Belorusiji, kamor so se njihovi predniki preselili 
iz obdonavskega območja že pred davnimi časi.

ABSTRACT – ThE ROOTS OF ThE WEST ANd SOUTh SLAVS
The roots of Slavic languages, like the roots of other Indo-European languages, originate in 

the common proto-language or proto-languages of ancient cultures of the wider Indo-European 
region. Later there were several Slavic nuclei: in Asia Minor the Paflagonian Venetian and Old 
Phrygian; in the danube basin the Vinča and Lepenski vir cultures; in the Adriatic basin the 
Adriatic Veneti; and reaching the shores of the Baltic Sea [Sinus Veneticus – Oueneticos kolpos] 
the Veneti of the Lusatian culture. historical evidence, linguistic and genetic characteristics, 
geographic names and toponyms, which mostly belonged to the aboriginal population, and 
archaeological evidence offer insight into an increasingly remote past. At the same time, our 
Slavic roots in our traditional lands in Central Europe are receding into the Stone Age. On the 
basis of careful study and dating of archaeological findings and genetic discoveries, scientists 
are rejecting the theory of the Migration of Peoples and the theory of Migration of Slavs to the 
west in the 6th century Ad to their traditional lands in the west and the south of Europe.
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There was already human settlement in Slovenia before the last glacial period, and the 
present population dates from the end of that period. Since then, numerous occupations or 
conquests came about; however, none of them supplanted the indigenous population. The 
longest occupation was by Romans, but even then the original population with its culture and 
language survived. The proto-Slavic Veneti inhabited the majority of central Europe. Later, its 
western area was conquered and assimilated by the aggressive Germanic and Romanic peoples. 
New researches locate also our Slovenian roots in wide region in the more remote past - in the 
Stone Age. Slovenia is a language museum with a high density of dialects and ancient language 
forms, among them the dual, and is therefore especially useful in the study of Old-Etruscan and 
Venetic inscriptions. Part of the present-day Serb and Croat nations moved into their present 
territories and merging with the indigenous Veneti as late as the beginning of the 7th century 
Ad. They came from the region from Carpathian to Propjet River basin in present southwest 
Belarus and northwest Ukraine, where their ancestors had migrated in the distant past from the 
danube basin.

UVOd
V naših znanstvenih krogih še vedno priznavajo teorije o priselitvi zahodnih Slovanov v 

6. stoletju na sedanje ozemlje in na nekoč slovansko, sedaj po Germanih in Romanih potuj-
čeno ozemlje. Za staroselce Venete, ki so prvobitni prebivalci srednje in vzhodne Evrope in 
za Etruščane, ki so skupno z Veneti s svojo visoko kulturo bili temelj rimski umetnosti in 
kulturi, pa iščejo jezikovne prvine Rimljanov in Grkov, čeprav je dokazano, da so njihovi 
zapisi očitno slovanskega izvora in nimajo znatne povezave niti z latinščino niti z grščino. 
Tudi številna krajevna imena, ki so očitno slovanskega izvora, saj so nam še po tisočletjih 
razumljiva in nedvoumno opisujejo značilnosti poimenovane naravne tvorbe, zavračajo kot 
skup slučajnosti, ki ne morejo imeti znanstvene podlage. Te teorije so imele skupni imeno-
valec v imperialističnih osvajalnih težnjah germanskih in romanskih narodov: Angležev, 
Nemcev, Francozov in Italijanov. Prav tako pa so ustrezale ruskemu carstvu, saj se je imela 
Rusija za mater vseh slovanskih narodov in si je prisvajala politični in gospodarski vpliv nad 
njimi. Žalostno je, da naši znanstveniki ne premorejo toliko kritične misli, da bi zavrnili 
vsiljene imperialistične teorije 19. stoletja. Tako bi vsaj v 21. stoletju in v lastni državi in z 
lastnimi raziskovanji prispevali v veliko zakladnico sodobne znanosti.

Za navedene teorije ni nikakršnega znanstvenega dokaza, naši znanstveniki pa jih še vedno 
zagovarjajo, kljub mnogim nasprotnim dokazom. Očitno se boje za svoje znanstvene kariere, 
ki temelje na lažnih teorijah, zato se boje odpreti vrata znanstveni resnici. S tem ovirajo znan-
stveni napredek in razvoj, obenem pa kvarijo podobo slovenskega naroda kot bistvene sesta-
vine evropske zgodovine. Znanstvena resnica ni nikoli dokončna in mora biti vedno podvržena 
strogim interdisciplinarnim preverjanjem in novim dokazom. Na naše strokovne mednarodne 
posvete in izdano literaturo ne odgovarjajo, kar opravičujejo z amaterizmom avtorjev, v resnici 
pa zato, ker nimajo ustreznih dokazov za svoje teorije. Za prvobitnost sedanjih zahodnih 
Slovanov je mnogo jezikovnih dokazov. dokazani so Veneti v vsej srednji in vzhodni Evropi, 
pa tudi v sedanji Franciji na dveh obširnih območjih in sicer v Bretanji in južno-vzhodni 
Franciji. Ker naši in nekateri tuji znanstveniki še vedno ne priznavajo očitnih jezikovnih in 
zgodovinskih dokazov za prvobitnost Slovanov v osrednji Evropi, je treba predvsem korenine 
zahodnih Slovanov podrobneje osvetliti in pokazati na napačnost teh teorij.
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ZAčETKI PRAčLOVEKA
Začetki pračloveka segajo več milijonov let v zgodovino in te dobe se z novimi odkritji 

še podaljšujejo. Ogenj je začel človek uporabljati pred milijon leti, orodje pa že pol milijona 
let prej. Obleko naj bi začel uporabljati pred 70 tisoč leti, slikati naj bi začel kot kromanjo-
nec pred 40 tisoč leti, pred 10 tisoč leti je začetek poljedelstva, najstarejše pisave pa segajo 
v dobo pred 6000 leti. Pračlovek izvira iz severovzhodne Afrike, ki je v savanskem delu 
nudila ugodne vendar spremenljive življenjske razmere. Te so pogojevale hitrejši človekov 
razvoj in umnejši človek se je od tam razširil po vsem svetu. O jeziku v današnjem smislu 
lahko govorimo šele v novejši dobi, začetke jezikovnega sporazumevanja, ki pa se je ločilo 
od sporazumevanja najbolj razvitih človeku podobnih živali - šimpanzov in je človeku že 
vrojeno, pa ocenjujejo na podlagi primerjalnih znanosti, že kar na 5 do 7 milijonov let [1].

Najpomembnejšo vlogo v človekovem razvoju je prav gotovo predstavljala zmožnost 
govornega sporazumevanja. Začetki občestvenega govora verjetno segajo v davno prete-
klost 1,7 milijona let, ko so hominidi dobili že skoraj moderno človeško anatomijo in 
so poselili savanske predele, kjer je bila potrebna večja gibljivost in sodelovanje večjih 
skupnosti pri lovu in preživetju. V živalskih skupinah primatov sporazumevanje temelji 
na fizičnih kontaktih, zato se jezik ne more razviti, ampak celo izgubi vso svojo funkcijo. 
Izvor jezika je možen le v skupinah, kjer pri posredovanju dobrin sporazumevanje presega 
fizično obliko, zato temelji na političnih, verskih, ekonomskih, socialnih in spolnih situaci-
jah. Jezikovna izmenjava sporočil se je očitno razvila kot povezovalni element v skupnosti 
in je povečala njeno trdnost in povezanost. Posredovanje z govorom bistveno znižuje obseg 
nasilja, saj to ni potrebno, če partnerja ugotovita skupno korist. V nasprotju s pričakova-
nji je dajanje informacij v bistvu skrb zase - danes bi temu rekli trženje informacij, saj se 
poveča tako samozavest informatorja kot povpraševanje po znanju in védenju. Poleg te 
osebne ravni je še pomembnejša družbena raven, saj znanje in védenje bistveno prispevata 
k povezanosti in dobrobiti celotne skupnosti [2].

Za človeka so bili vedno najpomembnejši naravni in klimatski pogoji, ki so mu omo-
gočali nabiranje, lov in pridelavo hrane. Spremembe klime, to je na eni strani subtrop-
sko podnebje, ki je zahtevalo hitrejše ohlajanje, kar je omogočala gola koža in najmanjša 
površina izpostavljena soncu, ki jo omogoča pokončna drža, in na drugi strani ledene 
dobe, ki so ustvarjale nasprotne klimatske pogoje, so zahtevale ustrezno zaščito telesa pred 
mrazom. Zaradi takih naravnih danosti in širjenja obsega človeške poselitve se je človek 
pogosto znašel na klimatsko manj ugodnih območjih. Neugodne razmere so ga prisilile k 
večji umski dejavnosti, kar je bistveno vplivalo tudi na pospešen razvoj jezikovnega spo-
razumevanja. Takrat si je iskal zavetja v jamah, duplinah ali pa si je varna bivalna zavetja 
naredil sam. Taka potreba se je pokazala zlasti v času poljedelstva, ko je bilo treba pridelek 
shraniti do naslednje žetve, zato si je takratni človek moral zgraditi ustrezne in suhe 
prostore in stavbe, ki so poleg zavetja za družino omogočale tudi varno shrambo za živila, 
ki so morala ostati uporabna preko vse zime. Postopoma je tudi izumil različne postopke 
shranjevanja živil, predvsem sušenje, ki je bilo uporabno skoraj za vso njegovo prehrano in 
je živila ohranilo za zelo dolgo dobo.
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Pri obravnavi sodelovanja starih ljudstev in plemen je bistven socialni pogled, ki se je 
do sedaj preveč zakrival v področje ekonomije, čeprav je bistvenejši generator razvoja kot 
pa so le materialni odnosi v družbi. Občestvena, družinska, rodovna in klanska povezanost 
so bistveno prispevale k nujnosti govornega sporazumevanja in s tem k razvoju človeka 
in človeške družbe. Prav tako ni zadostna delitev le na materialno, socialno in versko 
področje, ampak je potreben širši pogled, ki z novim razvejanim pristopom zajema tudi 
druge vidike. Še posebej je pomemben vpliv rodovnih in političnih elit, njihova moč in 
vpliv ter zmožnost organizacije gradnje pri izvedbi večjih in zahtevnejših del. Še pomemb-
nejši vpliv pa imajo elite pri preoblikovanju celotne družbe. Pri izvedbi večjih del ne gre 
le za znamenite objekte kot so sfinge, piramide in veličastni templji, temveč predvsem za 
tiste dobrine, ki so bile skupne večji skupini ljudi. To pa so predvsem skupna domovanja, 
zavetišča, utrdbe in v vseh časih zlasti transportne poti, v kasnejših časih pa predvsem 
utrjene ceste [3].

ŽIVLJENJSKE RAZMERE MEd ZAdNJO POLEdENITVIJO
Med zadnjo poledenitvijo so bile življenjske razmere v osrednjem delu Evrope zaradi 

poledenitve zelo težke in so omogočale le lov na polarne živali, ki pa je lahko nahranil le 
maloštevilne lovske skupine, zato je večina ljudi naseljevala toplejše kraje južne Evrope, 
oziroma celotno obalo Sredozemlja. Naši kraji v Sloveniji so bili izven območja stalne 
poledenitve, zato lahko računamo, da je večina prebivalcev ostala še iz časov zadnje ledene 
dobe, kar nedvoumno potrjujejo tudi genetske preiskave. Milejši življenjski pogoji so bili 
tudi v panonskem podonavskem bazenu, kjer najdemo kasneje arheološke najdbe Vinčan-
ske kulture, ki jo poznamo predvsem kot enega najstarejših znanih virov črkovne pisave.

Izvor Indo-Evropskih jezikov verjetno izhaja iz območja starih kultur v širšem območju 
Egipta, Anatolije, Palestine, Iraka in Irana. Od tu se je razširil in se razvejal v številne raz-
ličice, ki tvorijo sedanje indoevropske jezike. Za primerjave različnih sodobnih in starih 
jezikov se uporabljajo tudi računalniški programi, ki podajajo deleže podobnosti med 
njimi. Uporabljena računalniška simulacija je dokaj zanesljiva, odvisna pa je od vhodnih 
podatkov in interpretacije rezultatov. V izračunu po metodi uporabljeni v razvojni bio-
logiji, so nekatere upoštevane povezave dokaj majhne, kar kaže tudi na precej drugačno 
možno porazdelitev. Prav v okviru slovanskih jezikov je očitno, da je upoštevana dosedanja 
delitev, ki že po vsaj delnem poznavanju teh jezikov ni ustrezna. Slovenščina in slovaščina 
sta glasovno prav gotovo najbližja jezika, pa sta tradicionalno razvrščena v različne geo-
grafske skupine [4].

Vzhodno-sredozemski prajezik izvira iz časa zadnje poledenitve, ko je bilo sredozem-
sko morje okoli 100 m nižje od današnjega in zato tudi manj obsežno [5]. Sedanji preliv 
Gibraltar je bil prehoden, enako Bospor in dardanele, pa tudi sedanji najožji del med 
Sicilijo in Afriko je bil bistveno ožji. Take razmere so omogočale lažjo prehodnost preko 
morja in skupno življenje vseh obmorskih območij. Posebno ugodne razmere so bile na 
območju sedanjega severnega Jadranskega morja, ki je bilo kopna ravnina do Zadra in je 
omogočala preživetje večjemu številu prebivalcev.
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Ob otoplitvi je bilo to največje poplavljeno območje v Evropi, zato bi bila umestna 
ustrezna podvodna arheološka raziskovanja. Zaradi te največje ozemeljske potopitve je 
bilo tudi tu največje preseljevanje, vendar prav tako večinoma v proti severu, tako kot so 
se selili vsi evropski narodi. Gibljivost prebivalcev zaradi preživljanja z lovom je bila precej 
večja kot pa po začetku pašništva in bistveno večja kot po začetku poljedelstva, ko se je 
prebivalstvo vezalo na ozka območja dobre obdelovalne zemlje. Selitev ni bila naenkrat 
na večje razdalje, ampak so se selili postopoma proti severu, ki je nudil ogromno življenj-
skega prostora in ugodne obdelovalne pogoje za kmetovanje. Gibljivost prebivalstva v časih 
poljedelstva so vzdrževali predvsem kultni obredi, ki so uvajali socialne razlike in s tem 
bistveno prispevali k napredku družbe. Zahtevali so tudi dragoceni zlati nakit in ustrezne 
barve za poslikavo kultnih simbolov ali obrednih plesalcev. Taki materiali niso bili vedno 
na voljo, zato so se stalno vzdrževale prastare poti do takrat znanih nahajališč.

Pridobivanje barv je napredovalo od drobljenja naravnih mineralov do njihovega 
taljenja in mešanja. Kasneje se je iz postopkov pridobivanja barv razvilo kovinarstvo, saj je 
občasno ostal stranski produkt postopkov žarjenja mineralov za pridobivanje barv. To je bil 
kovinski ostanek, ki je praviloma pokazal dobro uporabnost. Kovinarstvo je močno pospe-
šilo gibljivost prebivalcev in izbiro ustreznih transportnih poti, saj je zahtevalo ustrezne 
surovine in različne postopke za pridelavo surovin in za obdelavo kovin [6].

Jezikovni razcep, ki je zabeležen že v Svetem pismu, se je pričel že z nastankom posa-
meznih držav na navedenem širšem iraškem območju. Pospešen razcep skupnega pra-
jezika pa se je pričel z nastankom zaprtih rodovnih skupnosti, ki so znane predvsem iz 
stare Grčije. Te male otoške in mestne »državice« so na posameznih ločenih otokih nudile 
osnovo za razlikovanje posebnosti v splošnem življenju, v kulturi in verovanju. »Začela 
se je politika, to je organizacija mestne države. To je bila revolucija v razvoju, ki je bila 
izjemno pomembna. Geografske prilike in številne zveze so bile ugodne tako za izmenjavo 
znanja kot za samostojno misel, za politiko, filozofijo, junaške pesnitve in za iznajdbo 
denarja« [7]. Posebnosti so se kmalu pokazale tudi v razlikovanju glede govorov in pisav. 
Te male skupnosti so se zapirale same vase in vzpodbujale razlikovanje, ki je bilo tem 
večje, čim bolj vodstveno enovito je bila taka skupnost organizirana. Patriarhalno vodena 
ureditev je vodila k moči voditelja, to pa se je odrazilo tudi v razlikovanju, zapiranju in 
osvajanju sosednjih območij.

Za razliko od teh patriarhalnih oblik je življenje slovanskih skupnosti v srednji Evropi 
urejala veča - skupnost modrih mož, ki je odločala o sporih med posamezniki in v obramb-
nih zadevah. To je bil parlamentarni način, ki je upošteval posameznikove razloge in skupno 
blaginjo, zato je dobro urejal notranje življenje in ni povzročal zunanje agresije. Tak način je 
bil učinkovit v miroljubnem sožitju, ni pa bil dovolj uspešen v primerih večjih in pogostih 
zunanjih nevarnostih, zato so take skupnosti zlahka zasedli tuji osvajalci. Kljub zasedbi pa 
so bile take skupnosti zaradi notranjega sodelovanja zelo trdožive in so praviloma ohranjale 
svoj jezik, svojo kulturo, svoja verovanja in svoja izročila, ki so jim pomagala preživeti tudi 
daljše tuje zasedbe. Ta način je ob enakopravnosti žena vodil k širši rodovni skupnosti, ki 
je omogočala dobro sodelovanje in življenjsko vitalnost v širšem okolju, zato je razlikovanje 
pri slovanskih jezikih manjše, manjše pa so tudi jezikovne časovne spremembe.
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GENETSKE SLEdI
Genetske raziskave zasledujejo dedovanja nekaterih kromosomov, ki se dedujejo le po 

moški ali le po ženski liniji in omogočajo vpogled na možne premike večjih skupnosti, 
oziroma nam služijo kot dokaz o prvobitnosti prebivalcev nekaterih območij. Genetske 
sledi so zelo zanesljive in nam odkrivajo pomembna dogajanja v daljni preteklosti [8]. 
Starejša genetska sled Y kromosoma hG1 (Eu18 ali R1b), ki je stara okoli 40.000 let in se 
deduje po moških potomcih, je izrazita pri Baskih in zanemarljiva pri Ukrajincih, medtem 
ko je hG3 (Eu19 ali R1a1), ki je stara okoli 20.000 let in se tudi deduje po moških potomcih, 
izrazita pri Ukrajincih in skoraj neopazna pri Baskih. To dokazuje, da sta v Evropi vsaj dva 
izrazita centra iz časa zadnje ledene dobe, iz katerih izhaja prebivalstvo Evrope in sicer 
zahodna in vzhodna skupina. Po otoplitvi so bile večje selitve proti severu, kar genetske 
raziskave dopuščajo, medtem ko večje selitve v smereh vzhod – zahod genetske raziskave 
zavračajo.

Vzhodna meja zahodne skupine hG1 je na meji sedanjih germanskih in romanskih ter 
slovanskih držav, s tem, da nordijske države spadajo v vzhodni del. Vzhodna skupina hG3 
ima skoraj enako zahodno mejo kot hG1 vzhodno. Med vzhodno in zahodno skupino so 
velike razlike, izvirni in pretežni genski delež navedenih kromosomov pa pada v pribli-
ževanju drugi skupini. Genska skupina hG2 (Eu7 ali I1+I2), ki se tudi deduje po moških 
potomcih pa je skoraj po celi Evropi razdeljena dokaj enakomerno, saj je na zahodu v pov-
prečju okoli 16 %, v osrednjem delu okoli 25 % in v vzhodnem delu okoli 30 %, s tem da 
so v vzhodnem delu velike razlike, saj so najvišji deleži v Srbiji, hrvaški, Bolgariji, Ukrajini 
in Belorusiji, pa tudi v Skandinaviji, zlasti na Švedskem. Taka porazdelitev potrjuje zgodo-
vinsko izpričani prihod Srbov, hrvatov in Bolgarov in kaže na možno obsežno selitev iz 
Ukrajine na Švedsko ali v obratni smeri.

Slovenci imamo 21 % hG1 [9], največ od zahodnih slovanskih držav in se približujemo 
deležu hG1 na zahodnih ozemljih, kjer so živeli ali še žive potomci Venetov. V Italiji je 
delež 44 %, v vzhodni Nemčiji 40 % in na Bavarskem 48 %. Naša genetska struktura hG1 je 
najbližje čehom 19 %, Slovakom 17 % in Poljakom18 %. Naši sosedje hrvati in Srbi imajo 
od nas bistveno različno genetsko skupino, zato je upravičeno verjeti pričevanju o njihovi 
naselitvi v letih okoli 630, ko se je doselilo številno ljudstvo Belih hrvatov in Belih Srbov iz 
območja med sedanjo Belorusijo in Ukrajino. deleži vzhodne skupine hG2: Slovenija 27 
%, hrvaška 45 % in Srbija 49 % ter Belorusija 34 % in Ukrajina 48 %. Porast deleža hG2 
pri hrvatih je 18 %, pri Srbih pa 22 %. Tak porast priča o približno polovici doseljenega 
prebivalstva tako pri hrvatih kot pri Srbih. Večji porast pri Srbih kaže na večji delež pri-
seljenega prebivalstva ali pa na lego njihove pradomovine Bele Srbije, ki je bila verjetno 
jugovzhodno od Bele hrvaške. Genetska slika očitno zavrača nacionalno teorijo o priselitvi 
hrvatov iz Poljske in še bolj Srbov iz Vzhodne Nemčije, saj imajo Poljaki le 17 % hG2, 
Vzhodni Nemci pa tudi le 20 %.

Pri genski porazdelitvi so v Evropi nekatere izjeme, zlasti izstopata Madžarska in Sar-
dinija. Za Madžare je znana njihova doselitev v 10. stoletju srednjega veka, izstopajo pa 
po deležu hG1, ki je značilen za zahodno Evropo, ki pa ga imajo v podobnih deležih tudi 



Naše korenine 51

Osetijci in Armenci v Zahodni Aziji. Velik delež hG2 pri Sardincih kaže na priselitev 
večjega dela prebivalstva najverjetneje iz končnega repa Vandalov, ki so se iz Venetskega 
morja - Baltika preko cele Evrope selili v severno Afriko in končno tudi na Sardinijo.

Genetika doživlja izjemen razcvet in v tem dogajanju je treba poudariti celovit pogled 
na poselitev Evrope iz arheoloških in genetskih pokazateljev. Tak prikaz je podal prof. dr. 
Mihael Budja v prispevku Kdo smo Evropejci in v povzetku navaja:

V predavanju analiziramo pojasnitve oblikovanja in strukturiranja evropske genetske 
krajine tako po ženski kot po moški liniji. V okviru prehoda na kmetovanje v Evropi in Aziji 
v času med 10.000 in 6.000 pr. Kr. pojasnimo pomen populacijskih dinamik in študija popu-
lacijske genetike lovcev in nabiralcev ter poljedelcev in živinorejcev. Posebno pozornost 
namenimo izvoru in difuziji paleolitskih in neolitskih Y kromosomskih in mitohondrijskih 
haploskupin. Naši ključni interpretativni poudarki so vezani na ugotovitve in ocene:
– da geneza evropske neolitske civilizacije ni rezultat 'demske difuzije' levantskih in ana-

tolskih kmetovalcev;
– da filogeografija Y kromosomskih haploskupin I1b*, J in  E ne podpirajo modela neo-

litske kolonizacije Evrope in menjave avtohtonih populacij;
– da so populacijske trajektorije in preoblikovanje genetske krajine v Jugovzhodni Evropi 

vezane na pred-neolitske mreže socialnih interakcij in mobilnosti ter lokalnih ali regi-
onalnih migracij;

– da so ljudje preko stikov in mobilnosti vzpostavljali pretok informacij in prevzem 
inovacij (kultivati in domestikati, keramične tehnologije), ki so povzročile spremembe 
v obstoječih socialnih, ekonomskih in kulturnih strukturah in sistemih [10].

JEZIKOVNE SLEdI
Jezikovne sledi kažejo na skupni izvor sodobnih jezikov in v nasprotju s teorijo pre-

seljevanja narodov kažejo izrazito neprekinjenost in to že iz paleolitika. Za preseljevanje 
narodov ni nikakršnega arheološkega dokaza, saj najdbe kažejo na veliko stalnost prebival-
cev. To nedvoumno potrjujejo genetske preiskave, ki dokazujejo, da najmanj 80 % genetskih 
sledi prebivalcev Evrope izvira iz paleolitika [11]. Na podlagi mnogih interdisciplinarnih 
raziskav je razvidno, da je Teorija kontinuitete edina, ki jo potrjujejo prav vsa raziskovana 
področja, zato jo lahko smatramo kot zmagovalko med naselitvenimi teorijami. Teorija 
kontinuitete vsebuje kot bistveni element prav stalnost jezikov in to že iz paleolitika. To 
še posebej velja za Slovane, ki naseljujejo zahodni del slovanskega življenjskega prostora, 
saj se z neprekinjeno naselitvijo in z naravno rastjo prebivalstva, najbolje pojasni številne 
neolitske kulture srednje in jugovzhodne Evrope [12, 13].

Jezikovne sledi kažejo na široko zasnovo pri začetkih pisave, saj je več žarišč, ki jim 
posamezni strokovnjaki dajejo različen pomen. Ena najstarejših pisav so staroegipčanski 
napisi, ki kažejo jezikovno sorodnost s slovanskimi jezikovnimi prvinami. V 193. poglavju 4. 
knjige Velikega Janezovega Evangelija, »Veliki skalni tempelj«, je razlaga imena tega templja 
in napisa v staroegipčanskem jeziku JA BU SIM BIL, ki pomeni Jaz sem bil, sem, bom ali 
točneje JAZ BOM SEM BIL. Ta napis vsebuje ime Boga IEOUA v obratni smeri IE UA brez 
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osrednjega samoglasnika O, ki najbolje predstavlja neskončno in vsemogočno božanstvo in 
zato ni napisan - tako je v napisu ime Boga, pa ga tudi ni! V navedeni knjigi v poglavju 164, 
»Ključ za razumevanje duhovnih spisov« je tudi pomembno pričevanje: »če hočeš vsaj 
naravni pomen Pisma razumeti bolje, kot si ga doslej, se moraš dobro seznaniti z jezikom 
Ilirov (Slovanov), ki je po korenski zasnovi najbolj podoben staroegiptovskemu jeziku, ta 
pa je skoraj enak prahebrejskemu. Brez znanja tega jezika ne boš Mojzesovega Pisma nikoli 
pravilno bral in zato tudi dobesednega pomena ne boš pravilno razumel. Zdajšnji judovski 
jezik je postal skoraj povsem tuj v primerjavi s tistim, ki so ga govorili Abraham, Noe in 
celo Adam«. Podobna primerjava je tudi v 129. poglavju, »dogajanje o ločitvi duše od 
telesa«. Vprašanje:«Gospod, odpusti mi mojo vedoželjnost, v katerem jeziku se je peterica 
duš pogovarjala druga z drugo. Tudi jaz obvladam več jezikov, vendar tokrat nisem razumel 
niti zloga. Obstoja na tem svetu še kak podoben jezik?« Odgovor: »O, da (indijski gorski - 
poglavje 128) bramanski duhovniki ga obvladajo, to je bil prajezik, vsi skoraj v celoti izvirajo 
iz enega in prvega človeškega jezika. Mislite, da bi morda razumeli očaka Abrahama, Izaka 
in Jakoba, če bi bili tu in bi govorili tako kot so govorili nekoč? O. nikakor, niti ene njihove 
besede ne bi razumeli! Saj že vendar težko razumete Mojzesove knjige, ki so skoraj 1000 let 
mlajše od Abrahama in koliko težje bi razumeli praočake same!« [14].

Za nas sta pomembni kulturi Vinče in Lepenskega vira, ki sta najstarejši izvor črkovne 
pisave, pa tudi kulturi Venetov in Etruščanov v sedanji severni Italiji ter razni prastari 
napisi na skalah ali podzemnih jamah. Novejši zapisi se javljajo povsod po tedanjem svetu 
in med nje uvrščamo tudi venetske napise in venetske črke, ki izvirajo iz vinčanske kulture 
in so osnova tudi starogrški pisavi, ki je šele v kasnejšem času dobila sedaj znano obliko.

Venetski [15], retijski, mesabski in japodski zapisi [16] in starejši etruščanski napisi [17] 
so razumljivi v slovenščini z upoštevanem starejših izrazov iz širšega slovenskega, istrsko-
soško-tolminskega območja. Ta nedvoumna sled kaže neposredno vez med jezikom srednje-
evropskih prebivalcev Venetov in sedanjimi Slovenci, ki smo najbolje ohranili arhaičnost 
svojega jezika in mnogotere narečne podrobnosti, ki pa se žal vse hitreje izgubljajo. Venetske 
zapise je Lejeune razdelil na arhaične 550 do 475, stare 475 do 300 in mlajše 300 do 150 
let pr. Kr. Venetski napisi se pojavljajo v širokem območju srednje, južne in jugovzhodne 
Evrope. Prav gotovo so tudi še starejši zapisi, saj je iz naših krajev več bronastih predmetov, 
srpov in sekir s krajšimi črkovnimi, najverjetneje lastniškimi znamenji, iz 12. st. pr. Kr. [18].

Prof. V. P. Nikčević ugotavlja nekatere podobnosti med črnogorskim in poljskim 
jezikom, kar razlaga s priseljevanjem hrvatov, Srbov in črnogorcev v 7 stoletju - vendar 
genetska slika teh narodov tako selitev zavrača. Navaja nekatere jezikovne značilnosti, ki 
kažejo na povezavo s poljščino, vendar bi bila potrebna tudi primerjava z beloruščino in 
ukrajinščino, saj sta bili Bela hrvaška in Bela Srbija, od koder so se hrvatje in Srbi priselili, 
na območju od Karpatov do sedanje južne Belorusije in severne Ukrajine [19].

Na območju reke Rone, južno od reke Loare je najdenih 65 slovenetskih zapisov iz 
obdobja 3. stol. pr. Kr. do 3. stol. po Kr. Starejši zapisi so pretežno v grški pisavi, mlajši pa 
v latinici. Ob branju je treba upoštevati, da grška abeceda nima nekaterih črk za slovenske 
glasove, pa tudi latinščina nima J ter č, Ž in Š. Kljub taki pomanjkljivosti v navedenih 
zapisih je mogoče te napise razumeti s pomočjo slovenščine [20].
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Na območju osrednje Anatolije je mnogo najdb starih frigijskih napisov, ki so berljivi 
s pomočjo slovanskega izrazoslovja. Avtor navaja 29 takih zapisov in celotnih ali delnih 
prevodov, od katerih so najstarejši iz 8. stol. pr. Kr., navaja pa tudi 4 zapise iz Trakije 
oziroma sedanje Bolgarije iz 6. stol. pr. Kr. [21].

Slovanski jeziki izkazujejo precej podobnosti s sanskrtom. Za slovenščino velja, da je 
podobnost s sanskrtom več kot 10 %, medtem ko primerjava z jeziki Ved, ki so precej 
starejši, daje podobnost že preko 20 %. Podobnost pa ni samo besedna ampak zlasti obli-
kovna, kjer izstopa dvojina. To dokazuje arhaičnost slovenščine, saj je v jeziku Ved napisana 
ena najstarejših knjig tega območja [22].

Tudi podobnosti z baskovskim jezikom so velike in se kažejo tako pri pomenu posame-
znih besed in njihovi izgovorjavi kot pri tvorbi besed. Opazna je tudi podobnost pri tvorbi 
izpeljank in pri načinu dodajanja besednih obrazil. Primerjava pokaže skoraj enak obseg 
podobnosti češčine in slovenščine z baskovskim jezikom [23].

ZNAčILNOSTI NEKATERIh SLOVANSKIh JEZIKOV
Retoromanščina in ladinščina sta še komaj zaznavna ostanka slovanskih venetsko 

retijskih prajezikov, ki pa sta odvisno od njune sedanje lege, privzeli večino italijanskih, 
nemških in francoskih izrazov. Kljub temu je še opazen praslovanski vpliv, ki pa bi bil še 
bolje izražen, če bi sedanje glasoslovje beležili poznavalci zahodno slovanskih narečij [24].

Furlanščina je ostanek venetščine, ki je odvisno od njene sedanje lege, privzela veliko 
izrazov novo naseljenih Langobardov in italijanskih izrazov.

Benečanščina je ostanek venetščine, ki je odvisno od njene sedanje lege, privzela veliko 
italijanskih izrazov.

Sorbščina, je prvobitno slovansko narečje v Vzhodni Nemčiji, ki je razdeljeno v dve 
skupini in je ohranilo mnoge stare jezikovne prvine in zlasti pravi kazalec starodavnosti, 
to je dvojino. Opazna je precejšnja izrazna in oblikovna podobnost s slovenščino. Tako 
slovenščino kot sorbščino uvršča med prvobitne jezike tudi jezikovna primerjava računal-
niške matrice 87 indoevropskih jezikov in 2449 njihovih besed [4].

Litvanščina spada v baltoslovanske jezike in je ostanek slovanščine velike Litve, ki je 
obsegala precejšen del območij južno od sedanje države, zato ima pretežno in izrazito slo-
vansko izrazoslovje, jezikovno pa je že izgubila arhaizme in dvojino.

Latvinščina spada v baltske jezike in je arhaični jezik Latvije, ki združuje tako prvine 
slovanščine, romanščine, germanščine in finščine. V teku časov je bila Latvija večkrat pod 
različnimi oblastmi in vplivi, vendar je kljub različnim sestavinam opazen slovanski del, 
značilna pa je delna ohranitev dvojine, kar kaže na izvorno starost latvinščine [25].

Slovenščina je nedvomno arhaičen jezik, saj ima od vseh slovanskih jezikov najbolje 
ohranjeno dvojino, ki odraža prvobitnost medčloveških odnosov, ki jih v vseh časih pred-
stavlja par, ki ga najbolje izraža prav dvojina. Par je dobil ponovno potrditev v genetski 
spirali, ki je sestavljena iz para, ki nastane iz združitve moškega in ženskega dela genske 
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spirale. Poučen je citat znanega jezikoslovca Franca Bezlaja: »Neoporečno pa je dejstvo, da 
je v slovenščini, kajkavščini in čakavščini zbranih več besed, fraz in oblik, znanih v lužiški 
srbščini, češčini in slovaščini kakor v štokavščini.« »Slovenščina je neke vrste jezikovni 
muzej« [26]. To je razvidno tudi iz Karte slovenskih narečij, kjer je zabeleženih kar 19 
glavnih skupin in 50 narečij [27]. To nikakor ni posledica le reliefnih značilnosti, ozkih in 
zaprtih dolin kakor razlagajo naši jezikoslovci, temveč je predvsem posledica dejstva, da 
gre za ostanke nekoč mnogo bolj razširjenega ljudstva, ki se je bilo prisiljeno čedalje bolj 
utesnjevati. To utesnjevanje pa je rodilo odpor proti vsem tujim vplivom, kar je prispevalo 
tudi k ohranitvi raznolikosti narečij. Žal se to narodno bogastvo hitro izgublja z množično 
uporabo skupnega knjižnega jezika, ki sicer nujno poenoti jezik, vendar je prav pri slo-
venščini izgubil mnogo pomembnih narečnih izrazov in tako bistveno osiromašil naše 
izražanje. Slovenski jezik je tipični jezikovni predstavnik zahodnih Slovanov, saj so razlike 
v primerjavi s hrvaškim in srbskim knjižnim jezikom zelo velike. Opazne so povezave med 
staro hebrejščino - egipčanščino in slovenščino [28], ki kažejo na prastari izvor slovenščine 
kot afroevropskega jezika.

Hrvaščina je jezik staroselcev, ki ga je močno spremenil dohod novih naseljencev v 
7. stoletju, zato ima predvsem zahodni del staro kajkavsko narečje, dalmatinski del staro 
čakavsko narečje, medtem ko ima preostali del pretežno štokavsko doseljeno narečje.

Bosanščina je šele z osamosvojitvijo prišla do izraza in jo šele zajemajo v slovar in 
slovnico. Je jezik staroselcev, ki ga je močno spremenil dohod novih naseljencev v 7. 
stoletju, opazen pa je tudi vpliv turške zasedbe.

Srbščina je jezik staroselcev, ki ga je močno spremenil dohod novih naseljencev v 7. 
stoletju, opazen pa je tudi vpliv turške zasedbe.

Črnogorščina je jezik staroselcev, ki pa ga je delno spremenil dohod novih naseljencev 
v 7. stoletju, opazen pa je tudi vpliv turške zasedbe.

Makedonščina je jezik staroselcev, nasledek starodavnega venetskega jezika Anatolcev 
izpričanega in zapisanega v 7 st. pr. Kr. in jezika Makedoncev, ki ga je precej spremenil 
dohod novih naseljencev v 7. stoletju, opazen pa je tudi vpliv turške zasedbe.

PRIMERJAVA JEZIKOVNIh ZNAčILNOSTI
Za boljšo predstavo jezikovnih značilnosti nekaterih navedenih jezikov podajam kon-

trolno primerjavo različnih oblik vprašalnice KAJ v tabeli 1.

Tabela 1: Izrazi za vprašalnico kaj po jezikih in izrazih

ŠTO ukrajinsko (ЩО – ščo), belorusko (ЧТО čto), rusko (ЧТО čto), bolgarsko (ЩО – 
što), srbsko, makedonsko, črnogorsko, bosansko, hrvaško - delno,

CO sorbsko, češko - tudi neco, poljsko - tudi jaki,
čO slovaško, furlansko (ce = če)
čA hrvaško - delno, moldavsko (ЧЕ če),
KAJ slovensko, hrvaško - delno, beneško-Rezija (ka) [29], litvansko (ka), makedonsko 

- delno, latvijsko (kas)
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Pregled uporabe vprašalnice KAJ je geografsko razviden, saj se ŠTO s severovzhodnimi 
oblikami ŠčO in čTO uporablja na vzhodu in pretežno na jugu, KAJ in CO z izpeljankami 
pa na zahodu in delno na jugu. Baltski jezik latvijščina uporablja KAS, baltoslovanski jezik 
litvanščina pa uporablja KA, zato v tem pogledu oba jezika pripadata zahodni skupini. 
Izjema je moldavski jezik, ki uporablja čE, kar je značilna zahodna oblika.

Podobno primerjavo kaže tudi Slovanski lingvistični atlas (OLA), za reflekse »jat« (*e) 
(iä) pri rekonstrukciji iz praslovanščine [30], ki so za različno izgovorjavo *e v besedi sneg 
prikazani na zemljevidu 1.

Zemljevid 1: Območna porazdelitev različnih izgovorjav *e v besedi sneg

Izgovorjava *e v besedi sneg je razvidno raznolika na zahodnem delu in skoraj popol-
noma enaka na vzhodu in jugu.
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Zemljevid za izgovorjavo *e v besedi sneg ima v Slovenji in zamejstvu od 24 zajemov 
kar 20 različnih izgovorjav, celotna primerjava med različnimi izgovorjavami v različnih 
državah je podana v tabeli 2:

Tabela 2: Pregled gostote različnih izgovorjav *e v besedi sneg v različnih državah

Država zajemi različice  % različic ocena
Slovenija 24 20 83,3 izjemno
hrvaška 27   8 29,6 raznoliko
Srbija 22   4 18,2 raznoliko
Bosna 13   2 15,4 raznoliko
črna gora   7   3 42,9 zelo raznoliko
Makedonija 15   1   6,7 enako
Lužica   4   2 50,0 zelo raznoliko
češka 34   3   8,8 skoraj enako
Slovaška 28   3 10,7 skoraj enako
Poljska 96   4   4,2 enako
Belorusija 63   4   6,3 enako
Zahodna Ukrajina 80   7   8,8 skoraj enako
J. Belorus in S. Ukrajina 64   9 14,1 raznoliko
Rusija >100 1   0,0 enako
Vzhodna Ukrajina >100   1   0,0 enako

Raznolikost kaže tudi območje južne Belorusije in severozahodne Ukrajine, od koder 
so se priselili hrvatje in Srbi, zato je to območje obravnavano posebej. Narodne pesmi o 
donavi na območjih, ki so daleč od donave, pa kažejo, da se je nekoč velik del obdona-
vskega prebivalstva preselil na ta območja. Zanimivo je tudi ime donave v teh pesmih - 
dunaj, kot ji pravijo Slovaki in se pojavlja v Litvi, Moldaviji, Rusiji, Belorusiji in Ukrajini 
[31]. V tem pogledu postane tudi jezikovna raznolikost v območju južne Belorusije in 
severozahodne Ukrajine bolj razvidna, saj so se tja doselili prebivalci raznolikega izrazo-
slovja in obdonavskega območja.

JEZIKOVNE SLEdI V ZEMLJEPISNIh IMENIh
Toponimi in hidronimi so v veliki večini prastarega izvora, saj so predvsem reke in gore 

poimenovali prvotni prebivalci, imena pa so se v veliki meri v enaki ali delno spremenjeni 
obliki ohranila do danes. Nekatera taka imena zasledimo še na starih zemljevidih, medtem 
ko so v novejših izdajah mnogokrat že popravljena, nekatera spremenjena, nekatera pa pre-
vedena. davorin Martin Žunkovič že leta 1911 navaja: »Pred skoraj 100 leti je Wilhelm von 
humboldt izrazil mišljenje, da s pomočjo krajevnih imen, najstarejših spomenikov, nam že 
zdavnaj izumrlo ljudstvo pripoveduje o svoji usodi, treba je samo prisluhniti.« Poleg imen 
rek in gora so pomembni tudi drugi krajevni in lastniški izrazi za mokrišča, barja, polja, 
pašnike itd. Številna imena pomembnih rek in gora na območjih nekdanjih Venetov, ki 
so bila poimenovana v jeziku staroselcev, so razumljiva s pomočjo slovanskih jezikovnih 
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prvin. Ker ta imena istočasno pravilno opisujejo stvarne značilnosti posameznih gora in 
voda so dokaz o nekdanjem jeziku staroselcev. Zanikanje samobitnosti Slovanov v Srednji 
Evropi zato spada med najhujše znanstvene zmote ali ponaredke vseh časov [32].

Toponimi in hidronimi, ki so razumljivi s slovanskim izrazoslovjem so posejani po 
širokem območju, ki pokriva predvsem osrednjo in vzhodno Evropo, najdemo jih pa tudi 
v severni Afriki. Slovansko razumljiva imena v Severni Afriki niso poimenovanja Ostrogo-
tov in Vandalov, ki so se tja doselili v novejšem času, ampak so poimenovanja staroselcev. 
To priča o prastarem afro-evropskem jeziku, jeziku staroselcev, ki se je kasneje razdelil v 
številne različice.

Naši jezikovni predniki Veneti so zasedali obsežno območje srednje Evrope o čemer 
še dandanes pričajo, ne samo krajevna imena razumljiva v slovanskih jezikih, ampak tudi 
imena, ki izražajo njihovo ime: Wendyssel na danskem, Wendile mare - Baltsko morje, 
Wendland ob hannoverju, Windgau - rudnik soli in reka Vinda v Thuringiji, Wendenstrasse 
in Platea Slavorum v Braunschweigu, Windischberg ali Mont Slavorum na Štajerskem, 
Winidowa sea - Wurmsee na Bavarskem in Windish Matre na vzhodnem Tirolskem [33].

Poimenovanja neke gore ali vodnega toka je starim ljudem pomenilo veliko več kot 
danes. Na pot so se lahko podali le s pomočjo imen, ki so v vsem razumljivi obliki izražala 
naravne značilnosti orientacijskega objekta. Naravnost neverjetna je bila iznajdljivost naših 
prednikov pri ustvarjanju preprostih vendar izrazno bogatih poimenovanj. Pri sedanjih 
imenih je treba upoštevati morebitno spremembo imen v tujčevih ustih, saj so predvsem 
Rimljani zadržali stara imena, ki so jih zapisali po latinsko tako, da so zadržala razumljivo 
obliko za takratne prebivalce. Podobno je bilo v času uporabe nemškega jezika v uradnih 
postopkih. Avtor navaja izjemno število krajevnih imen, ki potrjujejo slovansko izrazo-
slovje na naših tleh, pa tudi v osrednji Evropi in to daleč pred »Kelti« in Rimljani [34].

ZGOdOVINSKE SLEdI
Zgodovinske sledi, ki so nam poznane od sodobnikov ali piscev zgodovinskih pričevanj 

o Venetih in drugih pred antičnih narodov v Evropi, so številne in razsejane po vsej srednji 
in vzhodni Evropi.

Homer (8. st. pr. Kr.) omenja v Iliadi Pilaemena iz rodu Venetov, ki je bil vodja Pafla-
gonskih Venetov in je prišel s svojimi ljudmi na pomoč oblegani Troji: »Bil Paflagoncem 
možem je Pilaimenes vodja možati, tam iz enetske zemlje, kjer divji mezgi se plodijo: ti 
so Kitoros imeli, živeli v Sesamu mestu, kraj Partenia reke prebivali v krasnih domovih, v 
Kromni, Aigalu, da na strmih skalah eritinskih« in Eneja legendarnega heroja, vodja Tro-
jancev in potomca stare kraljevske družine dardanov. Trojanske vojne datirajo v leta 1200 
pred Kr., zato se homerjeve navedbe nanašajo na tisti čas [35].

Herodot (5. st. pr. Kr.) v sedmi knjigi svoje obširne »Zgodovine« navaja pristanišče 
Eneja v Makedoniji in običaj prodaje nevest pri ilirskih Enetih, ki so bile znane po svoji 
lepoti še iz časov trojanske helene [36].

Julij Cezar (100 do 44 pr. Kr.), ki je tudi potomec Eneja, v svoji knjigi »de Bello Gallico«, 
poroča o Venetih takole: »To pleme gospodari na morskih obalah, kajti Veneti imajo največ 
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ladij, s katerimi plujejo v Britanijo. Boljši so od Galcev v obvladovanju pomorskih veščin. 
Ker tako na morju nimajo nasprotnikov in ker so v njihovih rokah vsa pristanišča, so si 
podvrgli vse, ki plujejo po tem morju.« [37].

Vergil (70 do 17 pr. Kr.) omenja srečanje Eneja s kraljem Etruščanov Tarhonom v 
srednji Italiji, ki mu je Enej povedal o svojem rodu in prigodah in ga zaprosil za zavezni-
štvo in za pomoč pri svojem potovanju. dobil je veliko pomoč in sicer 30 ladij in posadko 
sestavljeno iz veljakov Etruščanov [38].

Strabon (63 pr. Kr. do 24 po Kr.) v svoji »Geografiji« pravi, da so Eneti najbolj razširjeno 
pleme, ki je živelo v Paflagoniji, v severnem in zahodnem delu Male Azije. Po padcu Troje je 
njihov poveljnik Altenor s svojimi ljudmi zasedel severni del Jadranskega morja [39].

Plinij (24 do 79) govori o deželi Enigija, ki leži severno od črnega morja, zraven zaliva 
Kilipen, otoka Latris in Meotijskega jezera, kjer skoraj do reke Vistule (Visle) žive Sarmati, 
Venedi, Skiri, hiri [40].

Tacit (druga polovica 1. st. do 98) v svoji knjigi o Germanih, ki jih ne pojmuje kot 
Nemce v narodnem ali celo političnem smislu, ampak v geografskem pogledu na območja, 
kjer so živeli tudi mnogi slovanski narodi, umešča Venete skupaj z drugimi ljudstvi na 
mejo Svevije, kjer si gradijo hiše, nosijo ščite in so odlični bojevniki pešaki - v vsem se 
razlikujejo od Sarmatov, ki žive v vozovih in na konjih [41].

Ptolomej (89 do 167) navaja Venete v Sarmatiji, ki leži v vzhodni Evropi: na obali 
Venetskega zaliva (Baltik), tam žive zelo veliki narodi Venetov na vsej obali Venetskega 
zaliva skupaj z Getoni, Fini, Suloni in Avari [42].

Prokop Cezar (okoli 148) piše v svoji knjigi »Vojna z Goti«, kako Slovani pustošijo 
Ilirijo, preko Istre in Gebra podijo Rimljane in da so glavna sila barbarov, ki je porušila 
zahodni imperij in si podvrgla Rim [43].

Flavius Claudius Julianus - Julien Cesar odpadnik (331 do 363) leta 358 v grškem 
jeziku opisuje dežele okrog Ogleja in pravi:«dejansko se tu oskrbujejo Mezijci, Panonci 
in Italiki, ki prebivajo v notranjosti dežele. Mislim, da so jih včasih imenovali Enete; in 
celo danes, ko Rimljani zasedajo njihova mesta, oni ohranjajo svoje prvotno ime z nekim 
znakom, ki ga imenujejo ou in ga pogosto uporabljajo namesto bete, po mojem zaradi 
posebne vrste izgovorjave, ki je lastna njihovemu jeziku.« [44]

Jordanes (6. st.) v svoji znameniti »Getiki« pravi: Levo od tega hribovja, kjer poteka 
meja proti severu, prebiva na ogromnih prostranstvih od izliva reke Vistule mnogoštevilni 
narod Venetov in čeprav se njihova imena menjavajo po njihovih različnih rodovih in 
bivališčih, se večinoma imenujejo Sklaveni in Anti. Njihovo ozemlje sega od mesta Novi-
etunum (Krško) od tako imenovanega Mursianskega (Blatnega) jezera do dnjepra, proti 
severu pa do reke Vistule (Visle) [44].

Pavel Diakon v »Zgodovini Langobardov« omenja v letih 593 in 594 slovensko državo 
v Noriku, ki jo dvakrat napadejo Bavarci z roparskim namenom. Prvič so odnesli izjemen 
plen drugič pa so bili poraženi in so se hitro vrnili. Za Norik uporablja ime provinca, ki je 
v takratnih časih pomenila enako kot danes pomeni država [46].



Naše korenine 59

Jona Bobbiensis, Vita S. Columbani, piše okoli leta 612 in navaja za prebivalce naših 
krajev ime Veneti, ki se imenujejo Slovani [47].

Menih Pečorskega samostana Nestor (11. do 12 st.) piše v »Zgodovini davnih časov«: 
Po velikem potopu so se skupine plemen poglavarja Ven, iz Jafetovega rodu razselile na 
sever in na jug. čez mnogo let so se Sloveni naselili ob spodnji in srednji donavi. Raz-
selili so se po deželi in poimenovali kraje s svojimi imeni Moravani, čehi, Beli hrvati 
in Beli Srbi, Korotanci. Pomembno je upoštevati naziv Sloveni, ki je starejši od besede 
Slovani [48].

NASELITEV SRBOV IN hRVATOV
Podatke o naselitvi Srbov in hrvatov na sedanjem ozemlju zasledimo v zgodovinskem 

atlasu. Imperator heraklij je zaradi glavne vojne bizantinskega cesarstva s perzijskim kra-
ljestvom, povabil Srbe in hrvate iz njihove prvotne domovine kot obmejne straže na seve-
rozahod svojega imperija, to je na današnje ozemlje. V zahvalo jim je podaril naselitveno 
pravico. domovini hrvatov - Bela hrvaška in Srbov - Bela Srbija sta bili v območju za 
Karpati do današnje države Belorusije, in severozahodne Ukrajine. Bela hrvaška je na tem 
območju označena na zgodovinski karti 8 [49].

Točnejše podatke navaja dimitri Obolenski v knjigi Vizantijski komonvelt [50]. Trajnega 
pomena za Bizanc so ukrepi, ki jih je car heraklij 610 - 640 izvedel kmalu po letu 626, saj 
je proti Avarom, ki so bili azijsko ljudstvo, ki je podjarmilo Slovane in so se kmalu nato 
utopili v slovanskem okolju, koristil pomoč zaveznikov. To so bili hrvati v tem času živeči 
v Beli hrvaški, ki je bila severno od Karpatov v današnji Galiciji, Šleziji v vzhodni češki. 
del naroda je na poziv bizantinske vlade prišel na Balkan, porazil Avare (Slovane) in se 
po carjevem ukazu naselil med dravo in Jadranom. Kmalu so tudi Srbi, narod soroden 
hrvatom, zaprosili za pomoč Bizantincev in pod podobnimi pogoji so zapustili Belo Srbijo, 
severno od Karpatov v današnji Saksoniji, in prišli na Balkan, kjer jih je car naselil na dana-
šnjem ozemlju, vzhodno od hrvatov. hrvati in Srbi so postali bizantinski podložniki, v 
krščanstvo pa so jih spreobrnili misijonarji iz Rima na carjevo zahtevo.

Oba vira izhajata iz knjige De administrando imperio, ki jo je napisal bizantinski car 
Konstantin Porfirogenet (905 – 959) v letih 949 - 952. Nekatere dele knjige je napisal sam, 
nekatere pa so napisali drugi njegovi sodelavci, kar se lahko vidi iz posameznih poročil. 
Nekatera poglavja so dobro izdelana, nekatera pa so neurejena ali nedokončana. delo ima 
prav gotovo veliko zgodovinsko vrednost, vendar je treba upoštevati carjev namen, da 
poduči svojega sina o koristih za bizantinski imperij, ki izhajajo iz značilnostih posame-
znih sosednjih narodov.

hrvati, ki zasedajo dalmacijo, izvirajo od nekrščenih hrvatov iz Bele hrvaške, ki so 
sosedi nekrščenim Srbom in so se zatekli carju herakliju in podjarmili dosedanje ljudstvo 
Avarov, ki jih enači s Slovani, ki so se otresli jarma Rima in postali samostojni. Velika 
hrvaška, ki jo imenujejo Bela ima manj konjenikov in vojakov kot krščena hrvaška, saj jo 
stalno ropajo Franki, Madžari in Pečenegi. Nimajo ladij za transport, saj so daleč od črnega 
morja in sicer 30 dni potovanja. Srbi izvirajo od nekrščenih Srbov iz Bele Srbije, sosedov 
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Belih hrvatov. Ob času vladanja carja heraklija sta vladala Srbom dva brata in eden dvigne 
polovico naroda in se zateče k herakliju, ki jih najprej sprejme v Solun, kasneje pa se 
vračajo in s carjevim privoljenjem zasedejo sedanje ozemlje [51].

Pri zapisih carja Porfirogeneta je treba upoštevati, da gre predvsem za odnos posa-
meznih narodov do cesarstva. Zato je treba pri njegovem navajanju, da so zemljo naselili 
Romani upoštevati le dejstvo, da so Romani prevzeli oblast nad obmorskimi območji. 
Podobno velja za naselitev Avarov, ki jih enači s Slovani in s hrvati in Srbi, ki so res zasedli 
sedanje ozemlje, slovanski prvotni narod pa je v dobrem delu ostal na svojem ozemlju. Po 
skrbni proučitvi navedkov carja Porfirogeneta se delno strinjam z označbo Bele hrvaške na 
zgodovinski karti mape 8, kjer je Bela hrvaška narisana za Karpati, bolj verjetno pa je, da 
gre za območje v bližini današnje Belorusije, ki je obdržala naziv BELA in ki je približno 
enako oddaljena od Baltika kot od črnega morja. Bela Srbija pa je njihova soseda, vendar 
se iz navedb ne da nedvoumno razbrati s katere strani meji na Belo hrvaško, čeprav za 
hrvaško trdi, da meji na Frangijo, medtem ko za Srbijo tega ne trdi, zato lahko sklepamo, 
da je bila Bela Srbija vzhodno od Bele hrvaške, kar potrjujejo tudi druge jezikovne in 
genetske sledi.

Iz bogate zgodovinske zapuščine 30 knjig carja Porfirogeneta izhajajo tudi trditve 
zapisane v nemški svetovni zgodovini helmoltz Welt-geschichte, ki državo Slovenijo posta-
vljajo kot državo staroselcev in jo omenjajo s tem imenom že v začetku 7. stoletja. Ta 
zgodovina navaja, da je Slovenija pred prihodom hrvatov zasedala ne samo sedanje slo-
vensko in koroško temveč tudi vse sedanje hrvaško ozemlje in navaja kot slovenske rimske 
province: Panonijo, Retijo, Vindelicijo in Norik. Ista zgodovina potrjuje tudi slovanski 
izvor krajevnih imen v vsej osrednji Evropi, saj nedvoumno ugotavlja, da so Slovani in še 
posebej Slovenci staroselci v osrednji Evropi [52].

ZEMLJEPISNA dELITEV SLOVANSKIh NAROdOV
Navedene značilnosti posameznih slovanskih narodov in jezikov kažejo, da dosedanja 

delitev na zahodne in južne Slovane ni ustrezna, saj Slovenci precej odstopajo od sosednjih 
hrvatov tako po jeziku kot po genetskih prvinah. Poleg tega pa pri zahodnih Slovanih pra-
viloma niso zajeti Sorbi, ki so nekdaj mejili na češko-moravsko narodno skupnost, pa tudi 
Furlani in Benečani v Italiji in Korošci v Avstriji.
Primerna območna in jezikovna delitev bi bila:
Zahodni Slovani od zahoda: Furlani, Retoromani, Benečani, Sorbi, Korošci, čehi, 
 Slovenci, Poljaki, Slovaki
Južni Slovani od juga: Makedonci, črnogorci, Bosanci, Bolgari, Srbi in hrvati.
Vzhodni Slovani od severa: Rusi, Belorusi, Ukrajinci in Moldavci.
Baltoslovani in Balti: Litvanci, Latvijci

Litvanci imajo najmočnejše povezave s slovanskimi jeziki in jih uvrščajo med Balto-
slovane, Latvijci pa imajo najmočnejše povezave s slovanski in romanskimi jeziki, zato jih 
uvrščajo med Balte. Območno bi bili lahko uvrščeni med zahodne ali med severne Slovane, 
po jezikovnih značilnostih pa bi sodili med zahodne Slovane.
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Sosednja hrvaška je jezikovno precej različna, saj v zahodnem in delno v dalmatin-
skem delu prevladujejo starejše jezikovne prvine, ki so bližje slovenščini in stari venetščini, 
medtem ko v ostalem delu prevladujejo novejše in poenostavljene jezikovne prvine, ki 
so prišle z doselitvijo Belih hrvatov v 7. stoletju. V knjižnem jeziku prevladujejo slednje 
prvine, zato so hrvati uvrščeni v južno skupino Slovanov.

Pri zahodnih Slovanih je veliko narodov izven sedanjega slovanskega ozemlja in prav 
vsi razen Sorbov so jezikovni in genetski potomci nakdanjih Venetov. Ti so se kot Slovenci 
ohranili le v Sloveniji, mnogo Slovencev pa je sedaj v potujčeni germanski Avstriji in 
Romanski Italiji. Potujčeni predslovanski narodi pa so tudi v Švici, Nemčiji, Franciji in 
Angliji.

ZAKLJUčEK
Združitev zgodovinskih pričevanj, jezikovnih in genetskih značilnosti, zemljepisnih 

imen, ki večinoma izvirajo od staroselcev in arheoloških odkritij, nam omogoča vpogled 
v čedalje starejše čase. Jezikovne sorodnosti med starimi jeziki, indoevropskimi jeziki 
in sedanjimi evropskimi jeziki dajejo zanimivo sliko. Ta nam odkriva začetke evropskih 
narodov, ki prehajajo od skupnega prajezika v skupine jezikov in v številne različice jezikov, 
ki se odražajo v sedanjih narodnostih. Slovanski jeziki so dobro ohranili značilnosti pra-
jezika, ki ima izvor na širšem Iranskem območju. To potrjujejo podobnosti s staroegip-
čanskim jezikom in z vedskimi jeziki v Indiji, kjer so morda še bolje ohranjene nekatere 
značilnosti prajezika. Vzhodno-sredozemski prajezik izvira iz časa zadnje poledenitve, ko 
je bilo Sredozemsko morje okoli 100 m nižje od današnjega in zato tudi manj obsežno. To 
je omogočilo lažjo prehodnost preko morja in skupno življenje vseh obmorskih območij, 
saj je bila gibljivost prebivalcev zaradi lova precej večja kot po začetku poljedelstva, ko se 
je prebivalstvo vezalo na ozka območja dobre obdelovalne zemlje. Iz prazgodovine izstopa 
po pomembnosti obsežno območje zgornjega Jadrana, ki je bilo kopno v času zadnje pole-
denitve in zato izjemno primerno za poselitev. To območje bi moralo biti podrobno prei-
skano, saj sedanje morje skriva marsikatero do sedaj še neznano poseljenost. Ta raziskova-
nja bi lahko odgovorila na mnoga sedaj še nerešena vprašanja svetovne zgodovine.

Na naših krajih je poselitev že iz ledene dobe, sedanji naseljenci pa so tu že od konca 
ledene dobe. V času so se vrstili osvajalni pohodi, vendar nobeden ni izpodrinil prvotnega 
prebivalstva. Najdaljša zasedba je bila v času Rimskega imperija, vendar so kljub dolgotrajni 
rimski zasedbi prvotni prebivalci ostali z enakim jezikom in z enako kulturo. Novejše razi-
skave nam naše slovanske korenine na tleh osrednje Evrope pomikajo v čedalje bolj zgodnjo 
dobo človeške zgodovine. dosedanja delitev na južne in zahodne Slovane ni ustrezna, saj 
Slovenci spadamo v zahodno skupino že zemljepisno, predvsem pa po jezikovnih in genet-
skih značilnostih, ki so podrobno prikazane na nekaterih značilnih primerih.

Slovenščina je jezikovni muzej z največjo gostoto narečij in starodavnih jezikovnih 
oblik, zlasti dvojine. To nikakor ni posledica le reliefnih značilnosti, ozkih in zaprtih dolin, 
kakor učijo naši jezikoslovci, temveč je predvsem posledica dejstva, da gre za ostanke 
nekoč mnogo bolj razširjenega ljudstva, ki se je bilo prisiljeno čedalje bolj utesnjevati. To 
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utesnjevanje pa je rodilo odpor proti vsem tujim vplivom, kamor moramo prisoditi tudi 
vpliv uporabe skupnega knjižnega jezika, ki nujno uničuje krajevne značilnosti. Sloven-
ski jezik je tipični jezikovni predstavnik zahodnih Slovanov, saj so razlike v primerjavi 
s hrvaškim in srbskim jezikom velike. Velik del hrvaškega in srbskega naroda se je na 
sedanje ozemlje priselil šele v začetku 7. stoletja izza Karpatov med sedanjo Belorusijo in 
Ukrajino, kamor so se njihovi predniki preselili iz obdonavskega območja že pred davnimi 
časi. Južni Slovani so zato mešanica staroselskih Venetov in novo naseljenih Belih hrvatov 
in Belih Srbov, ki pa tudi vsaj delno izvirajo iz podonavskega območja.
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PRIMERJAVA SOdOBNIh EVROPSKIh,  
INdOEVROPSKIh IN NEKATERIh  

STARIh JEZIKOV

POVZETEK
K delu na tem področju me je spodbudila raziskava indoevropskih jezikov, izvedena na 

računalniškem sistemu razvojne biologije, ki je zajela 87 jezikov z 2449 zajetimi besedami. 
Raziskovalci so poskušali odgovoriti na vprašanja o izvoru sedanjih indoevropskih jezikov. 
Navedene so glavne jezikovne skupine: slovanska 16 jezikov, germanska 15 jezikov in romanska 
16 jezikov. Poleg njih so še irsko-velško-bretonska skupina, grška skupina ki vključuje tudi 
klasično grščino in albanska skupina ki se navezuje na indijsko-perzijsko skupino. Nekateri 
rezultati v tej raziskavi niso dovolj prepričljivi, zlasti pri slovanskih jezikih, kjer še posebej 
izstopajo letnice predvidenih nastankov, ki so znatno nižje kot pri ostalih jezikih. Nerazumljivo 
je, da pri raziskavah indoevropskih jezikov nista zajeta najpomembnejša jezika starega sveta 
sanskrt in še starejši jezik vede, bi lahko bistveno osvetlila zgodnje jezikovno dogajanje. Prav 
tako pogrešam primerjavo s praegiptovskim jezikom, ki je prav gotovo imel bistveni delež pri 
razvoju starih kultur in njihovih jezikov in latinščino, ki je imela prav gotovo bistvenejši vpliv 
na spremembe takratnih jezikov kot grščina.

Osnova za izvedeno primerjavo različnih jezikov, so slovanski soglasniški koreni iz Atestin-
skih tablic, ki so pokazali dobro ločljivost med slovanskimi in drugimi jeziki. Atestinske tablice 
so venetski zapisi iz 5. stoletja pr. Kr., v sedanji severni Italiji, ki so berljivi z znanjem slovanskih 
jezikov. Od vsakega korena sem obdržal prvi dve črki in poiskal slovenske besede, ki so imele 
največje število, zato je ta izbor še dobro prisoten v slovenskem knjižnem jeziku. Izbrane besede 
so prevedene v druge jezike in primerjane med seboj. Primerjave in analize rezultatov kažejo 
na dobro homogenost slovanskih jezikov in njihovo povezavo z jeziki starega sveta. Tudi tu se 
izkaže slovenščina kot izjemen jezik, saj ima najboljše povezave z jezikom ved in najbolj enako-
merne povezave z vsemi slovanskimi jeziki. Taki rezultati postavljajo izvore slovanskih jezikov 
v bistveno zgodnejše zgodovinsko obdobje in jih s tem izenačujejo z drugimi jeziki, v nekaterih 
primerih pa je razvidna celo močna povezava z najstarejšimi do sedaj znanimi jeziki. Romanski 
jeziki predstavljajo dokaj enakomerno skupino vendar z manjšim ujemanjem jezikov. German-
ska skupina je najmanjša in njeni jeziki se najmanj ujemajo. Zlasti izstopa angleščina, ki jo 
lahko smatramo že kot germansko – romanski jezik. Precej odstopa tudi švedščina, ki ima velik 
delež francoskih besed in znaten delež slovanskega besedišča. Večjo skupino evropskih jezikov 
predstavljajo tudi ugrofinski in prastari evropski jeziki, ki nimajo značilnih povezav z navede-
nimi skupinami niti med seboj. To so finščina, irščina, baskovščina, madžarščina, albanščina in 
romščina.

ABSTRACT
COMPARISON OF MOdERN EUROPEAN, INdO-EUROPEAN  

ANd SOME ANCIENT LANGUAGES

The motivation for present work in this field came from the research of Indo-European lan-
guages, as presented by a computer system on developmental biology, which included 87 langu-
ages with 2449 words. The researchers have tried to answer the question regarding the origins of 
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present-day Indo-European languages. Presented are the main language groups: Slavic with 16 
languages, Germanic with 15 languages and Roman with 16 languages. There is also the Irish-
Welsh-Breton group; the Greek group includes the classical Greek, and the Albanian group is 
connected to the Indo-Iranian group. Some results in this study are not entirely convincing, 
especially in regard to Slavic languages, particularly noticeable are the dates of their formation 
and they are considerably later than those for the rest of the languages. Also puzzling in this 
research of Indo-European languages, is that the oldest two languages of the old world are not 
included, that is, the Sanskrit and the older Vedic Sanskrit, they could have clarified the early 
linguistic developments. Equally missing is the comparison of the ancient Egyptian language, 
which must have had considerable influence on the development of ancient cultures and their 
languages, including the Latin, which has had a far greater influence on the changes of langua-
ges of the time than the ancient Greek.

The bases for this comparative study of different languages are the Slavic roots from the 
Ateste tablets, which show a clear separation between Slavic and other languages. The Ateste 
tablets are Venetic inscriptions from the 5th century BC of northern Italy. They can be read 
with the help of Slavic languages. From each root author utilized the first two letters and then 
selected Slovene words with the largest number of derivatives, for this reason the choices are 
well represented in the Slovene literary language. The chosen words were then translated into 
other languages and compared with one another. Comparisons and analyses of the results show 
good homogeneity of Slavic languages and their connection with languages of the ancient 
world. In this research the Slovene language proved itself as exceptional, with best connections 
to the Vedic Sanskrit, and the most uniform connections with all Slavic languages. These results 
put Slavic languages farther back in time, and equalize them with other languages, in some 
examples a strong connection to the most ancient languages is evident. The Roman languages 
represent a fairly homogeneous group, but with less harmony between languages. While the 
Germanic group has least homogeneity, its languages deviate from each other considerably. 
Especially noticeable is the deviation of the English, which could be classed as a Germane-Latin 
language. The Swedish deviates considerably, it has borrowed many words from the French, 
and a sizeable part of Slavic vocabulary. A large group of European languages is represented by 
Ugro-Finnic and some ancient European languages, which have no connection with the three 
main groups, and also don’t have connections among themselves, these languages are: Finnish, 
Irish, Basque, hungarian, Albanian and Romany.

UVOd
Izvori jezikov so še vedno precej zamegljeni, saj pisani viri segajo le v zgodovinsko dobo, 

predzgodovinski razvoj posameznih jezikov in jezikovnih skupin pa si moramo priklicati 
v zavest s celovitim pristopom spoznanj različnih znanstvenih disciplin. Le s takim obrav-
navanjem dobimo zanesljivejši vpogled v razvoj človeštva, v nastanek jezikov in v današnja 
jezikovnega razlikovanja. Tu nam poleg zgodovinskega in predzgodovinskega jezikoslovja 
izdatno pomagajo z dejstvi predvsem arheologija in genetika, v sodelovanju z razvojnimi 
vedami sociologije, religije in drugih ustreznih področij. Na eni strani zgodovinski vpogled 
podpira znanost s svojimi čedalje natančnejšimi raziskavami, na drugi strani pa omogo-
čajo čedalje globlji vpogled v časovni in vsebinski razvoj človeštva nova sociološka, tehno-
loška in druga spoznanja. V zgodovinski dobi nam izdatno lahko pomagajo tudi jezikovne 
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primerjave med posameznimi jeziki in različnimi skupinami jezikov. Te primerjave so 
oprte na slovarje in druge študije sedanjih in preteklih jezikov tako, da za zgodovinsko 
obdobje lahko naredimo preglednico posameznih zgodovinskih sprememb in potek neka-
terih jezikovnih preoblikovanj.

Začetke civilizacije predstavljajo uporaba ognja in orodja, predvsem pa govorna spo-
sobnost. Uporaba orodja je stara milijon let, uporaba ognja pa je še pol milijona let starejša. 
Najpomembnejšo vlogo v človekovem razvoju pa je prav gotovo predstavljala zmožnost 
govornega sporazumevanja. Začetki govora verjetno segajo v davno preteklost 1,7 milijona 
let, ko so hominidi dobili že skoraj moderno človeško anatomijo in so poselili savanske 
predele, kjer je bila potrebna večja gibljivost in sodelovanje večjih skupnosti pri lovu in pre-
živetju. Jezikovna izmenjava sporočil je povezovalni element v skupnosti in povečuje njeno 
trdnost in povezanost. Govor je pomemben na osebni, še pomembnejši pa je na družbeni 
ravni, saj znanje in vedenje bistveno prispevata k povezanosti in dobrobiti celotne rodovne 
ali drugačne človeške skupnosti [1].

Raznolikost govornega sporazumevanja je prav gotovo izjemno velika. Obstaja množica 
jezikovnih skupin z velikim številom jezikov, ki se zopet delijo in razlikujejo v mnogih 
narečnih posebnostih. Taka raznolikost postavlja vprašanja o sorodnostih in izvorih jezikov. 
Primerjave med posameznimi jeziki se lahko vršijo na vsebinski, oblikovni, razvojni, zgo-
dovinski ali govorni ravni. Sodobni načini obdelave zahtevajo celovit pristop z upošteva-
njem dosedanjih znanj jezikoslovja, arheologije, genetike, sociologije, religije, zgodovine in 
drugih znanstvenih področij. Pri obravnavi sodelovanja starih ljudstev in plemen je bistven 
socialni pogled, ki se je do sedaj preveč zakrival v področje ekonomije, čeprav je bistvenejši 
generator razvoja kot pa so le materialni odnosi v družbi. Občestvena, družinska, rodovna 
in klanska povezanost so bistveno prispevale k nujnosti govornega sporazumevanja in s 
tem k razvoju človeške družbe. Še posebej je pomemben vpliv rodovnih, verskih in politič-
nih elit ter njihova moč pri vsakokratnem preoblikovanju celotne družbe [2].

Obstaja več razvojnih teorij, ki na različne načine razlagajo razvoj narodov in jezikov 
ter poselitev sedanjega prebivalstva. Tako na jezikovnem kot na ostalih področjih izstopa 
po dokazih Teorija kontinuitete, ki izvore posameznih jezikov pomika v kameno dobo in 
istočasno poudarja veliko stalnost jezikov in veliko stalnost poselitve. V nasprotju s teorijo 
preseljevanja narodov, ki se je nekateri znanstveni krogi še vedno oklepajo, čeprav nima 
dokazov na nobenem znanstvenem področju, ima Teorija kontinuitete mnogo dokazov 
in to praktično na vseh raziskovanih področjih. Zaradi takih nespornih dejstev jo imamo 
lahko za zmagovalko med razvojnimi teorijami in to pri opisovanju človekovega jezikov-
nega in splošnega razvoja ter pri poselitvi sedanjih ozemelj [3].

Teorijo kontinuitete izdatno podpirajo genetske raziskave, ki kažejo na veliko stalnost 
poselitve vse do novejšega veka, ko je zaradi prenaseljenosti v Evropi prišlo do močnega 
preseljevanja v Ameriko in kasneje v Avstralijo. Sodobni svet pa z svojimi značilnostmi 
gospodarske in socialne odprtosti pogojuje tudi bistveno večjo gibljivost prebivalstva. 
Zaradi različnih klimatskih, predvsem pa ekonomskih razlogov se prebivalstvo kljub ome-
jitvam seli iz prenaseljenih in socialno šibkejših območij seli v ugodnejša območja. Prav 
genetske raziskave, ki so od vseh uvidov v preteklost najbolj verodostojne dokazujejo, da se 
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je od bronaste dobe, to je v zadnjih tri tisoč letih v Alpah spremenila genetska slika le za 7  
%, kar je manjša sprememba kot pa je genska sprememba v Kanadi v zadnjih 10 letih [4].

Teorija kontinuitete vsebuje kot bistveni element tudi izjemno veliko stalnost jezikov 
in to že iz paleolitika. To še posebej velja za Slovane, ki naseljujejo zahodni del slovanskega 
življenjskega prostora in v nekaterih »znanstvenih« krogih še vedno veljajo za mlade prise-
ljence, čeprav ni za to nikakršnega dokaza. Prav Teorija kontinuitete z neprekinjeno nase-
litvijo in z naravno rastjo prebivalstva, najbolje pojasni številne neolitske kulture srednje 
in jugovzhodne Evrope in nam naše slovanske korenine na sedanjih ozemljih in na nekoč 
slovanskih Srednjeevropskih tleh, pomika čedalje bolj nazaj v kameno dobo [5].

PRIMERJAVA JEZIKOV
K delu na tem področju me je spodbudila raziskava indoevropskih jezikov, izvedena na 

računalniškem sistemu razvojne biologije, ki je zajela 87 jezikov s 2449 zajetimi besedami. 
Raziskovalci so poskušali odgovoriti na vprašanja o zgodovinskem razvoju in izvoru 
sedanjih indoevropskih jezikov. Navedene so glavne jezikovne skupine: slovanska - skupno 
16 jezikov s tremi podskupinami po 2, germanska - skupno 15 jezikov z eno podskupino 
po 3 in romanska -skupno 16 jezikov z eno podskupino po 3 in dvema podskupinama po 
2. V Evropi sta zajeti še irsko-welško-bretonska skupina s sedmimi narečji, ki se navezuje 
na germansko – romansko skupino, grška skupina s petimi različicami, ki vključujejo tudi 
klasično grščino in se navezuje na armensko skupino, albanska skupina s petimi narečji pa 
se navezuje na indijsko-perzijsko skupino. V tej skupini pa so še romščina, kašmirščina in 
afganistanščina [6].

Nekateri rezultati v tej raziskavi niso dovolj prepričljivi, zlasti pri slovanskih jezikih, 
kjer še posebej izstopajo letnice predvidenih nastankov, ki so znatno nižje kot pri ostalih 
jezikih. Nerazumljivo je, da pri raziskavah indoevropskih jezikov nista zajeta dva pomemb-
nejša jezika starega sveta, sanskrt, ki je povezan z večjim delom indoevropskih jezikov in še 
starejši vedski jeziki, ki lahko bistveno osvetlijo zgodnje zgodovinsko jezikovno dogajanje, 
nastanek in razvoj indoevropskih jezikov. Prav tako pogrešam primerjavo s pra-egipto-
vskim jezikom, ki je prav gotovo imel bistveni delež pri razvoju starih kultur in njihovih 
jezikov. Raziskava vsebuje klasično grščino, zato bi morala upoštevati tudi latinščino, ki je 
imela prav gotovo bistvenejši vpliv na spremembe takratnih jezikov.

Za primerjavo je potreben ustrezen izbor besed, ki je dovolj obsežen za statistično 
značilen vzorec, ustrezna metodologija obdelave in skrbna ter dosledno izpeljana raziskava. 
Osnova za izvedeno primerjavo različnih jezikov so slovanski koreni iz Atestinskih tablic, 
ki so pokazali dobro ločljivost med slovanskimi in drugimi jeziki [7]. Atestinske tablice so 
venetski zapisi iz 5. stoletja pred Kr. v sedanji severni Italiji, ki so berljivi z znanjem slovan-
skih jezikov, še posebej slovenščine z upoštevanjem narečij širšega istrsko - tolminskega 
območja. Na tej osnovi sta od vsakega korena obdržani prvi dve črki in poiskane so vse 
kombinacije z vsemi črkami slovenske abecede. Iz slovarja slovenskega knjižnega jezika 
[8] je izbrano po pet korenov, ki so imeli največje število besed, kar pomeni, da je besedna 
osnova še dobro prisotna v sedanjem slovenskem knjižnem jeziku. Pri dveh navedenih 
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korenih je število besed manjše, zato so izbrane le po tri najpogostejše besede. Na prvi 
strani jezikovnih prevodov iz uporabljenih izrazov v slovenščini, so navedeni vsi upora-
bljeni koreni in število besed posameznega korena v slovarju slovenskega knjižnega jezika.

Taka osnova korenov se navezuje tudi na starejše etruščanske napise, pred 5. stoletjem 
pr. Kr., ki so tudi berljivi z znanjem slovanskih jezikov, še posebej slovenščine z upošte-
vanjem številnih narečij. Mlajši etruščanski zapisi pa so že mešani z drugimi jezikovnimi 
prvinami in so zato težje berljivi s pomočjo slovanskega izrazoslovja. O razumevanju teh 
napisov je veliko strokovne literature, zato navajam le tisto, ki najbolje osvetli slovanske 
osnove v starem etruščanskem jeziku. To je primerjava branj in prevodov najbolje ohranje-
nih starejših zapisov na Pyrgijskih zlatih ploščicah, ki nedvoumno dokazuje, da so dose-
danja branja v drugih jezikih neustrezna, branje s slovanskimi osnovami pa prepričljivo 
presega vse postavljene kriterije [9].

Primerjava sodobnih evropskih, indoevropskih in nekaterih starih jezikov temelji na 
slovarjih različnih jezikov. Pri začetnem prevodu je zaradi čim večje usklajenosti različ-
nih prevodov upoštevan večjezični slovar glavnih evropskih jezikov, ki vsebuje angleščino, 
švedščino, nizozemščino, nemščino, francoščino, italijanščino, španščino in slovenščino. S 
tem je podana ustrezna osnova za čim boljše nadaljnje prevajanje v druge izbrane jezike, 
saj za vse jezike ni vedno na voljo slovenskega slovarja. Pri prevajanju je upoštevan različen 
besedni obseg posameznih slovarjev tako, da je praviloma upoštevan prvo navedeni ali 
glavni pomen posamezne besede, poleg tega pa tudi znani pomen v slovanskih, romanskih 
ali germanskih jezikih. Težave predstavljajo tudi različni obsegi slovarjev, saj slovarji z 
manjšim obsegom ne zajemajo vsega besedišča, zato ni vedno možno najti najbolj primer-
nega izraza ali izbrati najbolj ustreznega prevoda.

Poseben problem se je pokazal pri prevajanju v jezike, ki imajo bistveno več izrazov za 
nekatere pomene ali bistveno manj izrazov za nekatere vsebine. Izrazit primer takega odsto-
panja je romski jezik, ki ima poleg tega tudi veliko število različic. Težave so se pokazale zlasti 
pri pomanjkanju nekaterih izrazov, saj je bilo marsikdaj treba upoštevati sorodne izraze, v 
skrajnem primeru pa bi bilo treba pustiti besedo neprevedeno. Manjše težave predstavlja 
tudi izjemno velika izbira povsem različnih izrazov za določen pomen, vendar sem v takih 
primerih praviloma upošteval prvo navedeni izraz. Jeziki s takimi lastnostmi imajo praviloma 
le malo podobnosti z indoevropskimi jeziki, zato je ta pomanjkljivost le malo vplivala na 
točnost rezultatov primerjave glede sorodnosti in izvora indoevropskih jezikov. Ob upošteva-
nju navedenih omejitev ocenjujem povprečno točnost prevodov indoevropskih jezikov na 98 
%, oziroma na najmanj 96 %, ostalih jezikov pa na 96 %, oziroma na najmanj 94 %. Od teh 
natančnosti odstopa prevod vedskih jezikov, ki ga je zaradi velikega števila različnih izrazov 
zelo težko enakomerno in ustrezno prevesti glede na slovansko, romansko in germansko 
jezikovno skupino, zato ocenjujem njegovo natančnost na 94 %, oziroma na najmanj 92 %.

Vsi zapisi, ki so v navedenih slovarjih v drugačnih pisavah, največkrat v cirilici, so 
v tabelah prikazani v latinici z znanimi izgovorjavami, saj bi bilo drugače težje izvršiti 
ustrezno primerjavo posameznih izrazov v različnih jezikih. S tem so nekoliko zabri-
sane posamezne izgovorjave, kar pa ob poznavanju jezika ne vpliva na izvedene primer-
jave. Posebna pozornost je dana primerjavi s sanskrtom in vedskimi jeziki, zato navajam 
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bistvene poenostavitve pri prevodih v ta zgodovinska jezika. Tako kot pri vseh ostalih 
jezikih je pri prevodih namesto mednarodne znanstvene transkripcije upoštevana izgo-
vorjava v indoevropskih jezikih, ki omogoča pravilno primerjavo. Pri prepisu devanagari 
črk (vede, sanskrt, hindi in pandžabi) v slovenščino ni prikazana razlika med dolgimi in 
kratkimi samoglasniki. Prav tako ni podana razlika med palatalnimi črkami t, d, n in den-
talnimi črkami t, d, n in tudi ne razlika dveh različnih glasov za črko š. V vedskih jezikih 
je dentalna izgovorjava najbolj pogosta. Glagoli v sanskrtu in vedskih jezikih so v 3. os. 
ednine, saj je ta oblika najprimernejša za primerjavo. Pri hindi in pandžabi končnica na 
označuje nedoločnik, tako kot končnica ti v slovenščini. 

Na podlagi posameznih prevodov je izvršena primerjava vsakega jezika z vsakim 
zajetim jezikom. Pri primerjavi prevodov, je ocenjeno število jezikovno in govorno 
podobnih besed. Pri ocenjevanju sem upošteval tudi delno podobnost posamezne besede, 
ki pa mora z drugimi delnimi podobnostmi izpolniti celo število. Ob upoštevanju različnih 
izgovorjav in značilnosti posameznih jezikov, ocenjujem točnost primerjav posameznih 
indoevropskih jezikov na 97 %, ostalih jezikov pa na 96 %. Skupna natančnost primerjav 
indoevropskih jezikov z upoštevanjem napak pri prevajanju je tako 98 % x 97 % = 95 %, 
skupna natančnost primerjav ostalih jezikov pa 96 % x 94 % = 90 %.

PREVOdI IN PRIMERJAVE
Besede iz slovarja slovenskega knjižnega jezika [8], ki izvirajo iz soglasniških skupin 

korenov najdenih v Atestinskih tablicah [7], so prevedene s pomočjo različnih slovar-
jev [10-50]. Prevodi so zbrani v prilogah: Preglednice 1 do 7. Upoštevani jeziki so: slo-
venščina, slovaščina, srbščina, bolgarščina, češčina, poljščina, ruščina, makedonščina, 
ukrajinščina, sorbščina Z, sorbščina S, beloruščina, rezijanščina, litvanščina, angleščina, 
nemščina, danščina, švedščina, irščina, italijanščina, francoščina, katalonščina, španščina, 
portugalščina, romunščina, latinščina, albanščina, sanskrt, vede, latvijščina, furlanščina, 
baskovščina, finščina, madžarščina, klasična in moderna grščina, romščina, hindi in 
pandžabi.

Analiza in primerjava sorodnosti zajetih jezikov
Primerjave sorodnosti vsakega jezika z vsakim zajetim jezikom, izražene s številom 

podobnih besed so podane v prvi preglednici - A, primerjave z deleži podobnih besed pa 
so podane v drugi preglednici - B, ki sta v prilogi.

STATISTIčNO VREdNOTENJE
Statistično lahko ocenjujemo dobljeno povezanost med posameznimi jeziki, glede na 

znano velikost vzorca, ki je v tem primeru 56. če privzamemo kot korelacijski koefici-
ent odstotek povezave, potem lahko moč te povezave tudi statistično testiramo. Izbran 
je bil t-test, ki primerja izračunano t vrednost s kritično t vrednostjo iz statističnih tabel. 
Na podlagi take primerjave lahko določimo statistično značilnost posamezne povezave in 
stopnjo zaupanja za posamezni korelacijski koeficient pri poznani velikosti vzorca (n = 56). 
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Podajam nekatere vrednosti:
– za r = 0,1 ali 10 % povezanosti: tizr = 0,75, kar  pomeni, da je korelacijski koeficient 

oziroma v našem primeru povezanost med primerjanimi besedami dveh jezikov 
statistično neznačilna na ravni zaupanja 99,9 %.

– za r = 0,2 ali 20 % povezanosti: tizr = 1,5, kar pomeni, da je korelacijski koeficient 
oziroma povezanost statistično značilen na ravni zaupanja 90 %. 

– za r = 0,3 ali 30 % povezanosti: tizr = 2,31, kar pomeni, da je korelacijski koeficient 
oziroma povezanost statistično značilen na ravni zaupanja 99 %.

– za r = 0,6 ali 60 % povezanosti: tizr = 5,5, kar pomeni, da je  korelacijski koeficient 
oziroma povezanost statistično značilen na ravni zaupanja 99,9 %. [51].
Statistične metode so osnovane na različnih matematičnih modelih in določenih pred-

postavkah, zato se lahko med seboj nekoliko razlikujejo, vendar so v okviru svoje natanč-
nosti splošno veljavne. Prikazani izračuni dokazujejo predvsem to, da je vzorec zadosten za 
dobro splošno statistično vrednotenje. Pri naši primerjavi pa se ne ukvarjamo z neznanim 
pojavom, ampak z znano snovjo, ki omogoča dokaj dobro sklepanje tudi pri nižji stopnji 
zaupanja, oziroma pri statistično neznačilni povezavi.

POdROBNE PRIMERJAVE
Rezultati so zelo zanimivi, saj podajajo razmerje med posameznimi jeziki in skupinami 

jezikov, pri čemer se pokažejo posamezne ali skupinske povezave. Prav tako pa primerjava 
pokaže povezavo s klasičnimi in še starejšimi jeziki in s tem časovno umesti nastanek 
zajetih jezikovnih indoevropskih skupin.

Najbolj homogena skupina je 14 slovanskih jezikov, kjer najboljše ujemanje doseže celo 
86 % in le dvakrat pade pod 30 % z izjemo litvanščine, ki jo uvrščajo med baltoslovanske 
jezike in rezijanščine, ki kažeta večji romanski vpliv. Sorodnost povprečja 12 slovanskih 
jezikov z najboljšimi povezavami, z najbolj germanskim jezikom nemščino je le 3,3 %, 
sorodnost z romanskim jezikom z največjim vplivom francoščino pa je 6,3 %.

Poseben primer je latvijščina, ki jo uvrščajo med baltske jezike in sem jo lahko uvrstil 
šele po podrobni analizi rezultatov v skupino slovanskih jezikov, skoraj enako pa bi se 
lahko uvrstila tudi v romansko skupino. Izračun je narejen za vse 4 germanske ter za 7 
romanskih in 14 slovanskih jezikov, v različici – strožji kriterij pa sta izpuščena najboljše 
in najslabše ujemanje. Latvijščina vsebuje po obeh kriterijih: 5,6 % oziroma 5,4 % slovan-
skih besed, 5,3 % oziroma 5,4 % romanskih besed in 5,3 % oziroma 4,4 % germanskih 
besed.

Povezave baltskih jezikov latvijščine in litvanščine so glede značilnosti povezav z zna-
čilnimi in krajevno bližnjimi jeziki podane v tabeli 1.

Tabela 1: Pregled povezav latvijščine in litvanščine s številom podobnih besed z značilnimi slovanskimi, 
romanskimi, germanskimi in območno bližnjimi jeziki

 Slovenščina Ruščina Francoščina Švedščina Nemščina Finščina
litvanščina 13 11 4 1 2 2
latvijščina 5 5 6 8 5 2
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Litvanščina ima izrazite povezave s slovanskimi jeziki, zato je balto-slovanski jezik, 
saj nima podobnih primerjav niti z značilnimi romanskimi in germanskimi jeziki niti v 
finščini. Še najmanj je povezan z območnim jezikom švedščino.

Latvijščina pa je baltski jezik, saj niso izrazite povezave niti s slovanskimi, niti z roman-
skimi, niti z germanskimi jeziki, najslabše pa so povezave s finščino. Od območnih jezikov 
izstopa švedščina, kar je verjetno tudi posledica večkratnih švedskih osvajanj tega ozemlja, 
velik vpliv pa ima dobra povezava švedščine in francoščine.

Za medsebojno primerjavo sem izračunal povezave z ostalimi slovanskimi jeziki brez 
latvijščine. Kot najbolj slovanski jezik se izkaže slovenščina, ki ima največ povezav in sicer 
326 podobnih besed z ostalimi slovanskimi jeziki, poleg tega pa ima pri teh povezavah 
veliko stalnost, saj tudi pri izpuščeni najboljši in najslabši povezavi še vedno izrazito prva 
z 276 povezavami. Na drugem mestu je slovaščina, ki je slovenščini najbolj podobna, s 318 
oziroma 271 povezavami, po drugem strožjem kriteriju pa sledijo bolgarščina z 265, ter 
ruščina in srbščina s po 262 in ukrajinščina z 251 povezavami.

Pregled vseh povezav navedenega slovanskega jezika s slovanskimi jeziki, romanskega 
jezika z romanskimi jeziki in germanskega jezika z germanskimi jeziki, uvrščen po strožjem 
kriteriju, je podan v tabeli 2.

Precej manj homogena skupina je 8 romanskih jezikov, kjer najboljše ujemanje doseže 
le 59 % in dvakrat pade pod 30 % in to pri romunščini, ki je ostanek latinščine iz časov 
rimske zasedbe in pri furlanščini, ki je romaniziran ostanek jezika Langobardov z opaznim 
vplivom latvijščine in litvanščine. Relativno dobro je ujemanje z latinščino, ki je vzeta kot 
zgodovinsko primerjalni jezik. Kot najbolj značilen romanski jezik se je pokazala katalon-
ščina s 168 oziroma 114 povezavami, ki mu takoj sledijo italijanščina s 167 oziroma 113 
povezavami in francoščina s 164 oziroma 111 povezavami. Romunščina kaže še značilnosti 

Tabela 2: Pregled notranjih povezav v slovanskih, romanskih, in germanskih jezikih

Slovanski jeziki   Romanski jeziki
Slovenščina 326 276 Katalonščina 168 114
Slovaščina 318 271 Italijanščina 167 113
Bolgarščina 308 265 Francoščina 164 111
Ruščina 321 262 Španščina 161 111
Srbščina 310 262 Portugalščina 145   99
Ukrajinščina 310 251 Furlanščina 135   96
Makedonščina 286 243 Romunščina 119   81
češčina 291 242 Latinščina 118   78
Beloruščina 285 235 Latvijščina   47   34
dolnja Sorbščina 279 231 
Poljščina 253 219 Germanski jeziki
Zgornja Sorbščina 249 200 danščina   79   28
Rezijanščina 158 133 Nemščina   78   28
Litvanščina 126 107 Švedščina   76   28
Latvijščina   74   62 Angleščina   65   22
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slovanskih jezikov v deležu 11,5 % in veliko povezavo s furlanščino, kar pa je verjetno 
posledica romanizacije furlanščine. Latinščina kaže dobro povezavo z romanskimi jeziki, 
največ s katalonščino 39 %, z italijanščino 38 % in s francoščino 36 %. Velika je tudi 
povezava z romunščino in furlanščino po 34 % ter s portugalščino in španščino po 32 %. 
Po povezavi sta značilna še germanska angleščina s 16 % in slovanska rezijanščina s 14 %.

Še manj homogena skupina so štirje germanski jeziki, kjer najboljše ujemanje doseže 
le 50 % in enkrat pade pod 40 %. Največje odstopanje predstavlja angleščina, ki ima z 
nemščino le 39 % delež in kar 32 % delež francoskih besed. Angleščino zato lahko 
smatramo za germansko – romanski jezik. Precej odstopa tudi švedščina, ki ima 16 % 
delež francoskih besed in 7 % delež makedonščine in ukrajinščine kot njej najbližjih slo-
vanskih jezikov. Kot najbolj germanska jezika sta se izkazala danščina z 79 in nemščina z 
78 povezavami, takoj za njima pa sledi švedščina s 76 povezavami. Zaradi majhnega števila 
germanskih jezikov ta primerjava ni najboljša, zato smatram kot tipični germanski jezik še 
vedno nemščino.

Posebno skupino predstavljajo ugrofinski in stari evropski jeziki, ki nimajo značilnih 
povezav z navedenimi indoevropskimi skupinami niti med seboj. To so finščina, irščina, 
baskovščina, madžarščina, albanščina, grščina in romščina.

Irščina ima okoli 9,0 % delež romanskega vpliva, okoli 7,5 % delež germanskega vpliva 
in okoli 0,6 % slovanskega vpliva.

Finščina ima okoli 2,1 % delež slovanskega vpliva, okoli 2,0 % delež germanskega vpliva 
in okoli 0,6 % romanskega vpliva.

Baskovščina ima okoli 11,1 % delež romanskega vpliva kar je posledica romanizacije, 
okoli 3,7 % delež germanskega vpliva in okoli 2,1 % delež slovanskega vpliva.

Madžarščina ima okoli 5,8 % delež slovanskega vpliva, okoli 3,5 % germanskega vpliva 
in okoli 2,0 % delež romanskega vpliva.

Albanščina ima okoli 6,0 % delež romanskega, okoli 3,6 % delež slovanskega in okoli 
3,0 % delež germanskega vpliva.

Klasična grščina ima okoli 4,2 % romanskega, okoli 0,4 % delež slovaskega in okoli 2,3  
% delež germanskega vpliva.

Moderna grščina ima okoli 5,2 % romanskega, okoli 0,4 % delež slovaskega in okoli 4,3  
% delež germanskega vpliva.

Romščina ima okoli 3,6 % delež romanskega, okoli 3,4 % delež slovanskega in le okoli 
2,0 % delež germanskega vpliva.

Za zgodovinsko jezikovno primerjavo in zgodovinsko umestitev sedanjih evropskih, 
zlasti slovanskih jezikov, sta poleg latinščine v obravnavo uvrščena tudi prastara jezika 
sanskrt, ki je normirani jezik iz 5. st. pr. Kr. na osnovi vedskih jezikov, in še starejši vedski 
jeziki.

Sanskrt kaže okoli 6,1 % slovanskih prvin, okoli 4,6 % romanskih prvin in okoli 1,8   
% germanskih osnov; izrazito izstopa predvsem arhaični jezik slovenščina z ohranjeno 
dvojino in z 11 % podobnosti, kateremu sledita makedonščina in srbščina z 9 % podobnosti.

Vedski jeziki kažejo okoli 14,7 % slovanskih prvin, okoli 5,1 % delež romanskih prvin 
in 1,3 % germanskih osnov; zopet izrazito izstopa predvsem arhaični jezik slovenščina s 23  
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% podobnosti, kateremu sledita slovaščina in srbščina z 18 % podobnosti.
Primerjalno sta zajeta tudi dva moderna indijska jezika in sicer hindi in pandžabi, 

ki imata okoli 3,1 % in 2,5 % slovanskih prvin, okoli 2,4 % in 2,0 % romanskih prvin in 
okoli 1,0 % in 1,0 % germanskih prvin. hindi in pandžabi imata zelo močno medsebojno 
povezavo in sicer okoli 80 %. Izrazita je tudi povezava s sanskrtom in sicer okoli 39 % in 32 
% ter z vedskimi jeziki okoli 39 % in 23 %.

Primerjave značilnih slovanskih, gemanskih in romanskih jezikov: Slovenščina, 
Nemščina in Katalonščina, starih jezikov: Latinščina, Klasična grščina, Sanskrt in Veda 
ter primerjalnih jezikov: Baskovščina, Irščina, Finščina in hindi, so podane v tabeli 3. 
Odebeljeno so prikazane najmočnejše povezave evropskih jezikov s starimi in modernimi 
indijskimi jeziki in izkaže se, da so daleč najmočnejše povezave ravno z najbolj slovanskim 
jezikom slovenščino.

  SLO NEM KAT LAT GRŠ IRŠ FIN BAS VED SAN HIN
Slovenščina 56 1 1 1 0 0 1 2 13 6 4
Nemščina 1 56 5 5 1 3 1 2 1 1 1
Katalonščina 1 5 56 22 3 6 0 7 3 2 3
Latinščina 1 5 22 56 3 2 1 3 4 3 2
Grščina 0 1 3 3 56 1 1 0 2 2 1
Irščina 0 3 6 2 1 56 0 2 0 0 0
Finščina 1 1 0 1 1 0 56 0 0 0 0
Baskovščina 2 2 7 3 0 2 0 56 1 1 0
Veda 13 1 3 4 2 0 0 1 56 31 17
Sanskrt 6 1 2 3 2 0 0 1 31 56 22
hindi 4 1 3 2 1 0 0 0 17 22 56

Tabela 3: Število podobnih besed v navedenih jezikih

Primerjave kažejo izrazito povezanost slovanskih jezikov z vedskimi jeziki, nekaj manjšo 
s sanskrtom in že bistveno zmanjšano z modernimi indijskimi jeziki. Povezave vedskih 
jezikov in sanskrta z romanskimi jeziki so občutno manjše, povezave vedskih jezikov in 
sanskrta z germanskimi pa izrazito manjše.

PRIMERJAVA ZGOdOVINSKIh IN JEZIKOVNIh POVEZAV
Pričujoče analize, ko so za izhodišče vzeti koreni besed v Atestinskih tablicah [7] in ne 

širša besedila jezikov, so pokazale precej drugačno povezavo med jeziki in tudi drugačen 
zgodovinski razvoj posameznih skupin jezikov, kot so prikazani v uvodu navedeni raziskavi 
[6]. Zato podajam ustreznejšo jezikovno in zgodovinsko primerjavo med obema raziska-
vama:

– Raziskava [6] ima mnogo napak predvsem pri prevodih v slovanske jezike. Najočitnejši 
primer je beseda vrv, kjer je prisotnih 8 napačnih prevodov v slovanske jezike in le tri 
napake pri vseh ostalih jezikih.

– Slovanska skupina se prične z vedskimi jeziki, pred več kot 7 000 leti, (po [6] pred 3400 
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leti) pr. Kr. v Indiji in z venetščino in wendščino v Evropi. Nadaljuje se z razvejanjem 
vedskih jezikov pred več kot 5 000 leti, (po [6] pred 1300 leti) pr. Kr. v Indiji in s pra-
slovanskimi različicami v Evropi. Pred več kot 3 000 leti pr. Kr. so se iz te osnove razvili 
arhaični slovanski jeziki, ki jih danes predstavljajo slovenščina in sorbščina ter make-
donščina in bolgarščina. Pred več kot 2000 leti pr. Kr. pa so se oblikovali tudi zametki 
ostalih slovanskih jezikov.

– Sodobni indijski jeziki ne spadajo v perzijsko–albansko skupino, ampak so bistveni 
sestavni del indoevropskih jezikov, kar kažejo izrazite povezave slovanskih jezikov s 
staroindijskimi jeziki.

– Skupine albanskih in romskih jezikov ne spadajo v ožje indoevropske jezike, zato 
je prikazani zgodovinski razvoj v tem pogledu zgrešen, saj je ločnica očitno že zgo-
dnejša.

– hetitščina (izumrla 1200 let pr. Kr.) in toharščina sta prikazana kot prajezika, ni pa 
prikazana sumerščina (izumrla 2000 let pr. Kr.), ki je še bistveno starejša.

– Za presojo indoevropskih jezikov so bistvenega pomena še prastari jeziki akadščina, 
stara egipčanščina ter sanskrt in vedski jeziki, ki pa v raziskavi [6] niso prikazani.

Sanskrt
Sanskrt je besedno in časovno prikazan v več člankih, ki nam podajajo ustrezne 

podatke glede jezikovnega ujemanja in glede starosti njegovih predhodnih različic, vedskih 
jezikov.

časovno je ugotovljeno ujemanje med slovenščino in sanskrtom po značilnih besedah 
za izraze pašništva, ki ga v dobi pojedelstva na značilnih besedah za poljedelstvo ni opaziti. 
Živinorejsko izrazje kaže na skupni izvor slovanskih in vedskih jezikov, zato je ujemanje 
še iz dobe pred več kot 8 000 leti, ko je udomačenih večina pasnih živali. Ni pa ujemanja 
pri konjereji, kar dodatno potrjuje razhod slovanskih in vedskih jezikov pred več kot 6 000 
leti [52].

Besedno pa je ujemanje prikazano z razumevanjem sanskrtskih besed po žepnem ita-
lijanskem slovarju Pontillin (T. Pontillo, Dizionario sanscrito-italiano: italiano-sanscrito, 
Garzanti, Milano 1993), ki vsebuje 9 000 najpogostejših sanskrtskih besed. Besede razu-
mljive v slovenščini so po posameznih črkah razporejene takole:

A B C D E G H I J K L M N O P R S T U Y V Σ

64 67 25 73 1 63 22 2 48 136 30 87 26 5 152 44 103 42 56 15 103 1164

•	 Skupno	je	razumljivih	1164	besed	ali	1164/9000	=	12,93	%	[53],	kar	je	zelo	blizu	vre-
dnosti 11 %, ki jo je podala ta raziskava.

Akadščina
Akadščina je zelo pomembna, saj lahko predstavlja soizvor slovanskih jezikov, čeprav 

vsebuje mnoge druge jezikovne primesi.
Sodobni zgodovinski jezikoslovec Giovanni Semerano se je posvetil mezopotamskim 

jezikom in še posebej akadščini in svoje ugotovitve objavil v Firencah v štirih knjigah od 
1984 do 1994, Le origini della cultura europea – rivelazioni della linguistca storica in v svojih 



Naše korenine 75

zaključkih med drugim navaja (povzeto po L. Vuga) [54-56].
To delo zarisuje območje velike davne kulturne enotnosti ljudstev naše celine od 

davnine v sožitju s sredozemskimi in ljudstvi Bližnjega vzhoda. Z dediščino starinskih, 
a še živih besed, je zaznamovana pot kulturnega razvoja Evrope: z genetskega stališča, na 
lingvističnem polju, ne pomaga antiteza med indoevropskim in semitskim, saj se izkaže, da 
so t. i. indoevropski elementi dokazljivo razviti iz semitščine, torej sumerščine.

Odkritje sumerskih in akadskih civilizacij ter njihovih jezikov – v novejšem času pa se 
pridružuje še tista iz Elbe, prežeta z omiko sumero-paleokanaansko, pa tisočletna priso-
tnost ljudstev semitske omike v Sredozemlju, obsežne asirske naselbine v Kapadokiji in ob 
črnem morju vse do III. tisočletja pr. Kr. in jalovi poskusi, da bi za grške in latinske besede 
našli verodostojen izvor, vodijo k splošnemu sklepu, da so naši jeziki, poimenovani po 
romantičnem okusu indoevropski, zgolj razvite oblike, zrasle iz krepkega mediteranskega 
debla.

historična lingvistika izhaja iz idioma najstarejših in najobsežnejših zapisov, iz akad-
ščine, iz družine semitskih jezikov s sledovi sumerske podlage, ki segajo vse do III. tisoč-
letja pr. Kr. ... prastare vezi z našo celino, ki so potekale vzdolž donave in v loku zajemale 
prostor od Afrike do Irske so neizbrisno vplivale na vsa evropska ljudstva. Imena ljudstev 
in ozemelj naše celine lahko razpoznavamo s tistim davnim besednim zakladom kot 
skupnim imenovalcem.

Jezikoslovne razvrstitve
Semerano podaja tudi jezikovne klasifikacije med katerimi so tri najpomembnejše:
Prva je morfološka, ki jo je uvedel Friedrich Schlegel in posnema »organske jezike« 

s fleksijo, ki daje »bogato in plodno rast«, vendar sufiksi, obravnavani ločeno in posebej, 
nimajo nikakršnega pomena. To je v nasprotju z organskostjo te teorije, da obsta-
jajo »prazne besede«. Ali niso prazne le za nekatere lingviste, ki ne razumejo drugih 
povezav?

druga psihološka klasifikacija je mrtvorojeno dete, saj je spodletela obdelava enega 
izmed živih jezikov, ki jo je opravil njen najvnetejši zagovornik F. N. Finek, zato jo je 
opustil.

Tretja išče genealoške afinitete na osnovi morfoloških in fonetičnih elementov, vendar 
je uspešna le v omejenem obsegu. Za širše možnosti raziskav je treba zbrati prvotni pomen 
stare besede, v kateri je zapečatena izvirna intuicija. Jezikoslovci se lotevajo klasifikacij z 
napačno optiko. Kar je za indoevropejske jezike predzgodovina, je za akadščino, sumer-
ščino in egipčanščino dobro dokumentirana, pisana zgodovina [54-56].

Komentar
Semerano odpira afroevropski – sredozemski prostor in ga povezuje z bližnjevzhodnim 

območjem Egipta in Mezopotamije. Tu so prisotna zemljepisna imena staroselcev, razu-
mljiva na slovanskih osnovah, iz obdobja zadnje ledene dobe pred 10 000 pr Kr. Opozarja 
na nekatere napačne jezikovne obravnave, kjer poudarja ugotavljanje prvotnega izvora 
besed, in sicer na najverjetnejši jezikovni izvor in intuitivni ali naravni izvor besed, ki opi-
sujejo znano stanje, dejanje ali pojem.
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Akadsko slovenski besednjak
L. Vuga podaja številne akadske besede razumljive v slovenščini in sicer v slovenskem 

prečrkovanju, njihov pomen in obrazložitev razumljivosti v slovenščini s pomenskim in 
glasovnim ujemanjem. Podane besede so po začetnih črkah razvrščene kot takoj razu-
mljive - TR, manj razumljive - MR in skupaj:

A A B C d E G h I J K L M N O P Q R S Š T U W Z Σ

TR 35 35 39 1 25 17 16 24 8 3 44 13 26 9 1 43 24 14 59 67 44 11 15 10 548

MR 15 15 20 0 7 7 11 7 0 1 24 4 6 3 0 16 5 1 21 20 13 3 3 3 190

VSE 50 50 59 1 32 24 27 31 8 4 68 17 32 12 1 59 29 15 80 87 57 14 18 13 738

Podaja tudi jezikovno gibkost slovenščine na primerih glagolskih sestav s predponami, 
koreni, priponami in prostimi dostavki. Podaja tudi preglednico različnih jezikovnih 
sprememb akadščine v grščino in latinščino, žal pa ni podane take preglednice tudi za 
slovenščino, saj še ni opravljena niti jezikovna primerjava [56].

Komentar
Besedno je ujemanje je dovolj dobro, da prikaže vsaj delni praizvor slovenščine iz akad-

ščine. Pojavljajo pa se tudi besede v drugih evropskih jezikih in tudi slovenščina ni vedno 
najustreznejši jezik razumevanja, saj so nekatere besede razumljivejše v ruščini in v drugih 
slovanskih jezikih. Prisotne so jezikovne spremembe s preglasi in premeti, pa tudi z različ-
nimi predponami in jezikovnimi končnicami.

Pomembni in značilni so tudi nenavedeni, a v slovenščini povsem razumljivi pomeni, 
ki kažejo na neustrezni izbor jezikov razumevanja, kar bi se izboljšalo predvsem z razu-
mevanjem v številnejših slovanskih jezikih. Treba bi bilo upoštevati pogostost posameznih 
besed in na tej podlagi določiti najustreznejši jezik razumevanja za posamezno besedo in 
končno določiti vrstni red in obseg najustreznejših jezikov razumevanja. Taka jezikovna 
pogostostna obravnava bi podala tako zgodovinsko umestitev kot razvoj in razvejanje 
sedanjih indoevropskih jezikov.

Treba bi bilo ločiti uradne zapise, ki so verjetno pretežno pisani v vsaj delno normira-
nem jeziku od ostalih, ki so najverjetneje pisani v različnih narečjih. Upoštevati bi morali 
tudi tuje vplive – jezikovne vrinke – sumerščine itd, ki bi jih bilo treba izločiti iz obravnave, 
jih obdelovati posebej in ugotavljati njihov obseg.

Preglednica različnih jezikovnih sprememb akadščine v slovenščino še ni narejena in 
čaka jezikoslovce, da izvrše tudi podrobnejšo jezikovno primerjavo na osnovi besednega 
razumevanja v slovenskem jeziku.

Sumerščina
Podobno kot za akadščino bi bilo treba narediti tudi za sumerščino, z upoštevanjem 

možnega razumevanja v več jezikih in tudi v slovanskih jezikih. Pogostostni prikaz možnih 
razumevanj za posamezno besedo bi skupno podal tudi najustreznejše jezike razumevanja 
in njihovo časovno in jezikovno uvrstitev.
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Stara egipčanščina
Podobno bi bilo treba narediti tudi za staro egipčanščino, saj je koptski jezik kot jezik 

razumevanja, smiseln le za novejše napise. Stara egipčanščina pa je drugačen jezik, zato je 
treba najustreznejše jezike razumevanja šele določiti po opisani pogostostni analizi razu-
mevanja posameznih besed.

ZAKLJUčEK

Rezultati primerjav s starimi jeziki na osnovi soglasniških korenov besed, najdenih v 
Atestinskih tablicah, pomikajo nastanek slovanskih jezikov bistveno nazaj in jih izenačijo 
z drugimi jeziki, v nekaterih primerih pa kažejo na še starejše poreklo. Bistvene povezave 
med jeziki v isti jezikovni skupini so izrazite, med skupinami pa podajajo značilne razlike 
in manjše ali večje povezave. Tudi s to primerjavo se pokaže izrazita arhaičnost sloven-
ščine, pa tudi drugih slovanskih jezikov, ki kažejo večjo sorodnost z vedskimi jeziki in so 
zato izvorno enako ali celo bliže indoevropskemu prajeziku.

Najstarejši slovanski jeziki so poleg slovenščine še obe zajeti sorbščini ter makedon-
ščina in bolgarščina, na te pa se navezujejo mlajši jeziki slovaščina in srbščina. Slovenščina 
je jezik, ki je najbolj izenačeno povezan z ostalimi slovanskimi jeziki, zato ni presenetljivo, 
če je prav slovenščina bistveni ključ za razumevanje starih jezikov, ki vsebujejo slovanske 
jezikovne prvine.

Primerjave so ravno pri slovanskih jezikih pokazale znatne razlike glede na navedeno, 
mnogo obsežnejšo raziskavo v kateri je mnogo napačnih prevodov v slovanske jezike, 
zato bi bilo treba ravno povezavam slovanskih jezikov z jeziki prastarih kultur posvetiti 
bistveno več pozornosti. Še vedno se dogaja, da se posamezni stari jeziki uvrščajo napačno 
na osnovi krajev njihovega pojavljanja ali nezadostnih oziroma premalo raziskanih in 
razumljenih starih zapisov in drugih bistvenih dejstev. To še posebej velja za slovanske 
jezike, ki se v nekaterih znanstvenih krogih še vedno smatrajo za mlade jezike, pa čeprav za 
tako znanstveno hipotezo ni niti zgodovinskih niti arheoloških, kaj šele jezikovnih osnov. 
Temeljne raziskave in primerjave slovanskih jezikov z najstarejšimi znanimi jeziki pa še 
sploh niso ali pa niso dovolj poglobljeno izvedene.

ZAhVALA

Pri prevajanju v sanskrt in vedske jezike sta gradivo prispevala ga. Vlasta Pacheiner 
Klander in g. Joseph Skulj, pri prevodih v hindi in pandžabi pa g. Joseph Skulj in g. Jagdish 
C. Sharda. Vsem se iskreno zahvaljujem!
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Starejša slovenska etnogeneza82

Preglednica 1: Besede iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika [8], ki izvirajo iz soglasniških korenov iz 
Atestinskih tablic in prevodi v navedene jezike

z. koren vrsta število koren število slovenščina slovaščina srbščina bolgarščina
BR 1 207 brz 46 brzica rychlik brzica byrzei

2 brb 30 brbljati brbat brljati byrborja
3 brl 23 brlog brloh brlog kočina
4 brs 22 brst brst brst izdynka
5 brk 17 brke fúzy brke barkoty

dR 1 183 drž 43 držati držat držati dyrža
2 drs 34 drseti klzat klizati klizgamja
3 drv 33 drveti hnat srljati tičamy
4 drg 19 drgniti drhnut trljati trija
5 drh 12 drhteti triast drhtati treperja

GR 1 134 grm 32 grmeti hrmiet grmjeti gyrmja
2 grd 26 grd osklivy ružan grozeny
3 grb 22 grba hrb grba gyrbina
4 grl 18 grlo hrdlo grkljan gyrlo
5 grč 13 grča hrča kvrga izdutina

KR 1 270 krv 57 krvaveti krvacat krvariti kyrvavja
2 krm 44 krma krma krmilo kyrma
3 krp 24 krpa handra krpa kyrpačy
4 krš 27 kršiti narúšat kršiti kyrša
5 krč 24 krč krč grč grjačy

MR 1 147 mrz 29 mrzel studeny hladan hladeny
2 mrt 28 mrtev mŕtvy mrtav myrtjavy
3 mrk 19 mrk chmúrny tmuran mračeny
4 mrh 13 mrhovina mrcha strvina myrša
5 mrg 8 mrgoleti hemzit vrvjeti pylzja

PR 1 200 prv 73 prvi prvy prvi pryvy
2 prs 39 prst prst prst prysty
3 prh 29 prha sprcha tuš tušy
4 prš 25 pršeti pršat pršiti priskane
5 prt 13 prt obrus stolnjak pokrivka

SR 1 111 srb 27 srbeti svrbjet svrbjet syrbja
2 srč 20 srčika dren srčika mozyky
3 srš 15 sršat ježat kostriješiti nastryhvamy
4 srn 11 srna srnku srna syrna
5 srp 11 srp kosák srp srypy

TR 1 288 trd 70 trden tvrdy čvrst tvyrdy
2 trs 28 trst trstina trska trystika
3 trg 28 trgati trhat kidati kysami
4 trn 25 trn tŕn trn tryny
5 trp 24 trpeti trpiet trpjeti tyrpja

VR 1 220 vrt 67 vrt záhrada bašta gradina
2 vrh 31 vrh vrch vrh vyrhu
3 vrv 31 vrv motúz konop vuže
4 vrš 26 vrša vrš vrša vryhy
5 vrs 21 vrsta rad red redy

ZR 1 26 zrn 14 zrno zrno zrno zyrno
2 zrc 8 zrcalo zrkadlo zrcalo ogledalo
3 zrk 4 zrklo očná gula očna jabučica oko

čR 1 218 črn 107 črn čierny crn čereny
2 črt 28 črta črta crta čerta
3 črv 22 črv červ crv červci
4 črk 23 črka písmeno slovo bukva
5 črp 9 črpati črpat crpsti čerpja

ŽR 1 17 žrt 11 žrtvovati žertvovat žrtvovati žertvuvami
2 žrd 3 žrd žrdka žrt pryty
3 žrm 2 žrmlje žarnov žrvanj ručna vodenica



Naše korenine 83

Preglednica 2: Prevodi besed iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika [8], ki izvirajo iz soglasniških 
korenov iz Atestinskih tablic, v navedene jezike

z. koren vrsta češčina poljščina ruščina makedonščina ukrajinščina sorbščina Z
BR 1 peřej kaskada porogi vodoskok porogy wodopad

2 brebtat gadać boltaty valjkati bovtati bajaś
3 sluj barlóg berloga kočina barlig proznjeńca
4 pupenec paczek počka brst brostja pup
5 vousy wąs usy mystak kaidani wusy

dR 1 držet trzimać deržaty drži deržati dźeržeć
2 klouzat ślizgac skolizity ljizga kovzati smyknyć
3 chvátat pezdić mčatisy vturniva mčatisy khwatać
4 drhnout tŕzeć terety trie terti trĕć
5 třast držeć trepetatja treperi trepotati dyrkotaty

GR 1 hřmĕt grzmieć gremety grmi grimiti hromotać
2 osklivy brzydki gadkij neubav gidkij hrozny
3 hrb garb gorb grpka gorb horb
4 hrdlo gardlo gorlo grklan gorlo šija
5 suk sęk sučok grč sučok suk

KR 1 krvácet krwawić krovotočity krvari krovotočiti krwavić
2 krmĕ pokarm korm krma korm korm
3 hadr szmata trjapka krpa gančirka zaplata
4 přestoupit przestrzegać narušaty krši porušuvati škodźeć
5 křeč skurez sudoroga grč sudoroga spink

MR 1 studeny zimny holodnyi studen holodneča zymny
2 mrtvy martwy mertvij mrtov mertvij mortwy
3 tmavy mroczny hmurity mrk hmuriti mĕrc
4 zdechlina padlina padaly mrša padlo sćerbina
5 hemžit roić kišety lazi kišiti lĕzć

PR 1 prvy pierwszy pervyj prv perši prĕni
2 prst palec palec prst paleci porst
3 sprcha prysznic duš tuš duš šumić
4 mžit mzić morositja rosa moroziti rozpraskać
5 ubrus obrus skaterty pokrivka skaterka blidowy rub

SR 1 svĕdĕt świerbieć sverbety jade sverbiti sweŕbjeć
2 dřeň rdzerć jadro jadro sercevina jadro
3 ježati sterczący šeršavij kostreši šeršavij seršćić
4 srna sarna kozulja srna kozulja serna
5 srp sierp serp srp serp serp

TR 1 pevny twardy tverdyj čvrst tverdij twjerdy
2 rákos trczina trostnik trska trostina sćina
3 trhat rwać rvaty otkinuva rvati torhaći
4 trn ciern šip trn šip ćerń
5 trpĕt cierpieć terpety trpi terpiti pŕĕtrać

VR 1 zahrada ogród sad bavča sad zahroda
2 vrch wierzch veršina vrv verhovina wjeŕšk
3 motouz sznur kanat jaže kanat powjaz
4 vrš wiecierz verša koš verša pasle
5 ráda szereg rjad red rjad rjad

ZR 1 zrno ziarno zerno zrno zerno zorno
2 zrcadlo zwierciadlo zerkalo ogledalo dzerkalo wohladawko
3 bulva zrenica zračok očna jabučica zinycy wočowy

čR 1 černy czarny černyj crn čornij čorny
2 čára linia čerta crta risa ćarka
3 červ robak červjak crv červjak čeŕv
4 písmeno litera bukva bukva bukva pismik
5 čerpat czerpać čerpaty crpe čerpati ćerpać

ŽR 1 obetovat ofiarovać žertvovaty žrtvuva žertvuvati žertwišćo
2 žerd źerdz žerdy stap žerdina zwažaldo
3 mlyn źarna melinica melnica mlin mlĕjny
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Preglednica 3: Prevodi besed iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika [8], ki izvirajo iz soglasniških 
korenov iz Atestinskih tablic, v navedene jezike

z. koren vrsta sorbščina S beloruščina rezijščina litvanščina angleščina nemščina
BR 1 wodopad parogi katar kriokuva cataract katarakt

2 bajaś balbacaty bäbäćät plepeti babble brabbeln
3 proznjeńca bjarloga kovyzäj irštva den höhle
4 pupk pupiška popić pupuole bud knospe
5 buks vysy moštaće išsintimas moustache schnurrbart

dR 1 źadržaś trjamacy däržät tureti hold halten
2 smykaś slizgacja pulsät slidineti slide gleiten
3 skocyś imčaca kroflät boginti whip springen
4 třeś cerci palćët trinti rub reiben
5 tśĕsć trapjatacca trest virpeti tremble zittern

GR 1 grimaś grymecy härmët trateti thunder donnern
2 grozny gadki härde bjaurus ugly hässlich
3 gjarb garba gobä kupra hump buckel
4 šyja gorla šyjä gerkle throat hals
5 suk sučok hrap šaka knot knoten

KR 1 kšawiś krovatačycy kryjäst kraujuojas bleed bluten
2 jĕź korm kűnopje maistas fodder futter
3 zaplata anuča zukunjä lupata patch lappen
4 raniś narušacy lumet paminti violate verletzen
5 spinanje sutarga kärc mešlungis cramp krampf

MR 1 zymny halodny mräs šaltas cold kalt
2 wumarli mertvy märtvë mirties dead tot
3 śmojty hmurycy uprih niurinti frowning finster
4 cerwišćo padla ćaronglën dvesena carrion aas
5 lazyś kišecy rűsyšćjo kužeti crawl kriecken

PR 1 prĕdny perši pärvë pirmas first erste
2 palc palec pärst pirštas finger finger
3 šumi duš lyje dušas shower dusche
4 chropiś imžycy lyje šaldyti sprinkle sprengen
5 blidowy rub abrus plähűtä staltiese tablecloth tischtuch

SR 1 swerbijeś svjarbecy šćypät niežulyti itch jucken
2 jĕdro jadro mözge kanduolas pith mark
3 šćeśinaty šurpaty hrövet pašiuspes bristle borste
4 sarna kazulja särna stirna deer reh
5 serp sjarpa kösä pjautuvas sickle sichel

TR 1 twardy cverdy stuj tvirtas firm fest
2 sćina trysneg ćanä trušis reed rohr
3 tergaš irvacy birät traukti pluck reissen
4 śerń šip tärn dyglys thorn dorn
5 śerpjeś cjarpecy pätët terpentinas suffer leiden

VR 1 zagroda sad uärt sodas garden garten
2 wjerch vjaršinja uärh viršune top spitze
3 powrjoz kanat uärcä lynas rope seil
4 pasle buča žylëyśo varža trap falle
5 rĕd rad ryja glita row reihe

ZR 1 zerno zerne učynyzä grudas grain korn
2 glĕdadlo ljastra špihlën viedrodis mirror spiegel
3 woko zrenka kuhulä akies eyeball augapfel

čR 1 carny čorny čärn juodas black schwarz
2 cera risa lyneä brežis line linie
3 cerw čarvjak červ kirmele worm wurm
4 pismik litara letërä raide letter buchstabe
5 plumpaś čerpacy semti pump pumpen

ŽR 1 woprovaś ohvjarouvacy säkryfykät aukoti sacrifice opfern
2 greda žerdka klämp žardis beam balken
3 mlyn mlin mlen sekluma quern mahlstein
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Preglednica 4: Prevodi besed iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika [8], ki izvirajo iz soglasniških 
korenov iz Atestinskih tablic, v navedene jezike

z. koren vrsta danščina švedščina irščina italijanščina francoščina katalonščina
BR 1 vandfald gra star eas catarro cataracte cascada

2 pludren bubbla lapaireacht ciarlare balbutier balbotejar
3 hule näste pluais tana antre cau
4 knop knop bachlóg bocciolo bourgeon gemma
5 overskaeg mustach croiméal baffi moustache mustache

dR 1 hold halla greim tenere tenir tenir
2 gliden glida sleamhnú regolo glisser lliscar
3 fare ansatta fuip scattare bondir fuetejar
4 gnide gnida cuimilt strofinare frotter fregar
5 ryste darra creathán tremare trembler tremolar

GR 1 torden aska tiorneach tonnare tonner tronar
2 grim ful gránna brutto laid lleig
3 rukkel puckel cruit gòbba bosse gepa
4 hals hals scornach gola gorge gola
5 knude knutig snaidhm nodo noeud nus

KR 1 bløde blöda fuilim sanguinare saigner sagnar
2 foder foder farae foraggio fourrage farratge
3 lap lapp paiste toppa piece pegat
4 bryde bryta mot coillim violare violer violar
5 krampe kramp crampa crampo crampe rampa

MR 1 kulde kall fuar freddo froid fred
2 død död marbh morto mort mort
3 mørke ledsen gruama accigliato renfrogne malcarat
4 ådsel as plionach carogne charogne carronya
5 kravle kravla snámhail strisciare ramper reptar

PR 1 første först céad primo premier primer
2 finger finger méar dito doigt dit
3 byge dusch cith dóccia douche dutxa
4 drysee stänk spreachall pruzzare asperger esquitxar
5 dug borduk éadach tovaglia nappe estovalles

SR 1 kloe klia tochas prudere demanger picar
2 marv märg smúsach midollo moelle madulla
3 børste borst colg rizzare herissé cerra
4 hjort hjort fia capriuola chevrette cervol
5 segl skara corrán falce faucille falc

TR 1 firma firma ainm fermo ferme ferm
2 tagrør ror giolcach canna roseau canya
3 greb plocka stoithim cogliere cueillir plomar
4 torn tagg dealg spina epine espina
5 lide lida fulaingim soffrire souffrir sofrir

VR 1 have tratgart garrai giardino jardin jardi
2 top topp barr cima cime cim
3 reb rep rópa corda corde corda
4 faelde fälla sás trappola piège trampa
5 raekke rad gleo fila file fila

ZR 1 korn spannmal gráinne grano grain gra
2 spejl spegel scáthán spècchio miroir mirral
3 øjeaeble ononglob meall globo bulbe ocular

čR 1 sort svart dubh nero noir negre
2 linje linje téad linea ligne linlia
3 orm mask péist verme ver cuc
4 brev bokstav litir lettera lettre lletra
5 pumpe pumpa coidéal pompare pomper bomba

ŽR 1 offer offra iobairt sacrificare sacrifie sacrificar
2 bom balk bioma trave poutre biga
3 kvaern mala bró pietra da mulino meulier molinet
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Preglednica 5: Prevodi besed iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika [8], ki izvirajo iz soglasniških 
korenov iz Atestinskih tablic, v navedene jezike

z. koren vrsta španščina portugalščina romunščina latinščina albanščina klasična grščina
BR 1 rápido rapido cădere undare ballander katarrachtes

2 balbucear tagarelar bîlblîi blaterare gugoj thrileo
3 madriguera caverna bîrlog antrum fole pholeos
4 pimpolo rebento mugur gemma burbuke kaloks
5 bìgote bigote mustată mystax mustaq mistaks

dR 1 tener segurar tine tenere mbaj echo
2 regla resvalar aluneca labi shkas olisthano
3 echar a correr fustigar tresălta agere shufer trecho
4 frotar esfregar freca terere ferkoj tribo
5 temblar tremer tremura tremor dridhem tremo

GR 1 tronar trovejar tuna tonare bumbullim bronte
2 feo feio urìt taeter giymet aschemon
3 joroba giba cucui gibber gugnë kirtoma
4 garganta garganta gîtlej faux fyt laimos
5 nudoso junta nod nodus nye kombos

KR 1 sangar sangar sîgnera sanguinem gjak aimorroein
2 forraje forlagem furaj pastus ushqim trofe
3 parche remendo bucată pannus arne episkeie
4 violar violar violent friare shkel parabaino
5 calambre crampa crampă spasmus ngushtoj spasmos

MR 1 frio frio rece frigidus ftoftë psichros
2 muerto morto mort mortuus vdekun nekros
3 cenudo carrancudo posomorî obscurus vrâkem skoteinos
4 cadaver cadaver stîrv cadaver mërshë kenebreion
5 arastrarse arrastarse tîrî redundare zvarr erpizo

PR 1 prìmero primeiro prim primus parë protos
2 dedo dedo deget digitas gisht dachtilos
3 duscha aguaceiro duš elephantia spërkatë ktopein
4 rociar borrifo stropi pluere sterpik diaspeirein
5 mantel toalha fată linteum mësallë trapeksiosothone

SR 1 picar comichao scabie prurire krúhhet gargalao
2 medulla medula măduva medulla thalb enterionis
3 erìzar cerda zbîrlit hirtus kreshtë lasios
4 gamo gamo capră caprea ndre dorkas
5 hoz foice seceră falx drapën drepane

TR 1 firme firme fermă firmus patundun statheros
2 cana cana trestie vitis kallam kalamos
3 coger tirar culege carpere këpus apostao
4 espina espinho spin spina gjëmb akantha
5 sufrir sofrer îndura patti vuej iposteno

VR 1 jardin jardim grădină hortus kopshr kepos
2 cima cume vîrî cacumen majë koriphe
3 cuerda corda funie restis litar schoinos
4 trampa armadilha capcană nassa kurth pagis
5 fila fila rind ordo radhë stoichos

ZR 1 grano grao grăunte granum drithë sitos
2 espejo espelho oglindă speculum pasqyrë katoptron
3 globo globo glob ocular popula kakërdhoku glene

čR 1 negro preto negru ater i zi melas
2 linea linha linie linea vizoj gramme
3 gussano verme vierme vermis krymb erpeton
4 letra letra literă littera gërmë gramma
5 bombear bomba pompa haurire tullumbë antleo

ŽR 1 sacrificar imolar sacrificiu sacrificare sakrifikoj thiein
2 viga trave grindă pertica tra kontros
3 moler moinho manual piătra de moară molae mill cheiro-mile
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Preglednica 6: Prevodi besed iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika [8], ki izvirajo iz soglasniških 
korenov iz Atestinskih tablic, v navedene jezike

z. koren vrsta sanskrt vede latvijščina furlanščina baskovščina moderna grščina
BR 1 prapata sara uhdens gatur azkar katarrachtis

2 džalpati barbara brabantas badaja zezeldu flyaro
3 vivara vivara bedre boč gordeleku folia
4 mukula kalika poga bocul botoi filarakos
5 ošthaloma ošthaloma uhfas mostačhe bibote moustaki

dR 1 dharati dharajati turefschana tigni ukan krato
2 visarpati visarpati flihdet rie aran olisthima
3 dhavati dravati burbufot petâ sù korrika etorri trecho
4 mardati mardati berfet freâ igurtzi tribo
5 kampati trasati trihzet trimâ dardaratu tremo

GR 1 gardžati gardžati pehrkons burla trumoia bronti
2 kurupa kardama nejauks brut itsusi aschimos
3 gadu garbhin kuprs gobe konkor kyrtoma
4 gala griva kakls gole etzarri laimos
5 granthi granthi messgls grop korapilatsu kompos

KR 1 prasravati sravati afinot sangana odola jario aimasso
2 pašubhodžana gavadana odere blave zuhain trofi
3 karpata karpata lupata tacon txaplata mpaloma
4 langhati dharšati nolafit preteri bortxatu parabiazo
5 akarša akarša krampji granf elektrikara krampa

MR 1 šita hima falts zenigo hotz psichos
2 mrta mrta miris muart hil nekros
3 natabhru natabhru buntel grot ilun skotinos
4 putimansa mrtaka marta carogne gorpu psofimi
5 prinati prinati lihsst strišâ inurritegi sernomai

PR 1 prathama purva pirmais prin lehen protos
2 anguli agru pirkssts dêt hatz dachtylo
3 dharasara varša dufchu duše dutxa ligosti
4 varšati varšati fadragat pluvičhâ busti rantizo
5 phalakavaranam varaka galda plate mantil zaman trapezomantilo

SR 1 kandujati sphurati kneefchama sbisiâ eztene sartu gargalo
2 sara sara fmadssenes medole muin kardia
3 haršati hršati fars drečâ laztu gourounotricha
4 mrga mrga ftirna marcule orein elafi
5 lavitra datra zirpis falč igitai drepani

TR 1 drdha drdha zeets impostât sendo statheros
2 vetasa trina needra čhane ile zuri kalami
3 karšati trutjati zefot ingrampa hartu mado
4 kantaka taruna dsselons spin arantze agkathi
5 tapati tapati panest pati sufritu ypofero

VR 1 udjana vrti dahrfs broili lorategi kipos
2 arga vrhat gals pic tontor koryfi
3 radždžu varata wirwe cuarde soka skoini
4 paša vagura lamatas tramai tranpa pagida
5 pankti vithi rinda rie lerro stoichos

ZR 1 sasja sitja grauds gran garau sitira
2 adarša daršana fpogulis spieli ispilu kathreftis
3 čaksuhpinda drišta azu ahbols cocule globo bolbos tou 

matiou
čR 1 kršna kršna melns nerat beltz mavros

2 rekha rekha linija linie lerro grammi
3 krmi čaru tahrpu viêr har skouliki
4 akšara akšara burts lètare letra gramma
5 utkšipati niškaroti pumpet pompâ bonbeautu antlia

ŽR 1 jadžati jadžati upuret sacrificâ sakrifikatu thysiazo
2 kaštha dhur balkis trâv gapirjo passalos
3 pešanačakra pešanačakra maltide mulin eho heiro-myile
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Preglednica 7: Prevodi besed iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika [8], ki izvirajo iz soglasniških 
korenov iz Atestinskih tablic, v navedene jezike

z.koren vrsta finščina madžarščina romščina hindi pandžabi
BR 1 vesiputous vízeséz peripe džharna džharna

2 heiluttaa gagyogás čhibalo barrana burbarana
3 korkeus barlang xinz kandara khoha
4 silmu bimbó pureko kalam kalam
5 viikset bajusz mustaka munččha mučh

dR 1 pitää fogás ćeripe dharna dharna
2 liukua csúszás izdrano sarkana sarkana
3 haljeta kocsis prastimata daurna daurna
4 hieroa dörzsolés morav masalana masalana
5 vapista reszketés izdrape kampana kampana

GR 1 jyristä dörgés vrontipe gardžana gardžana
2 ruma csúnya čhaglo kurupa kurupa
3 kyttyrä púp zin kubb kubb
4 kaula torok grtano gala gala
5 solma göb kokordič ganth ganth

KR 1 vuotta vérzik ratvaripe kunbahana kunb
2 lise takarmány muravimata chara chara
3 repale toldás drza patti patti
4 loukata megsért phadimata langana langana
5 kouristus görch istardipe kurall kurall

MR 1 kylmä hideg šudro šital šital
2 kuollut halott mulo mritak murda
3 pimeä rosszalló ricosardijav ghur ghur
4 raato hulla mulo murda murdža
5 ryömiä csúszás crdivav rengana rangana

PR 1 ensi első anglutno pratham pratam
2 sormi ujj vastumno unguli unguli
3 suihku zápor hujripe varša karana barkha karana
4 lenähyttää csipetnyi drosinal varša karana
5 pöytäliina abrosz učarni pathar medždakapara

SR 1 syyhyä viszketés xandžalo khadž khurak
2 mehu szárbél mezici sar sar
3 harjas sörte zaroj hršita hona hrkh
4 metsäkauris szarvas čerbo mriga mirk
5 sirppi sarló luno datri datri

TR 1 sitova szilárd capenime dridh dridh
2 rottinki nád xurdo kanna kan-na
3 repiä tépés phagav khinčana kič-čana
4 pikkii tüske karno kanta kanda
5 kärsiä szenved crdav tapna tapna

VR 1 puutarha kert boštin udjanam bagh
2 huippu felső gor širša sira
3 köysi kötél štranjko rassi rassi
4 loukku csapda davuli paš džal
5 valtakunta larma rindo katar katar

ZR 1 siru szem kućin ganth gutthi
2 peili tükör glinda darpan darpan
3 silmämuna szemgolyó jakhaki surakh čhidr netr

čR 1 musta fekete phabori kršna kala
2 viiva vonal kalo čarn rekha
3 kiera kukac patrin čuri kira
4 kirjain betű ćermo akšar ak-khar
5 lainata pumpa čučvalo pičkarimarna pičkarimarna

ŽR 1 lahjoittaa áldozat davipe čardana čardana
2 riuku gerenda belji dhura šatir
3 ateria kéziőrlő ajsavéhko čakki čakki
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KELTI NA SLOVENSKEM – MIT ALI RESNICA

POVZETEK
Trditve o prihodu »Keltov« na naše ozemlje in njihovo življenje na Slovenskem, zlasti po 

umiku po porazu pri delfih okoli leta 250 pr. Kr. pa do prihoda Rimljanov okoli leta 15 pr. 
Kr., odpira cel kup temeljnih zgodovinskih, poselitvenih, narodnih, arheoloških, jezikovnih, 
verskih, vojaških, kulturnih, tehnoloških in drugih vprašanj, ki jih je treba preveriti in zavzeti 
nesporna in z dokazi podprta stališča. dosedanje trditve in teorije v znanstvenih krogih mar-
sikdaj niso podprte z dokazi, zato je treba ločiti teorije od dokazov in sprejeti le tiste predpo-
stavke in tiste teorije, ki imajo neposredne dokaze, ostale pa zavreči. Trditve in teorije, ki vsaj ne 
nasprotujejo temeljnim dokazom, pa se lahko smatra le za možne hipoteze.

V našem znanstvenem okolju se pojem Kelti žal mnogokrat uporablja povsem v nasprotju 
z znanimi dejstvi in znanstveno etiko. Le redko se poudarja pravilno uporabo imena Kelti, 
ki lahko predstavlja le delovno ime za različne kulturne, vojaške, verske in tehnološke pojave 
tedanjega časa, nikakor pa ne predstavlja narodne ali jezikovne skupine. Še največ dokazov je, 
da so Kelti lahko tudi ime za srednjeevropske slovanske etnije tistega časa in prav tako ime 
za romanske skupine v jugozahodni Evropi. Obseg podatkov in strokovnih mnenj o Keltih je 
dovolj obsežen in postavlja realen okvir za pravilno uporabo imena Kelti, ki tudi pri nas pred-
stavlja v najboljšem primeru le nadvlado vojaške elite, ki pa ni imela skoraj nobenega vpliva na 
staroselce niti v genetskem niti v jezikovnem pomenu. Ker Keltov na naših tleh v pomenu novih 
naseljencev ali novega jezika ni bilo, je očitno, da so naše slovanske korenine bile tukaj že davno 
pred možno keltsko zasedbo.

ABSTRACT
CELTS IN SLOVENIA, MYTh OR TRUTh

Statements about the arrival of Celts into and their living in Slovenia, especially after the 
retreat in defeat at delphi about 260 BC, till arrival of Romans about 15 BC, opened many basic 
questions about history, settlement, ethnicity, archaeology, language, religion, military, culture, 
technology, which have to be verified and only statement, which are supported with proofs and 
undisputed facts should be accepted. Prevailing statements and theories often have no good 
support, so we have to distinguish the proven theories and those only supposing the events. 
Theories supported with proofs should be accepted, whereas the others have to be rejected or 
regarded only as possible hypotheses.

The idea of Celts is used frequently, unfortunately contrary to known data and scientific 
ethics. Only in rare cases the correct use of the name Celts is stressed, being only the working 
name of different cultural, military, religious and technology phenomena of that time and 
could not be represented as a nation or language group. Most proofs shows that Celts can be a 
name also for Central Europe Slavic nations, as for Romance groups in southwest Europe. The 
quantity of data and scientific opinions about Celts suffice to support real framework for correct 
use of the name Celts. Also in Slovenia the name of Celts can present only a military force with 
no influence on ancient settlers in view of genetics and language. While Celts in Slovenia were 
not present as settlers, they were thus without major influence on language. Our Slavic ance-
stors were here before possible Celtic occupation.
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PRIhOdNOST ŠTUdIJA PRETEKLOSTI
Na razpisu nizozemske revije Archaeological Dialogues za mlajše raziskovalce so zmagali 

trije eseji, ki se vsak na svoj način spopadajo z izzivi arheologije v 21. stoletju in opozarjajo 
predvsem na marsikdaj sporno arheološko prakso:

Nick Shepherd iz Južne Afrike opozarja na potrebo po po-kolonialnih arheologijah, 
ki ne veljajo le za to območje, ampak za vsa obrobna in zastrta področja in območja in 
se kažejo v prenašanju nekaterih spoznanj v tuje okolje, v katerem so neznanstvena. Ob 
tem poudarja, da mora biti nova arheologija odprta, večstranska in vključena v družbo. 
Potrebna pa je tudi ocena znanja, ocena komu je to znanje namenjeno in kdo so morebitne 
žrtve napačnih produkcij znanja in napačnih interpretacij.

Rueben Grima opozarja, da je arheologija postala zaprta v ozek krog, ki kaže moč elite 
in preozko perspektivo v procesu globalizacije. Arheologija je sama določala tiste javnosti, 
do katerih bo odprta, vse druge javnosti pa so bile najmanj zapostavljene, če ne celo oško-
dovane za svojo kulturno dediščino. Zato nastajajo robna znanja pretežno v medijih, ki 
zanikajo dosežke etablirane znanosti. Izhod vidi v novi praksi, ki ne izhaja več iz ene same 
pripovedi, ampak gradi na različnih izkušnjah. Etablirana znanost mora dopustiti, da se 
interesi javnosti pokažejo in upoštevajo in to ravno za doseganje čim bolj pristnega stika 
s preteklostjo.

Nicola Laneri podobno opozarja, da akademski arheologiji ne grozi izločitev iz družbe 
samo zaradi vse manjše pomembnosti njenega vpliva, temveč tudi zaradi tega ker se sama 
ne skuša vanjo aktivno vključiti in jo ustrezno preoblikovati. Akademska arheologija ne 
sme več ignorirati drugačnih arheologij in mora z njimi tekmovati, sicer postane ujeta v 
svoje lastne okvire. Sodobni tokovi zahtevajo arheologijo kot iskano blago, sicer bo postala 
družbeno nepomembna.

Ob teh jasnih pomanjkljivostih sodobne arheološke znanosti je treba opozoriti, da slo-
venska arheologija pozna kolonialno izkušnjo roba, ki so jo izkoriščale elite iz različnih 
metropol, zato je presenetljivo, da je ob osamosvojitvi Slovenije in uvedbi demokratične 
družbene ureditve, ostala praktično brez besed, za razliko od drugih nacionalnih arheo-
logij. Ni bilo razprave ali so z osamosvojitvijo nastopile možnosti dodatnih sprememb ali 
dopolnitev, saj je prejšnja republiška arheologija postala državna in s tem povečala občutek 
samozadostnosti.

»Najbolj očiten problem v zadnjih dveh desetletjih je vsekakor pojav različnih avtohto-
nističnih teorij, ki vse po vrsti očitajo akademski arheologiji režimsko servilnost in podre-
jenost vladajočim nacionalnim, imperialnim ali socialnim ideologijam«. »Ne moremo 
se ubraniti občutka, da je akademska arheologija, navkljub vsem prizadevanjem števil-
nih strokovnjakov ustvarila videz, da avtohtonistične teorije niso njen problem oziroma 
problem družbe in njene samopodobe, temveč problem njihovih avtorjev in zagovornikov. 
drža akademske sfere je ves čas obrambna ali pa se je skušalo zmanjševati razsežnost tega 
problema.«[1]
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Slovenski arheologiji lahko samo čestitamo za tako kritične članke, vendar hkrati 
opozarjamo, da se vsebinska razprava, kljub takim osebnim vzpodbudam, niti še ni 
pričela, kaj šele da bi bila vodstveno vzpodbujena. Ob tem opozarjamo na še bistvenejši 
zaostanek drugih znanstvenih disciplin, zlasti zgodovine, jezikoslovja in kulturne zgo-
dovine, ki se takih odprtih in družbeno pomembnih razprav izogibajo in se skrivajo 
za svojo etablirano znanost, ki je marsikdaj v zmoti. Tako zapiranje v akademske sfere 
lahko določena »elita« prikriva izjemno dolgo, kar je največji anahronizem sodobne 
znanosti, ki bi morala biti zavezana stalnemu in čedalje hitrejšemu razvoju. Znanost, 
ki je sama sebi namen, ni znanost in znanstveniki bi se ji morali takoj in brezpogojno 
odpovedati.

MEd ARTEFAKTI IN BESEdILI
Kulture, ki so poznale pisavo in so ohranjeni njihovi zapisi ali zapisi o njihovem bivanju, 

verovanju, kulturi, vojskovanju, obrti in drugemu delovanju, se obravnavajo tudi z zgodo-
vinsko arheologijo, ki dopolnjuje klasično arheologijo. Ob tem obstajata dve možnosti 
razumevanja, saj gre v vsakem primeru tudi za zgodovinsko arheologijo, saj že materi-
alna kultura odpira pot do zgodovinske resnice, na drugi strani pa je zgodovinska arhe-
ologija tista veda, ki raziskuje predvsem pisne vire in podpira zgodovinska spoznanja iz 
materialne kulture. Preverjanje vsakokratne skladnosti materialnih in pisnih virov zahteva 
ustrezno metodologijo, ki je odvisna od obsega in vsebine zapisov, zlasti pa od družbenega 
okolja lastnega naroda in okolja in interesa okoliških narodov, ki so pisali o svojih sosedih, 
prijateljih, sovražnikih, napadalcih, okupatorjih in okupiranih ljudstvih.

Kot dokumenti oziroma viri se besedila in artefakti obnašajo različno. Zapis govora je 
sicer večplasten, vendar poveden, medtem ko so materialne najdbe mnogo bolj sestavljene. 
Ker pa so zapisi in artefakti del celotnega družbenega življenja, jih ne moremo obravnavati 
ločeno oziroma v izolaciji. Bistvenega pomena je mesto, ki ga je tedanja pismenost zavze-
mala v stvarni družbeni situaciji. Ustne družbe govorjeno besedo pojmujejo v precej bolj 
stvarnem in materialnem smislu kot pisne družbe, kjer materialni vidik prevzamejo njihovi 
zapisi. Pomembna je razširjenost pisave, ki je v določeni kulturi lahko bila pridržana le 
neki politični ali verski eliti. Lahko so bila zaradi materialnih virov in političnih vplivov 
možnosti za pisanje in raziskovanje omogočena le nekaterim odvisnim skupinam. Tudi 
kolonializem in imperializem sta znanstveno delovanje in objavljanje omogočala le neka-
terim, drugi pa so bili izločeni kot raziskovalci in znanstveniki, zlasti pa so bile izločene in 
zamolčane njihove znanstvene ugotovitve, ki centrom politične moči niso bile po volji. Žal 
se to prepogosto dogaja še danes [2].

ŽIVLJENJSKI POGOJI PRASTARIh KULTUR
Odkrivati in proučevati najstarejše kulture pravzaprav ni možno brez poznavanja kli-

matskih značilnosti v pleistocenu in njihovega vpliva na naravno okolje. Takratni predniki 
človeka so bili priče teh danosti, so jih doživljali in se prilagajali ter skušali obdržati sebe 
in svojo vrsto. Kvartarni sedimenti so rahle narave, saj so le zelo redko sprijeti v čvrste 
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skalnate materiale. Gramoz, pesek ilovica in puhlica, ki so jih prinesli vode in vetrovi, so 
precej preoblikovali zemljino površino. V te plasti so zakopani ostanki ljudskih prebiva-
lišč, zato so mnogokrat močno poškodovani zaradi suše, poplav in podobnih vplivov. Za 
raziskave so zato najbolj primerni sedimenti v jamah, kjer so se plasti lepo nalagale ena na 
drugo in zaradi dobre ohranjenosti dajejo pravilno zaporedje starosti posameznih najdb. V 
pleistocenu se menjavajo topla in hladna obdobja – termali in glacijali. Iz te dobe je tudi v 
Sloveniji veliko najdišč, največ v okolici Postojne, pa tudi na Krasu, Primorskem, Osrednji 
Sloveniji in na Koroškem, kar kaže slika 1 [3].

Klimatske razmere v würmu so bile precej spremenljive. Po letu 70 000 PS (pred seda-
njostjo) se pričnejo ohladitve z vmesnimi otoplitvami, od katerih je najhladnejša v mlajšem 
würmu in sicer od 27 000 do 17 000 PS. Zadnja manjša poledenitev se je končala okoli 10 
000 PS na začetku holocena, potem pa sledi otoplitev z najvišjimi temperaturami okoli 
leta 5000 PS in ohladitev na današnjo temperaturo. Te spremembe klimatskih razmer so 
prikazane na sliki 2 [4].

Zaradi stalnih poledenitev se je znižala globina vseh morij, zlasti pa se je znižala 
globina Sredozemskega morja ob zadnji najhujši poledenitvi za skoraj 100 m, kar je 

Slika1: Paleolitska in mezolitska najdišča v Jugoslaviji [3]
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Slika 3: Srednje januarske temperature v maksimumu würma, s kontinentalnim ledom in povečanjem 
kopne površine zaradi znižanja Sredozemskega morja za 100 m [4]

Slika 2: Prikaz srednje letne temperature v Srednji Evropi v würmu in holocenu [4]
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bistveno povečalo obseg kopnega zlasti v Jadranskem morju. Slika 3 prikazuje januar-
ske temperature v najhladnejšem obdobju okoli 20 000 PS, ki so bile bistveno nižje od 
sedanjih in območja prekrita z ledom, ki je zajemal celo severno Evropo. Na sliki 3 je 
razvidno tudi povečanje kopnega, ki je zaradi majhne morske globine najizrazitejše v 
Jadranskem morju [4]. To območje je predstavljalo izjemen življenjski prostor tako za 
rastline, živali in človeka.

Sredozemsko morje pa se ni nižalo in višalo enakomerno, ampak izrazito različno. 
Na sliki 4 je razviden minimalen padec vodne gladine do leta 65 000 PS, ki je enak tudi 
na oceanih, po tem pa enakomeren padec gladine do leta 34 000 PS. Vzrok za bistveno 
hitrejše zniževanje gladine je dejstvo, da je zaradi znižanja oceanov prenehala teči voda 
iz Atlantskega oceana v Sredozemsko morje, zato je bilo zniževanje odvisno le od razlike 
med dotokom in izhlapevanjem. dokaj enakomerna gladina med 34 000 in 15 000 PS 
je pogojena z ravnotežjem med padavinami, ki so bile precej manjše od današnjih, med 
površino izhlapevanja ki se je zmanjšala in med slanostjo, ki se je povečala in s tem zmanj-
šala izhlapevanje. Razvidno je tudi hitro naraščanje gladine po letu 15 000 PS, in še hitrejše 
po letu 8 000 PS, ko je v Sredozemsko morje zopet lahko dotekalo morje iz Atlantskega 
oceana, poleg tega pa se je zaradi topljenja ledenikov in večjega obsega padavin povečal 
tudi dotok. hitro dviganje gladine in poplavljanje obsežnih gozdnatih območij je predvsem 
prizadelo rastlinje, ki se ni moglo premakniti in je ostalo potopljeno v globinah morja. 
Prizadelo pa je tudi živali in človeka, saj se jim je bistveno zmanjšal nekdanji življenjski 
prostor, ki so ga morali nadomestiti s selitvijo proti severu, ki je postal prijaznejši zaradi 
otoplitve. «Ovo izdizanje morske razine je bilo tako naglo da su potopljeni oblici slabo 
abradirani [4].«

V obdobju najmočnejše poledenitve med leti 27000 in 15000 PS bi pričakovali tudi 
močno nižanje Sredozemskega morja, v času močne otoplitve med leti 35000 in 25000 
PS pa močno zvišanje, vendar je gladina povsem enaka. To kaže na nedvisnost gladine 
Sredozemskega morja od gladine svetovnih morij. Zmanjšanje gladine okoli 6000 PS bi 
lahko imelo vzrok v poplavljenem črnem morju. Povišanje okoli 2000 PS pa nima ustrezne 
vremenske ali druge obralzožitve in je vprašljiva.

Slika 4: Gladina Sredozemskega morja med zadnjo ledeno dobo in otoplitvijo [4] 
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MOREBITNA EVROPSKA PRAZGOdOVINA

Po zadnji ledeni dobi, je bilo po letu 8000 PS topleje kot v današnjem času, zato je bilo 
v srednji in severni Evropi izjemno ugodno podnebje. Vinske trte so rasle celo v južni 
Skandinaviji, rodovitna zemlja pa je omogočala dve žetvi na leto. Tako podnebje je trajalo 
okoli 5000 let in je omogočilo razcvet srednjeevropske kulture, ki je bila kar precej starejša 
kot tako imenovane anatolske in egiptovske kulture. Verjetno gre za atlantsko kulturo, zna-
menito Atlantido, ki naj bi bila v nižinskem delu sedanje Nizozemske, Nemčije, danske, 
Poljske in češke, center kraljevine pa naj bi bilo mesto Atlantida na sedaj pogreznjenih 
otokih v Severnem morju blizu današnje danske. Ta kultura je bila zelo bogata tako po 
stavbarstvu kot po opremi, orodju in orožju ter znanju in kulturi. Megalitske zgradbe in 
menhirji so posejani po širokem območju in so iz obdobja okoli 3000 let pr. Kr. Znani 
Stonehenge ima tudi častitljivo starost, saj je kazal astronomske podatke že okoli 2000 let 
pr. Kr., torej mnogo prej kot pa so Mikenski Grki položili temelje za svojo bogato kulturo. 
Najstarejša znana civilizacija v srednji Evropi je na območju Lužiške kulture, datirana v 5. 
tisočletje pr. Kr. Ta civilizacija je okoli 2000 let starejša od egipčanske kulture, in z okoli 
150 velikimi templji s premerom do 150 m dokazuje sposobnost velikih in zahtevnih grad-
benih del. Okoli leta 1800 pr. Kr. nastane Unĕtiška kultura, ki jo jezikovno že sestavljajo 
pra-slovanski, pra-romanski in pra-germanski narodi.

»Atlantci naj bi imeli umetno narejene luke, kraljevo palačo katere zidovi so bili pre-
vlečeni z bleščečim se oreihalkom, kar bi utegnila biti topljena jantarovina, strogo urejeno 
vojaštvo, deset tisoč bojnih voz, med njimi dvovprežnike brez sedeža, ki so nosili vojaka 
z lahkim ščitom in zraven njega vodnika obeh konj, in velikansko ladjevje. V njihovih 
kultih so imeli pomembno vlogo žrtvovanje bikov in ceremonije z ognjem. Praznični ornat 
njihovih kraljev je bilo zelo lepo temno modro oblačilo. Njihova dežela pa naj bi bila tako 
rodovitna, da je na leto dajala po dve žetvi; za eno je dal vlago zimski dež, drugo pa je 
omogočilo umetno namakanje. Ti ljudje so že jezdili in so imeli na svojem največjem otoku 
celo dirkališče široko en stadij – 192 metrov. Predvsem pa naj bi se njihove javne zgradbe 
bohotile v zlatu, srebru in oreihalku. Zlati so bili kipi njihovih bogov, zlate podobe dedov 
in žrtvene posode, srebrno pa so se lesketali zidovi svetišč.« [5, s. 138] Oreihalk je verjetno 
medenina.

Okoli leta 1300 pr. Kr. se je pričela izjemna suša, saj so presahnile reke Ren, donava, 
Pad, Rodan in celo Nil, Eufrat, don in Ganges. Po sušnem obdobju so prišle močne ohla-
ditve z močnimi nalivi, ki so tedaj rodno zemljo okoli Sredozemskega morja izpirali in 
odnašali v morje. Po letu 1250 pr. Kr. so bili močni vulkanski izbruhi in potresi tako v 
Sredozemlju kot na Islandiji. Prav močan podmorski potres naj bi razdejal Atlantido, ki se 
je pogreznila v morje in opustošil preostalo obalo, saj opisi povsem ustrezajo tsunamiju, 
ki je z izjemno visokim rušilnim valom odplavil vse iz njihove obale. Okoli leta 1200 pr. 
Kr. je bilo konec sušne dobe in kasnejša izjemna ohladitev je že tako razrušeno in opusto-
šeno kraljestvo dokončno ugonobila, saj so se preživeli iz severnejših predelov morali seliti 
na jug v toplejše kraje. delno so se naselili v severni in srednji Italiji, Balkanu in Grčiji 
ter Anatoliji, deloma pa so šli naprej in egipčanski kronisti jih beležijo kot »ljudstva iz 
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morja«. Ker je Egipt pri Sredozemskem morju, gre pri izrazu »iz morja« za Atlantski ocean. 
»Ljudstva iz morja«, ki so napadala Egipt, so Egipčani zaradi dobre utrjenosti svoje meje 
porazili leta okoli 1197 pr. Kr., zato so se kasneje ustalili kot Filistejci v Palestini. Naselili 
pa so se tudi kot dorci na Peloponezu [5, 129-145].

KELTI – SLOVANI
Pavel Serafimov v svojem delu CELTO-SLAVIC SIMILARITIES utemeljuje svoja spo-

znanja o slovanskih plemenih v Franciji, Belgiji, Angliji in Irski. Kelti so ime za Galce in 
ne za plemena na Irskem, Welškem in Škotskem, kot se to pojmuje danes, saj je naziv Kelti 
prvi uporabil grški pisec hecateus za slovanska plemena okoli Marseilla. Obstajajo mnoge 
jezikovne značilnosti med navedenimi jezikovnimi skupinami, ki pa se najpogosteje poja-
vljajo tudi v slovanskih jezikih. Mnogi galski napisi so razumljivi na slovanskih osnovah in 
prav Slovani so bili vodilna sila pri vsestranskem razvoju zahodnoevropske kulture. Kažejo 
se močne vzporednice tudi pri načinu pokopa, ureditve tedanje družbe in verovanja, z 
ostalimi zahodnimi slovanskimi plemeni. Proizvodnjo železa so pričeli Veneti na Balkanu 
in zahodni Slovani so jo širili po vsej tedanji Evropi. Posebno znano je bilo noriško jeklo, 
ki je tedaj predstavljalo vrhunsko kvaliteto, predvsem za izdelavo orožja. Tudi v pismenosti 
prednjačijo Slovani, saj so najstarejši venetski napisi iz 6. stoletja pr. Kr., malo kasneje pa 
tudi galski napisi v Franciji. Prvi Irski napisi pa so šele iz 4. stoletja po Kr. Tudi reja konj za 
jahanje je znana iz slovanskih dežel, saj jo navaja že homer za Paflagonske Venete.

Avtor navaja več preglednic, iz katerih je razvidno bistveno več podobnosti keltskih – 
galskih besed s slovanskimi jeziki, kot pa s francoščino in angleščino:

Tabela 1: 30 besed, ki imajo slovansko in ne škotsko ketsko ali welško vzporednico,
Tabela 2: 10 besed s slovansko, galsko in welško vzporednico,
Tabela 5: 120 besed s slovansko, škotsko ketsko ali welško vzporednico,
Tabela 6: 98 galskih besed, ki imajo slovansko in nimajo francoske vzporednice,
Tabela 7: 15 galskih besed, ki imajo slovansko in francosko vzporednico.
Avtor navaja tudi preglenice za: angleščino, welščino, škotsko keltščino, irsko kel-

tščino, nemščino, francoščino, latinščino, galščino, starocerkveno slovanščino, bolgar-
ščino, srbščino, slovenščino in češčino in to za različne besedne pomene: barve 6, hrano 6, 
glagole 19, sorodnike 11, naravo 22, rastline 11, anatomija 17, živali 18, orodje 16, nazivi 
14, skupno za 140 različnih besednih pomenov. Tudi ta pregled potrjujejo navedene trditve 
o sorodnosti galskih in slovanskih jezikov [6].

Antony Ambrozic v svojem delu Etymological Paralelism obravnava [7] 13 galskih 
napisov in podaja njihovo prečrkovanje, delitev zveznega napisa ter razumevanje v slo-
venskem in angleškem jeziku. Encyclopedija Britannica iz let 1973 in 1974 v 4. delu na 
strani 437 navaja: »Galščina je znana iz napisov v Franciji in Severni Italiji. Sodobno znanje 
galskih besed in glasov je šibko in ni točne povezave galščine z britanskimi in irskimi 
jeziki. Na galskem antičnem območju v sedanji Franciji so našli okoli 60 galskih napisov. 
Uvrščeni so od 3. stoletja pr. Kr. do 3. stoletja po Kr. Starejši napisi uporabljajo grške črke, 
mlajši pa latinske črke Rimskega imperija«.
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Treba je omeniti, da Grki nisi imeli črk za slovanske glasove C, h, J, V in Z, Rimljani pa 
ne za črko J, kar zahteva ustrezno prilagoditev. Ob tem avtor ugotavlja, da so se najboljši 
strokovnjaki za Keltsko izrazje štiri generacije trudili razumeti navedene napise, vendar 
popolnoma brezuspešno. Slovenski prevodi, so v večini že na prvi pogled dovolj razumljivi 
povprečno izobraženemu slovencu, zato potrjujejo pravilnost razumevanja teh napisov v 
slovenskem jeziku. Od 75 galskih napisov jih je le nekaj takih, ki bi lahko bili keltski, 65 
napisov pa je zanesljivo slovanskih. V knjigah Adieu to Brittany [8] in Back to Garumma 
[9] je obravnavanih, razumljenih in prevedenih 44 galskih napisov. Besede napisov so tudi 
izdatno obrazložene.

Poleg tega obravnava tudi mnogo zemljepisnih imen iz starih francoskih zemljevidov in 
podaja razumevanje na slovanskih osnovah. Navaja tudi mnogo besed iz angleških zemlje-
vidov s pomenom voda, rek, gora in drugih krajevnih značilnosti in podaja razumevanje 
v slovenščini [7, 8, 9].

Knjiga Gaulish inscriptions [10] navaja 23 »keltskih napisov«, 20 iz jugovzhodne 
Francije in tri iz severne Italije. Vsi navedeni napisi so venetski, saj so razumljivi na slo-
vanskih jezikovnih osnovah. Nekateri napisi imajo dodatna besedila v latinščini, ki pa niso 
povezana z venetskimi napisi. Starejši napisi so v venetski pisavi ali v grščini, mlajši napisi 
pa so v latinici, vendar so prav vsi razumljivi na slovanskih jezikovnih osnovah. Izvršena 
je primerjava razumevanj zahodnoevropskih jezikoslovcev z razumevanji avtorja V. Vodo-
pivca in pri 10 napisih tudi z razumevanji A. Ambrozica. Primerjave ponovno dokazujejo 
neustrezno in nezadostno razumevanje strokovnjakov in dobro razumevanje na slovanskih 
osnovah. Ker so se prav v Slovenščini najbolje ohranile značilnosti jezikovnih različic starih 
Venetov, so nekateri napisi tudi brez razlage, takoj razumljivi vsakemu Slovencu [11].

PROBLEM POIMENOVANJA KELTOV
Kelti naj bi zasedali ali vsaj nadzirali obsežno ozemlje od zahoda do vzhoda Srednje 

Evrope in celo osrednjega dela Male Azije. Eden od mnogih zemljevidov tedanjega časa iz 
britanske enciklopedije je podan na sliki 5 [12]. Zanimivo je, da so na sliki Kelti povsod 
z izjemo grških skupnosti in rimskega imperija, ki pa je bil očitno še agresivnejši osvaja-
lec, kot pa so bili tako imenovani Kelti, saj se je imperij širil ravno na njihovo ozemlje. 
Zanimivo je tudi, da so vpisani na severu Germani, ki niso prišteti h Keltom. Njihovo 
ozemlje pa je pri zgodovinskih piscih označeno kot venetsko. Nikjer pa ni niti enega slo-
vanskega ljudstva z izjemo Skitov na daljnem vzhodu, pa čeprav so njihovi neizpodbitni 
sledovi staroselcev v imenih gora in rek posejani po vsej srednji in vzhodni Evropi. 

Poudariti je treba, da gre pri zgodovinskih zemljevidih še vedno za ostanke »imperia-
listične znanosti«, ki slovanskim ljudstvom ni priznavala staroselstva in jim s tem zanikala 
pravice do poseljenih ozemelj. Tudi pri zgodovinskih zapisih gre praviloma za vojne 
spopade in se le izjemoma nakazujejo naselitve, pa še takrat v stilu naseljevanja Slovanov v 
6. stoletju, ki so brez dokazov. Poznamo pa tudi dokumentirana poročanja o pravih naseli-
tvah hrvatov, Srbov, Madžarov in Langobardov.

Kelti v sedanjem poimenovanju so imperialistični izum 19. stoletja in ne morejo pred-
stavljati niti narodnosti niti jezikov. Sestavlja jih množica narodov in jezikov, zato se sme 
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izraz Kelti uporabiti le v smislu kulturne podobnosti, zato je ustrezneje uporabiti izraz 
Latenska kultura, izraz Kelti pa zavreči.

PREBIVALSTVO
Bistveno za razumevanje takratnih razmer, je poleg podnebja, ki nudi zunanje okolje, 

razvitosti kulture in obrtništva, ki predstavlja sposobnost tedanjih naseljencev, predvsem 
število prebivalcev. Naraščanja števila prebivalcev obravnavajo različni avtorji, razlike pa 
so relativno majhne, tako da lahko kot zelo verjetno osvojimo število prebivalcev podano 
v tabeli 1 [13].
Tabela 1: Število prebivalcev po času in prostoru

Doba Svet Evropa Delež Evrope
[leto] [milijonov]  [milijonov] [ %]
–5000     10  1 10
–1000     50  5 10

–500   100 10 10
–400   120  12 10
–200   150  15 10

0   170 17 10
200   190 19 10

2005 6477 730 11,3

Slika 5: Ljudstva in pokrajine, ki jih označujejo kot »Keltske« z grškimi, rimskimi in Kartažanskimi 
posestmi ali kolonijami [12]
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V letih največje keltske moči okrog leta 200 pr. Kr. je bilo v Evropi okoli 15 milijonov 
prebivalcev, kar je približno 50 krat manj kot danes. če upoštevamo, da je večina prebival-
cev živela v južnejših območjih, potem odpade na severnejša območja le tretjina ali okoli 
5 milijonov in to naj bi bila območja, ki naj bi jih preplavili Kelti. če upoštevamo izvorno 
območje Keltov v vzhodni Franciji in Švici lahko ocenimo njihovo število na največ milijon, 
če pa upoštevamo še severnejše predele pa na največ 2 milijona. To število prebivalcev se 
je v času 200 let povečalo le za okoli 10 % in nikakor ni moglo imeti vidnejšega vpliva na 
tedanjo razporeditev prebivalcev. 

Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se niso prav vsi Kelti dvignili in posedli druge kraje, 
saj jih je vsaj tri četrtine ostalo na prvotnih ozemljih. Od Keltov na zasedenih ozemljih 
tako dobimo največ 0,5 milijona. Realne številke so verjetno še precej manjše in so le okoli 
300 tisoč, kar predstavlja okoli 3 % prebivalstva na zasedenih območjih.

Ocene drugih raziskovalcev glede števila ljudi pri keltskih osvajanjih se tudi gibljejo 
v tej višini, praviloma pa so še manjše in niso mogle imeti večjega vpliva na genetske in 
jezikovne spremembe staroselcev. Tudi novejši avtorji navajajo podobne številke, le okoli 
300 tisoč [14, s. 7]. 

Stalnost poselitve nedvoumno potrjujejo genetske raziskave, ki nikakor ne dopuščajo 
manipulacij z večjimi selitvami zahod – vzhod in obratno [15]. 

Tako število je bilo za tiste čase izjemno veliko, upoštevati pa moramo, da je bilo 
prvotno bistveno manjše, njihovo število pa se je z uspehi sicer večalo, vendar z drugo-
rodnim prebivalstvom. Ugotovitve so razumljive, saj ni šlo za keltsko poselitev, ampak 
praviloma za njihovo zasedbo in oblast. Oblastnikom pripisati tudi vso kulturo tistega 
časa pa je znanstvena zabloda, ki jo je treba čimprej popraviti. Kelti naj bi bili predvsem 
bojevniki, ki so se bolj ukvarjali s kvalitetnim orožjem, boji in upravljanjem osvojenih 
ozemelj kot pa s splošno kulturo, ki je bila večji del vezana na poselitveno strukturo pred 
keltsko zasedbo.

KELTSKE VOJNE

Časovni pregled spopadov Keltov in Rimljanov
– 400 Kelti – Galci iz vzhodne Francije in zahodne Švice vdrejo v Italijo in preženejo 

Etruščane iz Padske nižine,
– 390 prvi spopad Keltov z Rimljani pri Clusiju,
– 387 po porazu rimske vojske v bitki pri Allii udarijo proti Rimu, porušijo Rim in 

oblegajo Kapitol,
– 343 do –314 prva samnitska vojna,
– 326 do –304 druga samnitska vojna,
– 298 do –290, tretja samnitska vojna, Samniti, Etruščani, Kelti, Sabinci, Lukanci, Umbri 

proti Rimu,
– 285 Rimljani osvojijo Ager Galicius, od tam pregnani Senoni se povežejo z Etruščani, 

ki se jim pridružijo tudi Bojeri,
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– 283 v bitki pri Vadimonskem jezeru so zmagali Rimljani in Etruščani prenehajo biti 
samostojna sila na Apeninskem polotoku,

– 264 do 241 prva punska vojna, ki se je udeležijo tudi keltski najemniki,
– 225 Kelti ponovno udarijo proti Rimu, bitka pri Telamonskem rtu,
– 223 Rimljani prodirajo v Padsko nižino in zasedejo Mediolanum, glavno mesto Insu-

brijcev,
– 218 izbruhne druga punska vojna, hanibal z zavezniškimi plemeni prodira skozi južno 

Francijo in čez Alpe, v bitki pri Trebii zapravijo Kelti del kartažanskega uspeha in 
njihova moč je zlomljena,

– 197 Keltiberci se prvič dvignejo zoper Rimljane, 
– 175 konec bojev z gornje italskimi Kelti,
– 133 boji iberskih Keltov proti Rimu, Publius Kornelius zavzame Numantio, center kel-

tiberskega upora in dobi častni naziv Numantinus,
– 61 Cezar zlomi zadnji Keltski odpor v Španiji,
– 58 do 51 Cezar zavzame Galijo,
– 57 Cezar premaga Belgijce,
– 54 Cezar zavzame južno Britanijo in premaga kralja Kasivelaunoma,
– 15 do 14 Tiberij in druz udarita proti Gornji donavi in ustanovita rimski provinci 

Raetio in Noricum [5, 16].  Vse letnice so pr. Kr.

Iz navedenih vojn je razvidno, da gre predvsem za vojne, ki so ogrožale takrat že vzpe-
njajoče se rimsko cesarstvo in tako je treba presojati tudi ta poročila. Razvidno je tudi, 
da gre za različna ljudstva, ki so jih šele kasneje skupno poimenovali Kelti, saj obsegajo 
območje od srednje do zahodne Evrope, od Švice do Portugalske. Značilno je, da so po 
prvi navedbi Kelti izrinili Etruščane iz Padske nižine, vsi dokazi, vključno z zemljevidi pa 
potrjujejo, da tam nikoli ni bilo Etruščanov.

Časovni pregled spopadov Keltov in Grkov oziroma Rimljanov
– 359 ob izgradnji zahodne meje proti Ilirom je bil makedonski kralj Perdikkakas poražen 

in ubit,
– 358 do 334 tri vojne Filipa II. z Iliri. Makedonci zmagajo. Od Ilirov so ohranili neodvi-

snost le Tavtani,
– 336 do 332 Aleksander Veliki je ukrotil Tribale, prekoračil donavo in sklepal pogodbe 

s plemeni, da bi si zavaroval hrbet, ko bo v Perziji udaril po Ilirih. Keltsko poslanstvo 
pri Aleksandru,

– 302 histri, Liburni in Iliri so omenjeni kot pirati Jadrana,
– 279 Kelti, ki jih vodita Bolgios in Brennus oplenijo Makedonijo in vpadejo v Grčijo, 

premagani so pred delfi in naselijo Panonijo,
– 275 Antiohos premaga maloazijske Kelte, Nikomedes pa jim podeli prostor za naselitev 

pri Ankari, tako nastane občina Galacija,
– 263 Eumenes postane vladar v Pergamu,
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– 230 Eumenov nečak Atalos premaga Galačane v dolini Kaikos in da v Ateninem svetišču 
postaviti tako imenovani veliki galski zaobljubljeni dar,

– 229 do 228 prva Ilirska vojna pod kraljico Tevto,
– 219 druga Ilirska vojna demetrij hvarski, invazijski načrt v Italijo,
– 189 rimska kazenska ekspedicija prodre do Galicije,
– 113/114 Skordiski premagajo konzula Gaja Porcia Kantona,
– 112/111 Marcus Minuncius Rufus zmaga nad Skodriski in Tračani tako, da po letu – 

109 dolgo ne ogrožajo Makedonije,
– 84 Skordiski skupno z Medijci in dardanci okradejo delfe, v protinapadu pa so vrnjeni 

na obale donave,
– 47 Cezar osvoji Pontos in vsa Mala Azija je v rimskih rokah,
– 16 Skordiski zadnjič napadejo Makedonijo[5, 16].  Vse letnice so pr. Kr.

Tabela 2: Zapisovalci navedenih dogodkov

Zapisovalec rojstvo smrt
Polibios –200 –118
Poseidonis –135 –  51
Strabon –  64 +  26. [5]

Tudi iz navedenih vojn je razvidno, da gre za ljudstva druge polovice Evrope, ki so 
napadala južne kraje in ogrožala grško območje. Gre za zelo obsežno območje od srednje 
do vzhodne Evrope, od Avstrije do Male Azije. Tudi tu gre za različna ljudstva, ki so jih kot 
Kelte prvi poimenovali prav Grki, in to za slovanska ljudstva čeprav v južni Franciji okoli 
Marseilla. Zanimive so številne navedbe Ilirov ob Jadranskem morju, ki so jih v tedanjem 
času nedvoumno prištevali k Slovanom [17]. V Anatoliji pa navajajo kot Kelte Galačane, ki 
imajo prav na tem območju najstarejše zapise iz 7. stoletja pr. Kr., ki so berljivi na slovan-
skih osnovah [18].

KELTSKO OROŽJE
Razvojno so pomembni trije mejniki: pašništvo, kmetijstvo in metalurgija: Prva mejnika 

sta splošna in vezana predvsem na podnebje, tretji mejnik pa je močno poudaril tudi druge 
naravne danosti, to je dovolj lahko pridobljene surovine za predelavo kovin. Območje 
Balkana je imelo močne prednosti. Imelo je bogata nahajališča rude in plovne reke, ki so 
zlasti v tistih časih pomenile hiter, poceni in še kar varen prevoz. Bilo je mnogo prazgodo-
vinskih urbanih središč: Stična, Vače, Ošaniči, Novi Pazar, Nadin in Medun. Ob rudnikih 
se je zbiralo več ljudi, ustvarila pa se je tudi elita, ki je predstavljala oblast. V času oboro-
ženih spopadov se ni dalo zmagovati z žitom ali celo z zlatom ampak le z orožjem. Zato 
so Noriki, ki so izdelovali odlično orožje in ga prodajali tako Rimljanom kot Germanom, 
politično stopili v ospredje, Panonci pa ne!

Po opustitvi metalurške proizvodnje v Toskani bi bilo pomanjkanje orožja usodno za 
Rim, kar so Kartažani poskušali izkoristiti, zato je Rim še pred vojno navezal stike z Noriki 
in je kasneje sklenil z njimi pogodbo, ki se je izkazala za zelo koristno, saj so zaradi dobre 
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opreme zmagovali v mnogih bojih. Korist pa je bila obojestranska, saj je prodaja orožja 
prinesla izjemen razvoj Noriku in to ne samo vladajočim elitam ampak tudi vsemu ljudstvu, 
kar je izdatno dokumentirano z najdbami iz tega obdobja. Veliko metalurško območje je 
bilo tudi na dolenjskem in še večje v Posočju. Za tak razvoj je bilo potrebno dobro znanje 
in ustrezna tehnologija, tako za izkop in priprave ustreznih surovin kot zlasti za obdelavo 
železnih zlitin, ki so omogočale izdelavo kvalitetnih jeklenih izdelkov, predvsem orožja. 
Znana rudna nahajališča so zagotavljala dovolj surovine, usposobljeni delavci pa skrbno 
izdelavo kvalitetnega orožja.

Kelti so bili predvsem bojevniki, ki so imeli dolge železne meče, ki so jih dobivali s 
trgovino, glavnino pa so izdelovali sami. Njihov dolgi meč z obojestranskim rezilom je bil 
strašno orožje, vendar je bil težak in nasprotnik se je lahko udarcu umaknil, bojevnik pa 
je zaradi zgrešenega udarca izgubil ravnotežje in je bil dobra tarča. Rimljani so hitro ugo-
tovili, da je najboljša obramba v dovolj trdnih ščitih in čeladah, za napad pa so primerne 
sulice, ki so bile daljše in so lahko njihove meče lomile v dobri razdalji.

Pisec opozarja na pojem »Iliri«, ki se ga mnogokrat uporablja napačno, zato je treba 
ločiti plemenski pomen od rimsko-administrativnega, v arheologiji pa se uporablja za čas 
halštata [16].

Žal pisec še ni zmogel spoznanja, da je izraz »Kelti« še bolj izrabljen in ga je treba tudi 
v arheologiji ustrezno opredeliti ali pa zavreči!

KELTSKI NOVCI SLOVENIJE
Tako kot Kelti je tudi izraz keltski novci lahko uporabljen le kot delovno ime, pravil-

nejši pa je izraz latenski novci. Makedonska vladarja Filip in Aleksander Veliki sta imela 
kovnice, ki so s kovanim denarjem preplavile tedanji znani svet. Filip je pošiljal vsako leto 
225 tisoč zlatih staterov, Aleksander pa je samo v Amphipolisu izdal 13 milijonov srebrnih 
tertradrahem. Ti novci so postali tako priljubljeni, da so jih kovali še po njuni smrti. Po 
trgovskih zvezah so taki različni novci prihajali tudi v naše kraje in delno služili za osnutke 
prvega lastnega denarja. Na območju Norika so pričeli kovati v Magdalensbergu in Celju 
veliki in mali noriški srebrnik. Veliki noriški srebrnik so kovali v različnih oblikah z glavo 
Apolona, z jezdecem in z napisi: VOKK, BOIO in CAVA. Šele kasneje so nastale tri ali štiri 
kovnice novcev z napisi mojstrov ali knezov. Začetek kovanja se postavlja okoli 60 pr. Kr., 
konec pa z rimsko oblastjo. Mali noriški srebrniki imajo še več različnih oblik, predvsem 
z glavo in zlasti s konjem, ki imajo mnogo različic, ki so podane na naslednji sliki 6 [19].

Izjemna najdba noriških novcev v reki Ljubljanici v bližini Blatne Brezovice nam 
dodatno odkriva pogled v še starejše obdobje. Najdba zajema poleg večinskih noriških 
srebrnikov tudi rimski denar in sicer denarij, ki je bil kovan leta 147 pr. Kr., kar pomika 
kovanje noriških novcev že v 2. stoletje pr. Kr. Najdba je iz iste dobe, kar dokazuje ena-
komerna patina na vseh najdenih novcih. Morda gre za skrit zaklad, še verjetneje pa za 
izgubo teh kovancev, ki so bili najdeni na zelo majhnem prostoru. Veliki noriški novci so 
zelo dobro ohranjeni in imajo na eni strani glavo bojevnika, podobno kot na venetskih 
situlah na drugi pa konja v galopu. Tako glava kot konj sta usmerjena proti levi tako kot je 
praviloma usmerjena venetska pisava [20].
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KELTSKA UMETNOST IN VEROVANJE
»Zavzemali so ozemlja po kosih, včasih za nekaj časa, včasih za zmeraj; njihovi napadi 

so bili nezadržni; kot najemniški vojaki so obkrožili vse Sredozemlje; vračali so se obloženi 
s plenom in polni novih izkušenj; tako so sejali semena lastne dejavnosti. Gradili so utrjena 
naselja, ki so bila skoraj že mesta in so mnoga od njih to tudi postala; urejali so nekropole, 
polne orožja, nakita in opreme; gradili so svetišča na krajih, ki so jih ljudje še dolgo obisko-
vali in častili bogove; kovali, ulivali in daleč po svetu so raznašali novce v neverjetnih koli-
činah. Vse to nam je v pomoč, ko jih spoznavamo, marsikaj nam povejo še galski napisi ter 
grška in latinska besedila izpod peres nasprotnikov, ki so se bojevali z njimi ali jih novačili 

Slika 6: Tipologija malih Noriških srebrnikov s konjički [20] 
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v svoje vojske, in izpod peres učenih mož, veščih narodopiscev, ki so jih opisovali. Povsem 
svojo usodo je imela »etnija« keltskih plemen, ki si je zmogla ustvariti kulturno enotnost 
in posejati njene plodove po vsej Evropi, ne da bi se kdaj povezala v politično enoto [21].

Obdobje bronaste in železne dobe je značilno po razvoju metalurgije, ki je omogočila 
izdelovanje mnogih izdelkov od orožja do nakita in praktičnih izdelkov za vsakdanjo rabo 
od posod do srpov, nožev itd. To je čas pridobivanja rud tudi v rudnikih in pridobivanja 
soli, ki je izboljšala prehrano in omogočila konzerviranje živil. O kulturi bi vedeli relativno 
malo, če ne bi takratni prebivalci imeli izrazito verovanje v posmrtno življenje, kar pričajo 
bogati grobovi takratnih knezov, to je vodij posvetnih elit, pa tudi svečenikov kot vodij 
duhovnih elit. Obe eliti sta enako pomembni, saj je prva skrbela za varnost in plen, druga 
pa za versko, pravno in nravno življenje.

Knezi so urejali oblast in vodili posamezno družino ali klan, ki je imela skupno zemljo. 
Njihovo glavno opravilo je bilo vojskovanje, bodisi za obrambo lastnega klana ali za plenje-
nje drugih. Skrbeli so tudi za utrjena mesta in gradišča, kamor so se zatekli ob močnejših 
napadih.

druidi so bili na vrhu verske elite in so imeli v oblasti vero, moralo, zakonodajo, 
sodstvo, zvezdoznanstvo in vedeževanje. Učili so, da sta snov in duh večna, da je podstat 
vesolja nespremenljiva, človeška duša pa je podvržena preseljevanju po smrti. Poznali 
so tudi svet sreče, kjer je duša ohranila svojo istovetnost, zato so temu prilagojeni tudi 
pogrebi z najpomembnejšimi dodatki v grobovih. Bili so tudi metafiziki, fiziki, zdravniki 
in zvezdoslovci. Prihodnost so napovedovali glede na let ptic in drobovja žrtev. Izdelovali 
so tudi talismane iz jantarja, ki so jih nosili v bojih in jih pogosto najdemo v grobovih. 
Niso bili nasledstvena kasta, ampak duhovniški stan, ki je iskal člane med najsposob-
nejšimi. Na čelu je imel vrhovnega svečenika in vrhovni zbor, v rokah pa strašno orožje 
izobčenja. Njihovo delovanje je vključevalo tudi sodniško službo, njihove odločitve pa so 
bile praktično brez ugovora, saj so tistega, ki se z odločitvijo ni strinjal, izločili iz družbe. 
druidi so varovali svoje znanje v zaprtem krogu in so ga uporabljali za svoj vpliv na 
tedanjo družbo. Vse znanje so znali na pamet in niso dovolili svojega znanja zapisati, saj 
bi s tem postalo dosegljivo tudi tedanjim knezom kot posvetnim poglavarjem. Zanimiva 
je dvojnost tedanje posvetne in verske oblasti, ki se je vedno borila za svojo moč, pa tudi 
za prevlado. V Evropi je zmagala posvetna oblast, v Indiji, kjer so Brahmani zelo podobni 
druidom, pa je zmagala verska oblast. Taka delitev oblasti je bila ustrezna in je omogočala 
dobro sožitje obeh elit. Žal se zaradi skrivanja znanja niso ohranila mnoga vedenja, tako 
o duhovnih razsežnosti človeške duše kot znanstvene ugotovitve o filozofiji in kulturi ter 
fizičnem in moralnem okolju tedanje družbe.

Kelte so sestavljali mnogi narodi, ki so pustili tudi pismene spomenike in so ohra-
njeni predvsem v Severni Italiji, Grčiji in Anatoliji. Uporabljali so predvsem etruščan-
sko in frigijsko ali zelo podobno vendar bistveno bolj razširjeno venetsko abecedo. 
Podobno abecedo, ki pa je mlajša od etruščanske in frigijske so uporabljali tudi stari 
Grki [21].
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KELTI V NAŠI ZNANSTVENI LITERATURI
Davorin Trstenjak [22] v članku o Ambidravih: Starodavnost naše zgodovine je še 

zmerom z gosto meglo pokrita kot vršaci naših domačih planin. Slovenski rod je že 600 
let pr. Kr. znan že davno pred prihodom Keltov, od Etruščanov in Venetov, ki so bili na 
svojih ozemljih v Severni Italiji, Balkanu in Mali Aziji in v Srednji Evropi do Baltika. O tem 
pričajo imena gora in rek ki so jih poimenovali staroselci, že davno pred prihodi Keltov.

Davorin Trstenjak [23] v knjigi o Panoncih: Ugotavlja povsod po Evropi prisotne 
Slovane, od Venetov, Retov, Noričanov, histrov, Japodov itd, zlasti pa omenja Panonce, 
in tako nakazuje sodobno teorijo kontinuitete, ki priznava Slovanom staroselstvo v vsej 
srednji in vzhodni Evropi. Komentar: Nekritično uporablja besedo Kelti, pa čeprav ugotavlja 
njihovo razširjenost od Portugalske do Male Azije, podobno uporablja tudi takrat udomačeni 
izraz Iliri  Nekritično tudi ponavlja pravljice o prihodu Keltov in njihovi izjemni plodovitosti, 
da so se v kratkem namnožili v tako veliko silo.

Mitja Guštin Kelti v Sloveniji [24] navaja: Kelti so se koncem 5. in začetkom 4. stoletja 
pred n. š. iz matične domovine razselili od Francije do Madžarske, za naselitev Keltov na 
našem ozemlju pa navaja Skordiske na vzhodu in Tauriske na zahodu z mejo nekje pri 
Sisku. Popolnoma so spremenili življenje, delno pa so sprejeli tudi staroselsko kulturo. V 
starejših ornamentih je opazen švicarski, še bolj pa madžarski vpliv. Komentar: Odveč je 
ponavljati, da za naselitev ni nobenih znanstvenih osnov, Madžari pa so prišli na ta prostor 
šele mnogo kasneje.

O prisotnosti Keltov pri nas se je začelo govoriti, ko so našli številne keltske novce na 
področju Celja, Vrhnike in Šmarjete. Komentar: Pisec navaja keltske novce kot dejstvo, 
čeprav takoj nato navaja, da tako številni novci opozarjajo na kovnice barbarskega [ne 
rimskega in grškega denarja] in da gre verjetno za keltski kovani denar 

doseljeni Kelti so na ravninah drave in Save nekoč močna ilirska plemena kljub 
svojemu majhnemu številu pokeltili, za razliko od jugozahodne Slovenije, kjer je staro 
prebivalstvo ohranilo samostojnost. Komentar: Znanstveniki se očitno ne sprašujejo, če je 
razlika v kulturi samobitna in so morali poklicati Kelte za pomoč pri opisovanju različnosti 
kulture, čeprav je različnost temeljna značilnost sveta 

Tomaž Nabergoj Razstava Kelti in Evropa [25]. Podaja obširno sporočilo o razstavi in 
njeni bogati vsebini. Ob tem je značilno, da so Švicarji postavili razstavo »Zlato helvetov« 
in ne »Keltov«. Na koncu pa polemizira: «Beneška razstava v nasprotju s katalogom v 
bistvu ni izpostavila oz. obravnavala problematike – kar je škoda. Morala bi vsaj osvetliti 
dve centralni temi evropske prazgodovine: vprašanje etnosov in vprašanje elit, seveda glede 
na ohranjeno materialno kulturo. Kaj je keltski okus in kaj keltski svet? Kakšen je bil odnos 
Keltov do Ilirov, Venetov ali npr. do Germanov? So bili Kelti le vrhnji sloj latenske družbe? 
Ob tem bi se razstava morala dotakniti še odnosa zgodovina – zgodovinopisje oz. tistih 
predstav in interpretacij preteklosti izpod peres antičnih piscev, ki jih Monique Clavel-
Levêque imenuje rimska propaganda in ki so v mnogočem naravnale zahodno misel vse do 
praga 21. stoletja. V kolikšni meri je torej »Prva Evropa Keltov« konstrukt? Keltski »talilni 
lonec« evropske prazgodovine ali stara Evropa ljudstev, plemen in kultur? Preveč politike 
in premalo avtorefleksije«. Komentar: ni potreben!
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Iva Mikl-Curk [26] opozarja na ostanke keltske kulture na območju Ptuja: lapidarijske 
spomenike z onomastičnimi podatki, z noriško-panonskim volutnim okrasom, pasnim 
okovjem, fibule, emajliran nakit okrašen v predrti tehniki in stilističnimi posebnostmi 
domačega »baroka«, zlasti pa votivni reliefi z napisi in plastike, spomeniki kulta, ki je častil 
materinska božanstva – Nutricius Augustae, ki so v taki obliki značilni le za to območje. 
Komentar: Kljub temu, da je kult materinskega božanstva doječe Nutricius značilen le za to 
območje, ga prištevajo Keltom, čeprav za tako presojo in odločitev ni nobenega dokaza.

Dragan Božič [27], Raziskovanje latenske dobe na Slovenskem po letu 1964. Komentar: 
Nekritično uporablja izraz Kelti, saj ga strokovno ne opredeli in celo navaja naselitev Keltov 
okrog leta 300 pr  Kr , za kar ni ustreznih dokazov  Predvsem navaja raziskovanje Staneta 
Gabrovca, ki pa se dosledno drži arheoloških podatkov in je zato znanstveno dosleden in 
prepričljiv.

Mitja Guštin in Dragan Božič [28] v zapisu o Mednarodnem posvetovanju »Kelti in 
romanizacija«, kot četrtem posvetovanju o Keltih v Sloveniji: Kelti v Sloveniji - Maribor 
1964, Kelti v Vzhodnih Alpah - Brežice 1977 in Kelti in njihovi sodobniki na ozemlju 
Jugoslavije - Brežice 1984. Ugotavljata, da se je Slovenija vključila v mednarodni projekt 
Jantarska pot. Komentar: Mednarodno posvetovanje, na katerem so sodelovale vse države 
udeležene v projektu Jantarska pot, ima v naslovu Kelte le pri nas, čeprav podobna posveto-
vanja, ki so bila organizirana na isto temo »Jantarske poti« v Italiji, Avstriji, Poljski in Češki, 
takega nepotrebnega in »znanstveno oporečnega okraska« nimajo 

Titl Julij [14] v knjigi Kelti in Slovenci ponuja mnogo svežine v naše zatohlo zgodovi-
nopisje, saj odpira mnogo problemov in nanje med vrsticami že sam delno tudi odgovarja. 
Predvsem poudarja njihovo visoko kulturno stopnjo, ki je izkazana s samostojno materi-
alno in duhovno kulturo, ki so jo uničili Rimljani, ki se še vedno prikazujejo kot civilizi-
rano ljudstvo, čeprav so uničili vse višje kulture na katere so naleteli pri svojih vojaških 
osvajanjih. Prav Cezarjeva osvajanja v Galiji, Belgiji in Nizozemski so bila tako brutalna, 
da so se jih sramovali tudi Rimljani sami – uničili so 800 mest in vasi ter zasužnjili okoli 
dva milijona ljudi. »Keltsko kulturo« so uničevali tudi Germani, ki so plenili in zasužnje-
vali in pregnali domorodno ljudstvo. Prav Rimljani in Germani so uničili keltsko kulturo 
in družbo, ki je bila demokratična, ni bila osvajalna in je bila na tako visoki ravni, ki jo je 
Evropa dosegla šele v 18. stoletju in navaja:

Kelti niso poznali suženjstva, kneze in vojskovodje je izvolilo ljudstvo na letnih skupšči-
nah, izvoljeni voditelji pa so odgovarjali 300 članskemu senatu, ki je bil tudi najvišje sodišče. 
Kljub izjemnim bojevniškim sposobnostim in še boljšemu orožju niso osvajali novih 
ozemelj, ampak so imeli vojsko predvsem za lastno varnost in so gradili utrjena gradišča 
na dobro branjenih vzpetinah. Zemlja je bila skupna last in le izjemoma je vodja plemena 
dal manjše zemljišče v osebno lastnino. Ženske niso bile izločene iz javnega življenja kot 
pri Grkih in Rimljanih, ampak so imele vsestransko pomembno družbeno vlogo, pa tudi v 
gospodarstvu zlasti pri tkanju in šivanju podobno kot pri Etruščanih in Venetih, s katerimi 
so imeli stalne stike. Komentar: Tak opis zelo dobro ustreza kasnejšim ugotovitvam o slovan-
skih narodih, medtem ko je bilo pri Germanih in Romanih bistveno drugače, saj so bili izraziti 
plenilci in okupatorji, njihove žene pa so bile izločene iz javnega družbenega odločanja 
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V tem času je bilo že znano skoraj vse preprosto poljedeljsko in obrtniško orodje, zlasti 
plug, ki ga imamo še danes. Avtor poudarja izjemno spretnost pri vsestranski obrti, kjer še 
posebej izstopa uporaba kaljenega jekla in steklenih predmetov, ki je šla povsem v pozabo, 
saj so Rimljani uspeli izdelovati le primitivne steklene obročke. Gojili so piro, ki se je bolje 
ohranila in pšenico ter domače živali; po ostankih kosti so bili deleži okoli: govedo 40 %, 
prašiči 30 %, drobnica 20 % in 6 % perutnine, divjačina pa je predstavljala le 4 % mesne 
potrošnje. Živahno so trgovali z vsemi sosednjimi narodi in kmalu kovali tudi lasten denar. 
Posebni in privilegirani kasti sta bili vitezi, ki so bili vedno pripravljeni na boj in druidi, ki 
so bili duhovniki, sodniki, zdravniki, filozofi in umetniki. Rimljani so jih imenovali Galii 
– geal = bel, Nemci pa Vindišarji – vindos = bel. Komentar: Tudi te ugotovitve se skladajo s 
slovanskim življenjem, ki so zlasti na osrednjem delu Evrope imeli zares visoko in vsestransko 
kulturo, skladajo pa se tudi z belino kože in las, ki je značilnost srednjeevropskih Slovanov  
Zanimiva je navedba, da se je preselilo le okoli 300 000 Keltov na skoraj celo zahodno, srednjo 
in vzhodno Evropo, kar ni moglo spremeniti prvobitnih etnij 

Avtor navaja mnogo keltskih imen in priimkov ter zemljepisnih imen, od katerih pa je 
večina slovanskih in ob tem ugotavlja veliko podobnost med Kelti in Karni, ki jo ugota-
vljajo tudi nekateri drugi avtorji. Avtor tudi opozarja na mnogo keltskih zemljepisnih imen 
v Srednji Evropi, od katerih pa je velika večina zopet slovanskih. S tem ponuja možnost 
prevrednotenja keltskega zgodovinopisja in opozarja na vsestransko kulturno in materi-
alno kontinuiteto med Karni, Karantanci in Slovenci ter med Noriškim kraljestvom, Veliko 
Karantanijo in državo Slovenijo. Komentar: Če k temu dodamo še pisne spomenike v Galati, 
Bretaniji, Angliji, Koroški in Sloveniji, ki so razumljivi na podlagi slovanskih jezikov, avtor 
kaže na novo možnost, obravnavanje zgodovine Keltov kot bistveni del zgodovine Slovanov 

Borislav Jovanović [29], Izvori za istoriju Skordiska. Komentar: Ob obsežnem orisu 
latenske kulture in arheoloških podatkov nekritično ponavlja znana mnenja o naselitvi Keltov, 
zlasti Skordiskov v današnji Slavoniji, in obseg keltske poselitve od Španije do Romunije  
Omenja keltski jezik, ki naj bi bil soroden romanskemu in germanskemu jezikovnemu deblu, 
pri tem ne upošteva jezikovnih ostalin v vsej srednji Evropi niti v Slavoniji, kar je potrdil 
že Davorin Trstenjak  Zanimivo je, da zgodovinarji trdijo, da ne poznajo keltskega jezika, 
ga pa vseeno uvrščajo v skupini, ki jim iz nacionalnih, raziskovalnih ali kariernih razlogov 
ustrezata.

Dragan Božič [30], Keltska kultura u Jugoslaviji. Podaja okolje Tauriskov, ki so na 
severu mejili na Norike, na zahodu na Karne, na jugu na Japode in na vzhodu na Skor-
driske. Navaja zgodovinske zapise, kjer je le pri Strabonu mnenje, da Tauriski pripadajo 
Keltom! Arheološko se slovenski prostor deli na štiri skupine: mokronoško - Tauriski, 
viniško - Japodi, idrijsko - Karni in šmarješko, kjer naj bi prevladovale staroselske kulture. 
Komentar: tudi tu se uporablja izraz Kelti kot pleme takratnih naseljencev, kar je sporno iz 
že večkrat navedenih razlogov.

Stane Gabrovec [31], Bronzano doba. Govori le o arheologiji in Latenski kulturi ter o 
grobovih in drugih arheološkiih najdiščih. Navaja, da so ženski grobovi bistveno bogatejši, 
saj so pri moških grobovih najdene le igle, praviloma pa ni niti orožja. Zapisi so s stališča 
Keltov zadržani in neoporečni.
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Stane Gabrovec [32], Željezno doba. Navaja bistvene sestavne dele Latenske kulture 
na Slovenskem: Svetolucijske kultura, ki naj bi bila Venetska, Notranjska in dolenjska pa 
sta samostojni. Navaja tudi napise: Škocjan naj bi bil Venetski, Vače Retijski in Negovski 
1 – Germanski, Negovski 2 – Keltski. Treba je opozoriti, da so vsi navedeni napisi razu-
mljivi na slovanskih osnovah in prevedeni v sedanji slovenski jezik. Omenja sicer tudi Kelte 
in Tauriske, vendar omenja tudi Venete, Ilire, histre, Karne in Japode in sicer brez oznak 
jezikov ali drugih etničnih značilnosti. Zapis je nevtralen in zato glede Keltov praviloma 
neoporečen.

Lucijan Vuga [33], v knjigi Megalitski jeziki v poglavju Zagonetke o Keltih, navaja 12 
točk vodilne britanske železnodobne arheološke avtoritete, profesorja na univerzi v Shef-
fieldu Johna Collinsa, iz knjige The Celts, Origins, Myths, Inventions, Tempus, Publishing 
2003:

1. Sploh ne vemo kako so v preteklosti definirali Kelte, to se spreminja od enega do 
drugega antičnega avtorja, zato je treba razumeti kontekst in stališča vsakega avtorja 
posebej.

2. Povezane oznake kot so Kelti in Galci so bile splošno v rabi za skupine ljudstev od 
Španije na zahodu, do Male Azije na vzhodu, ne le pri Grkih in Rimljanih, pa čeprav so 
se ta ljudstva sama tako označevala; toda ti izrazi niso bili nikoli uporabljeni za prebivalce 
Britanskih otokov, izjemoma v najsplošnejšem pomenu za vse prebivalce zahodne Evrope, 
vključno z neindoevropejci, kot so Baski.

3. Termin »Keltski« za opis jezikovne skupine je inovacija iz 18. stoletja in jo gre pripi-
sati napačnemu razumevanju, da je moderna bretonščina preživeti preostanek jezika starih 
Keltov, ki so živeli v Galiji, v resnici pa gre za novejši vnos iz Britanije.

4. Opredeliti za Kelta nekoga, ki govori ali so njegovi bližnji predniki govorili kel-
tščino, je prav tako izum 18. stoletja in je napačno to uporabiti za prebivalce Britanije in 
Irske.

5. »Keltska umetnost« je bila prvič definirana na Irskem sredi 19. stoletja in je imeno-
vana »pozno Keltska« na osnovi zmotne domneve, da so bili Kelti stari prebivalci Britanije 
in Irske.

6. Izvor tega umetniškega sloga je bil ugotovljen v severni Franciji, južni Nemčiji in na 
češkem, toda ne upošteva težnje po širjenju, saj je bilo lahko izvorno območje veliko širše 
ter je zajemalo večino Francije, Nemčije, češke, Švice, del Avstrije in celo del severne Italije 
ter južne Britanije.

7. Ena interpretacija zgodovinskih in jezikovnih podatkov tudi skuša najti izvor Keltov 
v jugozahodni Nemčiji, toda druga interpretacija klasičnih virov je prav tako možna, 
morda celo verjetnejša, ter poskuša zajeti osrednjo in zahodno Francijo.

8. V poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju je bilo privzeto, da arheološke kulture lahko 
definiramo s pomočjo slogov oblačenja, umetnosti, pogrebnih obredov, tipov hiš, lonče-
vine itd, ter da se te kulture ujemajo s starimi ljudstvi; seveda so te opredelitve pogosto 
svojevoljne, saj ne moremo sprejeti ujemanja s katerokoli staro etnično skupino, v resnici 
se to pogosto izkaže za napako.
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9. Za železno dobo sta bili opredeljeni dve prevladujoči kulturi, zgodnejša »hallstatt« 
in kasnejša »La Tene«. Slednja korelira s Kelti iz 5. st. pr. Kr. na zgornji donavi. Ker lahko 
dokažemo kontinuiteto, posebej še v zahodni Nemčiji, med pogrebnimi običaji hallstatta 
in La Tena, je bilo sprejeto, da je keltska tudi »hallstattska kultura« na tem območju in 
da tako predstavlja izvor Keltov. Seveda, kontinuiteto lahko dokažemo ali sugeriramo za 
veliko širše območje.

10. Uporabljajoč razne koncepte 19. stoletja je bilo sprejeto, da so Kelti posebna rasna 
skupina, katerih izvor in širjenje je mogoče določiti z uporabo arheoloških podatkov. Te 
zamisli je razvil Gustav Kossinna in so jih uporabili nacisti pri zasnovi svojega koncepta 
germansko gospodujoče rase. Interpretacije širjenja Germanov in Keltov uporabljajo iden-
tično metodologijo in so nesprejemljive.

11. Kolonialistične teorije, da razvoj običajno vzpodbudijo zunanji vplivi in da se 
»domorodci« prepuščeni samemu sebi »spridijo, degenerirajo«, vodi do migracionistične 
interpretacije kulturnih sprememb – za Britanijo je to pomenilo, da so za nove ideje v pre-
teklosti bili potrebni prišleki s celine.

12. Za rase so si zamislili karakteristične značilnosti kot je religija, družbena ureditev, 
jezik itd. To vodi do rasne stereotipizacije in zamisel, da različne izvore v različnih območjih 
in različnih časih lahko zlepimo skupaj za definiranje »keltske kulture«, je koncept o »brez-
časnih Keltih«, to je ideja, ki še vedno prevladuje v večini knjig o Keltih.

Lucijan Vuga [33] v poglavju Stari jezikovni sledovi navaja in pojasnjuje izvor posa-
meznih besed vezanih na bistveno obrtno, transportno in poljedeljsko orodje in sicer: 
lončarsko kolo, voz, kolo in plug, ki so se uporabljali že pred tako imenovanim »Keltskim« 
obdobjem.

Kolo in voz sodita med izredno pomembne inovacije in ob najstarejšem kolesu 
najdenem na Ljubljanskem barju navaja etimološke in možne povezave ter pokaže na 
slovanski izvor besed kolo in voz. Enako opisuje nekatere druge dele kolesa in voza kot: 
gred, napera, obroč, oje, oplen, os, pesto, platišče, polza, sora in žrd. Opozori tudi na 
izjemo orodje, ki ga predstavlja lončarsko kolo, ki je omogočilo hitro in lepo oblikovanje 
glinenih izdelkov, ki so bili skozi vso zgodovino ena od najbolj uporabljanih posod za 
jed in za hranjenje vode in živil ter pokaže na njegov slovanski izvor, pa tudi na naravni 
izvor besede krog.

S posebno pozornostjo obravnava tudi plug, ki je pomenil pravo revolucijo v pridelo-
vanju hrane in pokaže na nekatere znane in verjetne etimološke slovanske izvore za plug 
in njegove dele: ročaj, kozolec, plaz, lemež, ralo, gredelj, otika, kurelj, pa tudi za italijanske 
izraze: aratro, stegola, versoio, coltro in bure, pri ostalih poljedeljskih orodjih pa razloži 
etimologijo še za brano in oslo.

Komentar: Ob odprtih vprašanjih in etimologijah enega naših največjih jezikoslovcev 
akademika Karla Oštirja in njegovih dokazih za desetletja mlajšo teorijo kontinuitete, ki šele 
pridobiva na svoji veljavi, saj do sedaj edina odgovori na vsa zgodovinska vprašanja z ustre-
znimi dokazi, z navedenimi etimologijami, Lucijan Vuga dokazuje slovanski izvor večine 
bistvenega obrtniškega in poljedeljskega orodja  S tem pomika korenine slovanskih narodov v 
osrednji Evropi, skladno s teorijo kontinuitete, najmanj v bronasto dobo 
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Poučno je, da »strokovnjaki« Germanov ne prištevajo h Keltom, saj si jih je izmislil nemški 
jezikoslovec in zgodovinar Johann Leonhard Parrot, ki je v svojem delu o Slovanih menil, da 
so se v Evropi kot prej neznan narod pojavili šele ob koncu 5  stoletja [34]. Na to delo se je, 
sicer v pismu, nemudoma odzval P. J. Šafařík: »    Ko si je /Parrot/ enkrat zabil v betico Kelte, 
je z njimi napolnil celo Evropo in je vse jezike spremenil v keltščino  Brodil je skoraj po vseh 
evropskih in azijskih jezikih, toda o slovanščini noče niti slišati  Tisočkrat poudarja, da se po 
slovanščini menda ni niti vredno ozreti, in zavestno trdi, da so Slovani mlad in orientalski 
narod, ki se je bog ve od kod pritepel v Evropo in ki pred 5  stoletjem sploh ni obstajal, ne v 
Evropi ne nikjer drugje; njihov jezik da ne more biti priznan za jezik, niti ni znano, kateri je 
bil njihov izvirni jezik etc  etc« [35].

Komentar: To je značilen primer nemške imperialistične »znanstvene« misli, ki z znano-
stjo nima nobene zveze, je pa kljub temu splošno sprejeta!

KdO SO BILI KELTI

Kelti niso bili en narod, saj so govorili različne jezike in so se tudi zelo različno imeno-
vali. Trditev, da niso zapustili zapisov svojih jezikov ne drži, saj so znani zapisi tudi iz tega 
obdobja, vendar praviloma ne v jezikih, ki se danes prištevajo h keltskim. To bi moralo 
znanstvenike opozoriti na bistvena neskladja in prepričati o napačnih teorijah o Keltih. 
Takratni in kasnejši zapisovalci dogodkov niso o njihovem jeziku zapustili nič oprijemlji-
vega razen tega, da gre za zelo veliko število plemen, zato je zelo velika verjetnost, da so 
govorili več različnih jezikov. V znanstvenih krogih so še vedno prisotne mnogovrstne 
špekulacije, ki pa ne vzdržijo sodobnih ugotovitev o prazgodovini Evropskih narodov, ki 
jo najbolje podaja Teorija kontinuitete. Ker se pod Kelte všteva, če naštejemo samo glavne 
skupine glede na njihovo območje: Iberce, Galce, Venete, Ilire, Skite, Bojere, Tauriske, Skor-
diske in Galačane, je treba ugotoviti, da gre skoraj za vse evropske narode razen Germanov, 
Rimljanov in Grkov, torej za Romane in Slovane. Ker se sedaj kot Kelte smatra predvsem 
Irce, je treba ugotoviti, da imajo Irci sedaj izrazito različen govor od romanskih, german-
skih in slovanskih jezikovnih skupin. Raziskave kažejo, da je že zahodna srednjeevropska 
keltska skupina vsebovala kar dober delež slovanskih osnov, ki so še danes opazne tako 
v besedju kot v krajevnih imenih, zato je toliko bolj verjetno, da je bila vzhodna skupina 
sestavljena pretežno iz slovansko govorečih skupin.

Še bolj odprto vprašanje ponuja arheologija, ki po bogatem najdišču v Švici La Tène 
poimenuje kulturo tega obdobja kot Latensko kulturo in to je v redu, saj arheologija ne 
more odgovoriti na vprašanja izvora tedanjih naseljencev. Pripisati vse najdbe tega časa 
Keltom, ne da bi nedvoumno pojasnili pojem »Kelti«, pa je bistvena napaka, ki ne upošteva 
nekaterih temeljnih dejstev. če arheologija upošteva Kelte kot delovni naslov enako kot 
Latensko kulturo, potem mora to nedvoumno tudi povedati. Žal temu ni tako, saj se Kelte 
na Slovenskem obravnava kot narod kasnejših naseljencev, kar pa ne drži čisto iz naravnih 
razlogov večanja števila prebivalcev. če arheologi govore o Latenski kulturi na Slovenskem 
je to točno, če pa enačijo najdbe tega časa s keltsko kulturo, pa je to v vsakem primeru 
sporno. Že Latenska kultura se razlikuje glede na različna območja, predvsem pa je to 
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kultura staroselcev, ki se je lahko delno poenotila v času morebitnih keltskih osvajanj in 
delovanju njihovih duhovnikov – druidov, ki so misijonarili podobno kot so njihovi voj-
skovodje morda zavzemali pokrajine. Arheologija mora tudi tu podati nedvoumne in le 
arheološke izsledke.

Zgodovinarji obravnavajo Kelte predvsem glede na njihove osvajalne ali roparske 
pohode. Konec 5. stoletja pr. Kr. so prodrli v severno Italijo, ki so jo zavzeli v začetku 4. 
stoletja in oblegali Rim od 390 do 385 pr. Kr. ter se umaknili z bogato odkupnino in naj bi 
tedaj zasedli Panonijo. Okoli leta 180 pr. Kr. so Kelti izgnani iz Italije, Rimljani pa pokorijo 
Galce med leti 58 do 52 pr. Kr. Zgodovinska pričevanje na ozemlju Panonije se nanašajo 
predvsem na Skordiske, ki se vračajo v vzhodno in severno Slavonijo po umiku iz Make-
donije, ker so bili poraženi pri delfih leta 279 pr. Kr. O Skordiskih je še več zgodovinskih 
zapisov, ki govore o njihovih osvajalnih ali roparskih pohodih v Makedoniji, leta 84 pr. 
Kr. oropajo delfe, in Trakiji na jugu in vzhodu ter o bojih z dačani na severovzhodu. 
Taki podatki so relativno zanesljivi, ostali pa so le približni, saj so bili za takratne pisce 
obrobnega značaja. Vprašanje »Keltov« na Slovenskem je v dobri meri odprto, saj zgodo-
vinski podatki o tem ne govore neposredno. V Sloveniji se obrobno omenjajo Tauriski, 
kot občasni zavezniki Skordiskov, kar pa ne pomeni, da bi bili Tauriski lahko tudi Kelti. 
Navajanje zgodovinskih zapisov, ki so vsi po vrsti enostranski, kot znanstveno resnico, 
je zavestno spreminjanje zgodovinskih dejstev. Med zgodovinske zmote lahko prištejemo 
tudi opisovanje surovosti keltskih borcev, saj so bili pisci v glavnem iz napadenih narodov. 
Kelti niso osvajali le z mečem, ampak tudi s trgovanjem, predvsem pa so poskrbeli tudi za 
varnost domačega doma, o čemer pričajo utrdbe in dejstvo, da jih je domorodno ljudstvo 
sprejelo kot svoje lastne vladarje. Imeli so svoje pravo in sodno oblast, ki so jo na zahodnem 
delu izvajali druidi, ki so imeli kot svečeniki izjemno oblast.

ZAKLJUčEK
Kelti so lahko ime za kulturni, vojaški in delno verski pojav v večjem delu tedanje 

Evrope. Sestavljalo jih je mnogo narodov, ki so imeli različne jezike in deloma tudi različno 
kulturo. Ker imamo le arheološke najdbe in enostranske zapise, si moramo pomagati tudi 
z drugimi primerjalnimi podatki in vedami od tehnologije, umetnosti, verovanja in socio-
logije, zlasti pa z genetskimi in jezikovnimi, čeprav skromnimi podatki. 

Znani podatki in verjetnostne ocene tedanjega dogajanja zavračajo obširno naseljeva-
nje Keltov, dopuščajo pa njihovo občasno nadvlado. V zapisih so sporne navedbe o selitvah 
na Iberski polotok, kjer naj bi bili Iberski Kelti, saj temeljijo predvsem na arheoloških in 
jezikovnih podatkih [36]. Poseben primer je selitev na vzhod, ki naj bi jo sestavljalo okoli 
10.000 vojakov in še enako število žena in otrok, ki naj bi iz Trakije prišli na povabilo 
enega od nasprotnih bratov, vodij Bitinije, ki pa so bili presenečeni zaradi uporabe bojnih 
slonov, bili temeljito poraženi in nedvoumno iztrebljeni. Kljub temu naj bi selitev vzpo-
stavila dolgotrajno keltsko ozemlje v Galaciji v osrednji Anatoliji [37]. Navedbi sta očitno 
nasprotujoči! Očitno gre za podoben primer, kot je bil s teorijo preseljevanja narodov, ki je 
bila desetletja priznana, pa je že v zatonu, saj zanjo ni nobenih dokazov. 



Starejša slovenska etnogeneza112

Stanje prebivalstva in njihovih jezikov je bistveno bolj stabilno, kot so opisovale doseda-
nje selitvene teorije. To nedvoumno potrjujejo genetske raziskave tako sedanjega prebival-
stva kot tudi primerjave z okostji prebivalcev naših krajev v davnih časih. Zanimivo je, da 
so bili na vseh »keltskih ozemljih« z izjemo Iberskega polotoka naseljeni pretežno Slovani. 
Kelti so očitno še sedaj, tako kot so bili nekoč Iliri, pomoč pri zamegljevanju evropske 
zgodovine, ki se kar ne more izkopati iz imperialističnih mitov o večvrednosti romanske 
in germanske kulture. Zato zgodovinarji zavestno odrivajo vsako dejstvo, ki govori v prid 
deležu slovanske kulture pri oblikovanju najstarejših evropskih kulturnih korenin. Tu daje 
znanstveno neoporečen odgovor Teorija kontinuitete, ki naše slovanske korenine po vsej 
Srednji Evropi pomika v kameno dobo, torej daleč pred izmišljeno invazijo keltskega pre-
bivalstva.

Ob podrobno opisanih bojih »Keltov« in njihovih namišljenih selitev v davnih časih 
pr. Kr., ki niso spremenili prvotnih naselitev, je toliko bolj vprašljiva naselitev Slovanov v 
5. do 6. stoletju, torej v zgodovinskem času in v mnogo obsežnejšem številu, ki so zasedli 
ogromna ozemlja, ki jih še danes posedujejo, pa njihove selitve niti njihovi zasedbeni boji 
niso zabeleženi niti v enem samem poročilu.
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ŠTUdIJE NAPISOV

Za osvetlitev jezikovnih osnov starejše slovenske etnogeneze so najprimernejše jezi-
kovne študije, ki s primerjavami različnih razumevanj istih napisov v različnih jezikih, 
najbolje prikažejo ustreznost različnih branj in razumevanj. Poglavje obsega 8 člankov o 
venetskih napisih, 5 člankov o retijskih napisih, po en članek o galskih, etruščanskih in fri-
gijskih napisih, 2 članka o trakijskih napisih in članek o staroegiptovsko-venetskem napisu. 
Na koncu je še pregled znanih staroslovenskih rokopisov. 

POVZETEK

do sedanjega časa zahodnoevropski jezikoslovci niso bili uspešni pri razvozlavanju 
pomena venetskih, retijskih, staro frigijskih, etruščanskih, trakijskih in galskih napisov. Ita-
lijanski, francoski in nemški jezikoslovci zagovarjajo izvor venetskega, retijskega, frigijskega, 
etruščanskega, trakijskega in galskega izrazja iz kentumske skupine na podlagi grških, latin-
skih, romanskih in celo germanskih osnov, pri čemer nimajo nobene realne podlage, saj 
po njihovih lastnih izjavah obravnavanih besedil ne razumejo. Praviloma berejo v napisih 
samo imena, kar dopušča skoraj poljubno razlago, saj se z imeni vedno lahko pokrije prav 
vsaka, tudi povsem neznana besedila. Tako branje lahko obravnavamo le kot možno delovno 
hipotezo, ki pa je prepričljivo ovržena z razumevanjem venetskih, retijskih, staro frigijskih, 
etruščanskih, trakijskih in galskih napisov na slovanskih osnovah. Bistveno drugače pa je z 
jezikoslovci, ki zastopajo satemski in slovanski izvor navedenih napisov ter z njihovim dobrim 
razumevanjem potrjujejo pravilnost svojih predpostavk. Sestavki tega sklopa najbolje pričajo 
o navedenih nedvoumnih ugotovitvah, saj se s podrobno primerjavo razumevanja posame-
znih napisov na različnih jezikovnih osnovah, dokazuje najboljše razumevanje obravnavanih 
napisov in najboljšo izbiro jezika razumevanja.

Slovenščina z mnogimi narečji, bogatim izrazoslovjem in arhaičnimi oblikami, je omo-
gočila slovenskim raziskovalcem delitev zvezno pisanih venetskih, retijskih, staro frigijskih, 
etruščanskih, trakijskih in galskih napisov, v razumljive besede. Pomembno je, da pri razume-
vanju teh napisov niso bili potrebni izrazi umetno rekonstruirane praslovanščine, saj je bila 
dovolj slovenščina z njenimi arhaizmi in številnimi narečji. To postavlja resen izziv slavistom, 
ki do sedaj, pri rekonstrukcijah praslovanščine niso upoštevali najstarejših napisov razumlji-
vih na slovanskih osnovah. Pri rekonstrukcijah prajezikov je treba poudariti izrazito prednost 
poligenetske (več izvorne) metode, ki predpostavlja več prvotnih in kasnejših izhodišč za 
razvoj posameznih jezikov in ima bistvene logične in jezikovne prednosti pred monogenet-
sko (eno izvorno) metodo, ki predpostavlja enotno izhodišče. Monogenetska metoda je zato 
že v osnovi napačna, saj v naprej določa enostransko rekonstrukcijo jezikov v preteklost, 
kljub temu pa jo pretežno uporabljajo naši jezikoslovci. Posebno problematična je v tem 
pogledu rekonstrukcija praslovanščine, saj ni uporabljena niti ustrezna metoda, niti ustrezni 
materiali. »Znanost«, ki ob rekonstrukcijah prajezikov zavrača upoštevanje vseh pisnih virov, 
zlasti najstarejših, je v nasprotju z znanstvenimi metodami in z znanstveno etiko.
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Navedeni rezultati nedvoumno pričajo o Venetih, Retijcih, Trakijcih, Etruščanih in Starih 
Frigijcih kot naših slovanskih jezikovnih prednikih. Veneti in Reti so po zadnjih znanstvenih 
dokazih arheologije, genetike in jezikoslovja, poselili tedanje Venetsko in Retijsko, sedaj večji 
del po Germanih in Romanih potujčeno ozemlje, že v stari kameni dobi. Ta najnovejša znan-
stvena dognanja najbolje zajema Teorija kontinuitete, ki poudarja tudi veliko stalnost jezikov in 
je izdatno podprta z dejstvi različnih znanstvenih področij. Zato jo imamo upravičeno za zma-
govalko med razvojnimi in poselitvenimi teorijami in prav njeni izsledki nam naše slovanske in 
slovenske jezikovne in genetske korenine, na naših ozemljih, pomikajo v staro kameno dobo.

ABSTRACT

STUdIES OF INSCRIPTIONS

Until recently, linguistic experts were unsuccessful in deciphering of the Venetic, Rhaetian, 
Old Phrygian, Etruscan and Gaulish inscriptions. Based on Greek, Latin and Roman or even on 
Germanic, the Italian, French and German experts argue that the origin of Venetic, Rhaetian, 
Phrygian, Thracian, Etruscan and Gaulish expressions is in the kentum group, although for such 
arguing they have any real base, because by their own statements they do not understand these 
inscriptions. As a rule they read in these inscriptions only names, what makes possible almost 
any explanation, since with fictitious names any text, even those completely incomprehensible, 
could be explained. Such readings can be considered only as working hypotheses, which are 
convincing rejected by understanding Venetic, Rhaetian, Old Phrygian, Thracian, Etruscan and 
Gaulish inscriptions on Slavic bases.

Essentially different argue the understanding of these inscriptions the researches who are 
basing on the satem and Slavic origin of quoted inscriptions and by their good understanding 
they confirm the correctness of their suppositions. Papers in this chapter testify these unam-
biguous facts the best, and with detailed comparison of understanding of a single inscription 
on different language bases indicate the best deciphering and the best choice of language for 
understanding.

Slovene language with its numerous dialects, rich terminology and archaic forms makes 
possible to Slovene researchers proper dividing of Venetic, Rhaetian, Old Phrygian, Thracian, 
Etruscan and Gaulish inscriptions' continuous text into understandable words. It is important 
that in deciphering of these inscriptions is not  needed to use the artificial reconstruction of 
Old-Slavic, because Slovene language with its numerous dialects and its archaism is sufficient. 
These results represent an serious challenge to Slavicists, who till now at the reconstruction of 
Old-Slavic did not consider the oldest inscription understandable in Slavic. At the reconstruc-
tion of old languages has to be laid great stress upon the preference of the Polygenetic approach 
which supposes different primary and secondary origins in development of particular langua-
ges or group of languages and has essential preference in respect to the Monogenetic method, 
which supposes only one origin. The Monogenetic method is basically deficient since it intro-
duces exclusively a one-sided approach towards reconstruction of past languages. Regretfully, 
our linguistic scientists use it mostly. Especially problematic is the reconstruction of Old Slavic, 
while the right method and all adequate ancient inscriptions were not used. “Science” which at 
the reconstruction of old languages reject the use of all ancient texts, especially the oldest ones, 
is in striking contradiction to the scientific method and scientific ethic.
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The results presented here beyond any doubt confirm Venetic, Rhaetian, Thracian and Old 
Phrygian as ancestors of Slavic languages. According to the latest archaeological, genetic and 
linguistic data, Veneti and Rhaetians settled their traditional territories – now largely Germa-
nized or Romanized – already in the Old Stone-Age. These latest scientific findings are best 
explained by the Theory of Continuity, which is amply supported by facts determined in diffe-
rent scientific fields. So it can be justifiably considered as the winner among the developmental 
and migratory theories and its results push the Slavic and Slovene linguistic and genetic roots 
in our land into the Old Stone-Age.

IZVOR JEZIKOV IN PISAV

Razvoj pisav je praviloma potekal od slikovnih zapisov do poenostavljenih ali stilizi-
ranih slikovnih zapisov ter zlogovnih in črkovnih pisav. Slikovne pisave, ki jih uporabljajo 
Kitajci in Japonci obsegajo več tisoč praviloma sestavljenih znakov, zlogovne pisave, ki se 
danes več ne uporabljajo, obsegajo le še okoli sto zlogovnih znakov, moderne glasovne 
pisave pa obsegajo največ 30 znakov, ki praviloma pokrijejo vse pomembne jezikovne 
glasove v različni sedanjih jezikih.

Študije napisov zajemajo predvsem venetske in retijske, pa tudi etruščanske, galske, tra-
kijske in frigijske napise. Vse te napise lahko razumemo na osnovi slovanskih jezikov, zato 
je nujna njihova ustrezna umestitev v zgodovino in vpogled v časovni in vsebinski razvoj 
jezikov in pisav. V literaturi so podana različna drevesa izvora in razvejanja različnih pisav 
in jezikov, vendar praviloma brez slovanskih izvorov, pa čeprav so prav ti izvori najstarejši 
v pogledu modernega zapisa posameznih glasov s črkami.

Primerjali bomo dva bistveno različna pogleda: običajnega, ki je napačen in ustreznej-
šega, ki si šele utira pot do splošnega priznanja. drevo razvoja različnih pisav iz knjige 
Britanskega muzeja iz leta 2000 je prikazano na sliki 1.

Slika 1: Razvejanost različnih pisav širšega Evropskega prostora [1, s  169]
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Slika 2: Vinčanska pisava iz obdobja 6  -4  tisočletja pr  Kr  [2, s  22]

Prva črkovna pisava na sliki 1, bi lahko bila zgodnja feničanska pisava iz 12. stoletja 
pr. Kr., toda v kroniki [1, 16] je prva znana abeceda omenjena na območju Palestine iz 
16.-17. stoletja pr. Kr., kar je prostorsko in časovno precej blizu. Ostale starejše pisave so 
klinopisi, zlogovne ali slikovne pisave, ki za posamezne glasove ne določajo eno-veljav-
nih znakov, tako kot to praviloma določajo sodobne abecede. Staroegipčanski hieroglifi 
so sestav slikovne in črkovne pisave, zato imajo precej različne načine pisanja že po 
sami zasnovi, precej pa se razlikujejo tudi glede na pomembnost napisanega ali glede 
na ustrezno grafično podobo napisa. Vinčanska pisava, ki ni zajeta niti v drevesu pisav, 
niti v kroniki, pa je tudi od črkovnega dela pisave s hieroglifi starejša za več kot 2000 let.

drevo pisav kaže, da se je etruščanska pisava razvila iz grške pisave, ki izvira iz feničan-
ske pisave, toda letnice nastanka v kroniki [1, 16] kažejo drugače, saj je grška pisava mlajša 
od etruščanske. Feničanska pisava se po načinu zapisa precej razlikuje, tako od stare grške 
kot od etruščanske pisave, ki sta bliže vinčanski pisavi [2, 22], zato pomeni feničanska 
pisava odstopanje od vinčanskega izvora moderne evropske pisave. Grška in etruščanska 
pisava zato ne izvirata iz feničanske, ampak neposredno iz vinčanske pisave. Feničanska 
pisava se po aramejski in hebrejski ter zgodnji arabski pisavi spremeni v sodobne bližnje-
vzhodne pisave: perzijsko, arabsko in hebrejsko.

do sedaj najstarejša znana črkovna pisava je vinčanska pisava, ki je več kot 3000 
let starejša od feničanske, zato sta tako prikazano drevo pisav kot njihovo datiranje [1] 
bistveno napačna. Iz vinčanske pisave sta izšli etruščanska in frigijska pisava, obe pred 
letom 800 pr. Kr. Starogrška pisava se je razvila iz etruščanske in frigijske pisave okoli leta 
730 pr. Kr., venetska pisava pa iz etruščanske okoli leta 700 pr. Kr.

Vinčanska pisava je primerjalno z etruščansko in latinsko pisavo prikazana na sliki 2.
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Vinčanska pisava vsebuje mnogo etruščanskih in venetskih črk in ker je najmanj 3000 
let starejša od abecede iz Palestine, bi morala biti uvrščena v tak moderen in razvejan 
pregled izvorov različnih pisav.

»V Milanu je bil leta 1987 dokumentirano obrazložen sistem pisave, ki je na osnovi 
prvega in najbogatejšega najdišča dobila ime vinčanska pisava. Od tega trenutka dalje 
je vinčanska pisava kot črkovna pisava, ki je nastala v 6. tisočletju pr. Kr., vstopila v 
enciklopedije in je predmet proučevanja na Evropskih univerzitetnih katedrah. To je 
narekovalo spremembo in dopolnitev že sprejete kronologije izvora pisav, ki je prika-
zana v tabeli 1.«
Tabela 1: Kronologiji izvora pisav

 literatura [3, 23-24]   literatura [1, 16-kronika]
1 Proto-pisava Lepenski vir (8000 – 6000 pr. Kr.) 
2 Vinčanska pisava (5300 – 3200 pr. Kr.)
3 Sumerska pisava v Mezopotamiji (3100 pr. Kr. – 75 po Kr.) 3300 pr. Kr.
4 Proto Elamska pisava (3000 – 2000 pr. Kr.)
5 Proto-Indijska pisava (ca. 2200 pr. Kr.) 2500 pr. Kr.
6 Kitajska pisava (1300 pr. Kr. do sedanjosti) 1200 pr. Kr.
7 Egipčanska pisava (3000 pr. Kr. – 400 po Kr.) 3100 pr. Kr.
8 Kretska pisava (2000 – 1200 pr. Kr.)  1800 lin. A, 1450 lin. B
9 hetitska pisava (1670 – 777 pr. Kr.)  1700 pr. Kr.
  Feničanska pisava 1000 pr. Kr.
  Etruščanska pisava 800 pr. Kr.
  Klasična Grška pisava 730 pr. Kr.
  Moderna Grška pisava 400 pr. Kr.

1 A. Robinson, The story of writing, Thames&hudson, London 2000, 16, 153, 169-170.
2 M. Bor, I. Tomažič, Etruščani in Veneti, Ivan Tomažič, Wien 1995, 22.
3 R. Pešić, Optužujem čutanje - I accuse the silence, denial plot how to help Europe, Lectures and 
 notes 1982 - 1992, Pešić i sinovi, Beograd 2001, 23-24.

PREčRKOVANJA PREdANTIčNIh NAPISOV
Venetski, retijski, staro frigijski, galski, etruščanski in trakijski napisi so pisani v črkah, 

ki pomenijo en glas ali pa tudi dvojni glas, ki je pogost tudi v naših narečnih govorih. črke 
so v večini podobne sedanjim latinskim črkam, saj so rimljani črke praviloma le lepše obli-
kovali in dodali ločila ter velike in male črke tako, da so njihovi zapisi precej lažje berljivi. 
Pri črkah ni bistvene razlike in strokovnjaki so zelo dobro prečrkovali vse glavne črkovne 
znake navedenih preantičnih napisov. Pri slabše ali različno oblikovanih črkah v nekaterih 
narečnih črkopisih, pa je pravilni glas posamezne črke možno ugotoviti šele po primer-
javah z drugimi napisi, zlasti pa z dobrim razumevanjem celega napisa. Bistveno težje pa 
je razumevanje navedenih preantičnih napisov, saj so napisani v zveznem besedilu in je 
treba delitve na posamezne besede šele določiti. delitev zvezno pisanega besedila je zato 
bistveno odvisna od dobrega razumevanja vsebine posameznega napisa.
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V venetskih pa tudi nekaterih drugih napisih se zelo pogosto pojavljajo pike, ki bi lahko 
pomenile delitev na besede, vendar so že strokovnjaki ugotovili, da praviloma pomenijo 
le poudarek posamezne črke, kar tudi upoštevajo pri svojih razumevanjih, kjer te pike 
dosledno zanemarijo. V nekaterih etruščanskih, retijskih in frigijskih napisih pa so ločila 
z več navpičnimi pikami, ki že pomenijo ločitev na besede. V nekaterih etruščanskih in 
venetsko latinskih napisih pa so pike redkejše in lahko pomenijo delitev na besedne sklope, 
ki jih še danes izgovorimo skupaj, čeprav je v njih več govorno povezanih besed. Ta delitev je 
podana praviloma le tam, kjer bi lahko nastopilo napačno razumevanje zapisanega besedila.

Pike ne pomenijo delitve na besede, ampak le poudarjajo posamezne črke, zato so pri 
stiliziranih prepisih predantičnih besedil izpuščene. Tam kjer so ločila besed nedvoumno 
ugotovljena pa so zabeležena s presledki med posameznimi črkami. Tako so stilizirani 
zapisi poenostavljeni, pa so kljub tej poenostavitvi zadržali vse bistvene sestavine, saj so 
napisi praviloma pisani neprekinjeno, ugotovljene označene prekinitve pa so upoštevane z 
delitvijo zveznega besedila.

SPOSOBNOST OBLIKOVANJA NOVIh BESEd
Zanimiva je primerjava romanskih, germanskih in slovanskih jezikov po njihovi zmo-

žnosti oblikovanja novih besed, ki izvirajo iz novejšega časa višjega standarda stanovanj-
skih objektov in nekaterih drugih besed, na primer:

Novejše besede 
– jedilnica dining room salle à manger Speisezimmer
– spalnica bedroom chambre à coucher Schlafzimmer
– kopalnica bathroom salle de bains Bad
– shramba pantry garde-manger Speisekammer
– smuk, spust downhill descente Abfahrt

Pomanjševalnice
– mizica small table petite table Tischchen
– stolček low stool tabouret Stühlchen
– nožek small knife petit couteau Taschenmesser
– žlička small spoon petite cuiller Löffelchen
– kozarček small glass petit verre Gläschen

Iz prikazanih primerov je možno sklepanje na sposobnost jezika za oblikovanje novih 
besed. Znano in iz pregleda razvidno je, da so romanski jeziki pri oblikovanju novih besed 
skromni. Germanski jeziki so pri tem že uspešnejši, vendar se pri pomanjševalnicah v 
nemščini vedno pojavlja enaka končnica, pri slovenščini pa so končnice spremenljive. 
Germanski jeziki oblikujejo večkratno sestavljene besede, ki pa le opisujejo pravi pomen, 
medtem ko ga slovanske besede neposredno izražajo. Najbolj pa se sposobnosti obliko-
vanja novih besed pokažejo pri slovanskih jezikih. Tudi druge značilnosti so pomembne, 
saj je znano, da so si slovanski jeziki med seboj precej bolj podobni kot pa romanski ali 
germanski. Prav ta podobnost je jezikoslovce morda zavedla v domneve, da so slovanski 
jeziki mlajši. Take predpostavke so zavrnjene prav z najstarejšimi slovanskimi jeziki, kjer 
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bistveno izstopa ravno slovenščina, kot izrazito arhaičen jezik, saj ima v celoti ohranjeno 
dvojino. Nesporno dejstvo je, da imajo mlajši jeziki poenostavljeno izražanje in so zato 
brez dvojine. Še bolj pa je pomembna sprememba jezikov v preteklosti in prav slovanski 
jeziki kažejo izjemno stalnost svojega izrazoslovja. To dokazuje velika sorodnost slovan-
skih jezikov s sanskrtom in z vedskimi jeziki in tudi tu izrazito izstopa slovenščina z daleč 
najboljšimi povezavami.

ZNAčILNOSTI GOVORJENE IN PISANE BESEdE

Pri proučevanju prastarih napisov se moramo zavedati značilnosti pisane in govorjene 
besede, ki lahko kar precej spremenijo pomen podanega sporočila. delfski izrek dan možu 
pred njegovo ženitvijo na vprašanje, ali bo z ženo srečen ali nesrečen »Srečen ne nesrečen«, 
se lahko bere: srečen, ne nesrečen ali pa: srečen ne, nesrečen. delfsko preročišče je imelo 
tako vedno prav. Podoben primer je kraljevo povelje »Oprostiti ne usmrtiti«. Prejemnik 
povelja je izpolnil kraljevo željo tako, da je človeka usmrtil ali oprostil. Pri kratkih napisih 
je zato pravilno branje lahko odločalo o življenju in smrti, o sreči in nesreči, zato se ne 
smemo čuditi, če pri razbiranju starodavnih napisov naletimo na različne možnosti razu-
mevanja.

Sodobni jeziki kažejo bistveno razliko med govorjeno, pisano in narečno besedo. V 
vseh jezikih se besede knjižnih jezikov povezujejo v eno-govorne celote, ki bi jih v primeru 
govornega, to je zveznega napisa, morali šele določiti z deljenjem takih govornih skupin na 
posamezne besede. Primeri iz slovenščine:
– knj. pisno: pri moji duši; knjižni govor: primojiduši; narečno: prmejduš ali celo 

prmejš
– knjižno pisno: ali ni to višek; knjižni govor: alinitovišek; narečno alnitovišk
– knjižno pisno: ki si ne upa; knjižni govor: kisineupa; narečno: kəsneupa.
– knjižno pisno: ko bi ti šel; knjižni govor: kobitišeu; narečno: kəbtišu.

Pri navedenih zvezno pisanih besedilih se štirje črkovni sklopi razdelijo na 15 besed, 
kar je pri prebiranju takih zapisov možno šele z razumevanjem vsebine. Tako razumevanje 
je pri zapisih knjižnega jezika enostavno, razen pri črki L in V, ki se lahko izgovarjata tudi 
kot U. Pri zapisih v narečjih pa je že bistveno težje, saj so vedno prisotne okrajšave in s 
preglasi poudarjene narečne izgovorjave. Prav predantični napisi predstavljajo zagonetko, 
saj so pisani v takratnih narečjih, zato je običajna slovnična obravnava na osnovi besednih 
končnic praviloma napačna, saj zanjo ob nepoznavanju tedanjih narečij ni osnove za dolo-
čevanje besednih končnic. Zato je treba na osnovi korenov določiti besedno razumevanje, 
ki je šele osnova za delitev zveznih besedil in ugotavljanje narečnosti, značilnih narečnih 
končnic in s tem možnosti slovnične primerjave.

če odpremo katerikoli slovar živega jezika, smo lahko začudeni nad množico različnih 
pomenov iste besede, ki se še dodatno razširijo z različnimi možnimi povezavami. Tako 
dobimo precej različne besedne sklope, ki predstavljajo lahko popolnoma druge in v pri-
merjavi z osnovnim, tudi povsem nenavadne pomene. Tako kot pri sedanjih živih jezikih 
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je bilo tudi v davnih časih, iz katerih so znani prastari napisi. Tudi v teh napisih imajo 
besede lahko različne pomene, ki se v kombinaciji z drugimi besedami lahko pomensko 
še spremene, zato je vedno zelo težko eno-veljavno določiti pomen posameznega napisa. 
Posebno znana po različnih in mnogoštevilnih frazah je angleščina, pa tudi v slovenščini 
imamo kar precej pomenskih različic.

Primeri treh naključno izbranih besed iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika nam to 
različnost izdatno potrjujejo:
polet
– smučarski, letalski, metavski itd,
– delovni, ustvarjalni, mladostni itd,
– razvojni, gospodarski, industrijski itd.
čevelj
– damski, visoki, težki itd,
– kje ga čevelj žuli, voda še za v čevlje ni dobra, brez nuje se še čevelj ne obuje itd,
– čevelj pilota, čeveljček žice, mavčni čevelj itd.
odsev
– luči, predmeta, sonca itd,
– barvni, svetlobni, zakriti itd,
– misli, čustev, javnega mnenja, duhovne krize itd.

NAREčNI NAPISI
Podani primeri kažejo na težave pri razbiranju starodavnih zvezno pisanih napisov, 

ki jih je treba šele z razumevanjem vsebine ustrezno deliti v besede znanega pomena. Pri 
upoštevanju knjižnega jezika gre le za delitev zveznega napisa, pri narečjih pa gre poleg 
tega praviloma tudi za okrajšave in preglase, saj se posamezne besede združujejo v govorne 
sklope in se pri tem glede na značilnosti narečja še dodatno krajšajo in preoblikujejo. Pri 
starih napisih ne more biti upoštevan poenoten knjižni jezik, saj ga v današnjem pomenu 
ni bilo, zato so prisotne narečne različice v besedah, v pisavi in v izgovorjavi. 

Za presojo venetščine, retijščine, etruščanščine, galščine, trakijščine in stare frigijščine, 
zaradi narečnih zapisov zato ni primerno uporabljati kot edini kriterij ne latinščine ne 
grščine niti ne sedanjega slovenskega knjižnega jezika, temveč se je treba zavedati, da so ti 
stari napisi praviloma napisani v jezikoslovcem do sedaj še neznanih takratnih narečjih, ki 
jih lahko šele ugotavljamo. 

Izkazalo se je, da prav številna slovenska narečja mnogo bolje pokrivajo tedanje zapise 
kot pa poenoteni knjižni jezik, ki je močno osiromašil izjemno raznolikost slovenskega 
narečnega govora. Prav narečni zapisi tedanjega govora, ki so praviloma krajšali besede in 
tako kot danes izpuščali končnice, narekujejo pravilno obravnavo pri njihovem razumeva-
nju. To je korenska osnova, ki je praviloma nespremenjena prisotna tudi v narečjih.

Besedne končnice, ki praviloma oblikujejo slovnične oblike, pa so v narečjih različne 
in so uporabne kot jezikovno merilo šele po dobrem razumevanje teh napisov. Šele dobro 
razumevanje omogoča ustrezno delitev zvezno pisanih navedenih predantičnih besedil in s 
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tem vsaj delno določitev narečnih končnic. Šele na tej osnovi in izločitvi značilnih okrajšav, 
je možno ugotavljati stopnjo narečnosti in knjižnosti posameznega napisa ali skupine 
napisov. Stopnja knjižnosti omogoča vsaj delno slovnično uporabo končnic, medtem ko 
je narečni del treba šele ovrednotiti kot jezik izražanja in ugotoviti njegove oblikovne zna-
čilnosti. Šele ugotovljena narečnost in ovrednotenje posameznega predantičnega narečja 
omogoča presojo slovničnih oblik.

OKRAJŠAVE
Tako kot sedanja narečja bistveno skrajšujejo knjižno obliko, so tudi v starih napisih 

prisotne okrajšave, ki so izvirale iz narečno govorjene besede. Prisotne pa so tudi prave 
okrajšave, saj je bilo zapisovanje v keramiko in kovino zahtevno, zapisovanje v kamen, v 
kosti ali rogove pa počasno in težavno, zato so izpustili črke, ki za razumevanje napisa niso 
bile pomembne.

Mnogokrat pa so uporabljene tudi korenite okrajšave, saj je namesto besede napisan le 
prvi zlog ali celo le prva črka. V današnjih jezikih so take okrajšave razvidne, saj so pra-
viloma pisane z velikimi črkami, v starih zapisih pa te razvidnosti ni, saj niso uporabljali 
različnih znakov za velike in male črke. 

RAZLIčICE IN VERJETNOST RAZUMEVANJA
Že pri sedanjih jezikih so možne precejšnje razlike pri razumevanju besedila, zato je 

treba marsikdaj iz ostalega dela pisane besede sklepati na pravi pomen, ki ga je pisec hotel 
posredovati. Pri starodavnih napisih pa je razumevanje še toliko težje. Zato so pri delitvi 
zveznih besedil in pri razumevanju napisanih sporočil praviloma možne delne, pri krajših 
napisih pa tudi celotne različice. V takih primerih je praviloma tudi stopnja razumevanja 
obravnavanega napisa manjša.

Tako kot pri vsaki znanosti so podane rešitve le približki dejanskemu stanju in dejanski 
resnici, zato je tudi pri jezikoslovju vsaka primerjava le bolj ali manj verjetna, kar še posebej 
velja za razumevanje prastarih napisov. Zavračanje različnega razumevanje prastarih 
napisov je zato izrazito neznanstveno in spada v čas kamene dobe znanosti. Umestno je le 
primerjati različna razumevanja in na osnovi predpostavljenih pravil in mejnih vrednosti 
ugotavljati verjetnost določenih razumevanj. Bolj točno pa je mogoče primerjati med seboj 
različna razumevanja istega prastarega napisa, ki so pripravljena po enotni metodologiji ali 
vsaj po njej poenotena. Pri tako pripravljenih prevodih je medsebojna primerjava bistveno 
zanesljivejša kot pa sama verjetnost razumevanja.

Pri vsakem razumljenem napisu so določene besede, ki so razumljive bodisi kot okraj-
šave ali s premeti in preglasi spremenjene besede, razumljive v sedanjem ali že opuščenem, 
vendar znanem jeziku. Ker so različice vedno prisotne, so možne tudi različne besede pri 
istem napisu, zato je seznam možnih besed širši od enostranskih razumevanj. čeprav so 
nekatere različice razumevanja manj verjetne, pa bi bilo opuščanje prikaza različic razu-
mevanja nestrokovno in v bistvu zavajajoče, saj je le v redkih primerih možno podati eno-
veljavno rešitev in le eno razumevanje obravnavanega napisa.
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Posebno težavno je razbiranje napisov, ki niso povezani z drugimi napisi niti po vsebini 
– na primer: pivski, lovski, poljedelski in praznični napisi, niti po namenu – na primer: 
nagrobni, darovanjski, spominski in pogodbeni napisi. če v takem primeru ni več prepo-
znanih besed, je napis težko verjetneje razložiti, zato so v takih primerih lahko podane tudi 
bistveno različne variante. Stari napisi so praviloma zelo kratki in zato praviloma ni možno 
vzporejanje vsebine v enem delu napisa z vsebino ali namenom drugega dela, saj so le redki 
daljši napisi, ki tako možnost nudijo.

IZJEMNOST SLOVENŠčINE 
ZA RAZUMEVANJE STARIh NAPISOV

Stari napisi so pisani v narečnih oblikah in prav slovenščina je izjemno bogata z narečji, 
saj jih ima toliko kot vsi ostali slovanski jeziki skupaj. Zato je prav slovenščina s svojimi 
številnimi narečji učinkovito orodje pri razumevanju teh prastarih napisov. dobro pozna-
vanje čim več slovenskih narečij, zlasti zahodnih, osrednjih, južnih in jugovzhodnih slo-
venskih narečij, je bistvenega pomena za dobro razumevanje prastarih napisov v srednji in 
južni Evropi. Pomembna dopolnitev slovenskih narečij so tudi zamejska narečja v Italiji, 
Avstriji in hrvaški. Primerjava narečne izgovorjave s knjižno slovenščino lahko pomaga 
odkriti marsikatero skrito vsebino teh najstarejših slovanskih napisov.

Zanimivo je, da za razumevanje teh prastarih napisov ustreza sedanja slovenščina s 
številnimi narečji in zato ni bilo potrebno iskati izrazov v praslovanščini, kar postavlja 
sedanje pojmovanje praslovanščine pod resen vprašaj! Slovenščina, kot izrazito arhaični 
jezik z dvojino in bogatim izrazoslovjem in daleč najbolj narečno razčlenjenim slovanskim 
jezikom, je prvovrsten in živ kulturni spomenik. Slovenščina ima tudi najboljše povezave 
z ostalimi slovanskmi jeziki, zato za razumevanje obravnavanih napisov ni bilo treba iskati 
vzporednic v umetno rekonstruirani praslovanščini, saj je današnja slovenščina bistveno 
boljše orodje za razumevanje teh prastarih napisov kot pa napačno zastavljena rekonstruk-
cija praslovanščine.

Nekateri naši znanstveniki še vedno slepo sledijo zahodnoevropskim venetologom in 
njihovim razlagam venetskih napisov, zato je treba v tem pogledu nedvoumno ugotoviti 
njihovo nestrokovnost. Vsak strokovnjak bo pri svojem delu uporabil ustrezno orodje in 
v jezikoslovju je orodje jezik. Izbira jezika za razumevanje še nerazumljenih napisov je 
zato temeljno vprašanje strokovnosti. V nekoč venetskih ozemljih sta ohranjena le dva 
prvobitna jezika in to latinski in slovenski, saj so se Langobardi priselili že v zgodovin-
ski dobi. Jezikoslovci, ki ne upoštevajo tako očitne možnosti so strokovno vprašljivi, zato 
se postavlja zelo tehtno vprašanje o strokovnosti vsega dosedanjega dela venetologov pri 
razumevanju etruščanskih, venetskih in retijskih napisov.

USTREZNA OSNOVA RAZUMEVANJA
če ima jezikoslovec nalogo razvozlati nerazumljiv napis, bo najprej ugotavljal morebi-

tne znane korene iz predpostavljenega jezika za razumevanje. Pri tem so mu posamezne 
besedne oblike in končnice v pomoč le tedaj, če mu pri delitvi zveznega besedila dajejo 
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znane besede. če pa oblike ne podajajo tudi znanih besed, so v prvi fazi razbiranja jezi-
kovno brez pomena in jih moramo jemati kot površinske in slučajne pojave. Slovnične 
podrobnosti je smiselno podrobneje opredeliti šele po ustreznem razumevanju starih 
napisov in pri tem določiti stopnjo narečnosti v primerjavi z drugimi istovrstnimi napisi. 
Le izjemoma in le pri pogosto uporabljenih besedah enakih oblik je možno sklepanje tudi 
na osnovi stalnih končnic. Tako kot oblika ni najpomembnejša in je lahko le dodaten 
razpoznavni znak, pa je korensko primerjanje daleč najboljša osnova za razumevanje pra-
starih napisov. Prav korenske osnove so tudi daleč najtrajnejše in so kljub delitvi v različne 
veje istega jezikovnega debla še vedno razpoznavne. Korenske primerjave so tudi temeljna 
osnova vseh etimoloških študij in etimoloških slovarjev. Prav korenska primerjava je v 
znanstvenem pogledu daleč najzanesljivejša in je temelj besednega razumevanja, ki je bila 
tu uporabljena pri delitvi zvezno pisanega besedila. Pri venetskih in retijskih napisih pa 
ne gre za jezikovno razvejanje, ampak za prvobitno zapisano praslovanščino, ki se je daleč 
najbolje ohranila prav v najbolje ohranjenem starem slovanskem jeziku, slovenščini.

PRIMER ANALIZE dELITVE IN RAZUMEVANJA
Analiza razumevanja upošteva postopno: eno-, dve-, tri-, štiri-, pet- in več črkovno 

delitev zveznega besedila na večje in manjše črkovne skupine, ki po primerjavi korenskih 
osnov podajajo razumljive besede v predpostavljenem jeziku razumevanja. Razumevanje 
je verjetnejše, če se izluščijo daljše in manj spremenjene besede. Zanesljivost povečujejo 
tudi krajše pogoste besede in vzkliki, značilni za posamezne pomenske vrste napisov. Te 
besede predstavljajo zanesljivo delitev zveznega besedila in omogočajo njegovo nadaljnjo 
delitev. Tako se postopoma razgrinja možnost razumevanja in veča njegova zanesljivost. 
Besede iz že razumljenih napisov so v pomoč pri razdelitvi zveznega besedila in pri razu-
mevanju novih, še nerazumljenih napisov. V pomoč so tudi težko izgovorljive soglasniške 
skupine, ki praviloma označujejo delitev zveznega besedila, v nekaterih primerih pa lahko 
pomenijo tudi več zaporednih korenitih okrajšav, zapisanih le z eno črko.

delitev zveznega besedila na posamezne razumljive besede ni preprosta in poteka po 
postopku, ki zagotavlja preveritev vseh možnosti. Možnosti je zelo velimo, zato se uporabi 
skrajšan postopek, če v besedilu najdemo več opornih točk, ki jih predstavljajo besede 
znane iz drugih napisov istega ali podobnega izvora.

Prikazan je primer enostavne analize, delitve in razumevanja izbranega venetskega 
napisa Es 40, ki ima vse črke zanesljivo prečrkovane. Napis ima tako nedvoumne besede 
kot nedvoumno ime božanstva, zato je njegova členitev enostavna. Prikazane so le bistvene 
členitve zveznega napisa, manj verjetne različice pa niso komentirane. Ustrezne besede pri 
delitvi so odebeljene, možne pa so pisane poševno:

Es40 I A I ITIErOTSANOdANTNOGUOIVI ATNOGUOIV stiliziran prepis originala
 vho.u.χo.n.ta.i.vho.u.χo.n.tnazona.s.tore.i.tiia.i.  prečrkovanje jezikoslovcev
 Fougontai Fougontna donasto Reitiai  razumevanja jezikoslovcev z imeni
 VIOUGONTAIVIOUGONTNAdONASTOREITIIAI zvezni napis
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UGOTAVLJANJE MOŽNEGA JEZIKA RAZUMEVANJA

Najprej je treba ugotoviti ali možne besede napisa ustrezajo katerem koli indoevrop-
skemu jeziku; v našem primeru so to slovanski, germanski in romanski jeziki, še posebej 
slovenščina in latinščina, ki sta edina ohranjena jezika na območju venetskih napisov. Vsi 
venetski napisi so razumljivi na osnovi slovanskih jezikov, venetsko latinski napisi so razu-
mljivi skoraj vsi, pri napisih v latinici, ki so iz kasnejšega obdobja rastočega rimskega 
imperija pa že postopno prevladujejo latinske besede, zato je zanje temeljni jezik razume-
vanja latinščina. Obravnavani venetski napis je iz starejšega obdobja venetskih napisov, 
zato je izbrani jezik razumevanja slovenščina.

POSTOPNA dELITEV ZVEZNEGA BESEdILA

delitev zveznega besedila poteka postopoma po eno črko v smeri branja, ki je pra-
viloma podana s smerjo črkovnih znakov. delitev se vrši do ugotovitve besed znanega 
pomena, kjer upoštevamo besede donasto in Reiti iai kot pogoste že znane besede, ki so 
navedene v drugi knjigi v delu Zbir venetskih napisov, delitev, prevod in slovar. Navedene 
venetske besede so znane in ustrezne tudi iz preučevanja zahodnoevropskih jezikoslovcev.

Pričnemo s prvo črko
V  VI  VIO  VIOU  VIOUG  VIOUGON  VIOUGONT  VIOUGOTA  itd

možnih je več različic, ki jih ne komentiram, zato prehajamo na drugo črko
I  IO  IOU  IOUG  IOUGON  IOUGONT  IOUGOTA  IOUGONTAI  itd

možnih je več različic, ki jih ne komentiram, zato prehajamo na tretjo črko
O  OU  OUG  OUGON  OUGONT  OUGOTA  OUGONTAI  itd

prva delitev: osvojimo VI OUGON in znane bedede DONASTO, REITI IAI, zato dobimo na ostalih 
delih dvakrat po tri različice:

VI OUGON  T  TA  TAI  VI OUGON  T  TN  TNA  DONASTO

različice: T AI tu aja ali TA I ta je izberem le eno besedo TAI
različice: T NA tu nina ali TN A temi aja izberem le eno besedo TNA

Končna delitev z osvojenimi različicami in dobesednima prevodoma v slovenščino in angleščino - 
dodane besede so v oklepaju:
 VI OUGON TAI VI OUGON TNA dONASTO REITI IAI
 V ogenj ta v ogenj tam donašam Reiti aja.
 In fire this in fire there (I am) giving (to) Reiti lies.

SKLEP
Ob prebiranju in proučevanju podanih pra-starih napisov, njihovih prečrkovanj in 

delitev zveznega napisa ter pri iskanju značilnih in razumljivih besed boste verjetno tudi 
sami našli nove rešitve. Vaše rešitve se vam bodo lahko zdele verjetnejše in morda nekatere 
izmed njih tudi bodo. V takih primerih upoštevajte avtorjevo načelo, da le nepopolno spo-
znavamo in le delno razumemo, zato stalno iščemo boljše rešitve. V to iskanje ste seveda 
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povabljeni vsi, ki ljubite svoj materin jezik - slovenščino in njene sposobnosti izražanja in 
sporočanja.

Vsebina knjige se nadgrajuje z novimi raziskavami in novi podatki morda niso povsod 
usklajeni, zato prosim za razumevanje. Pri slovenskih in angleških besedilih je izvršena 
računalniška kontrola, vendar so še vedno možne napake, zato jih sporočite in skupaj 
bomo ohranjali lepoto jezika. Pri glosarjih so izbrane besede, ki se najbolj prilegajo origi-
nalnemu zapisu, zato so poleg knjižnih izrazov največkrat vzeti izrazi iz številnih sloven-
skih narečij.

Obravnavani napisi prikazujejo temelje razumevanja pred-antičnih slovanskih jezikov 
in njeno verodostojnost presodite sami, saj imate za tako presojo dovolj sposobnosti, pa 
tudi dovolj znanja. Naj vas ne zapeljejo jezikovne slovnične podrobnosti, ki so v navedenih 
pred-antičnih napisih sporne, saj so ti napisi pisani v narečjih kjer se končnice besed izpu-
ščajo, praviloma pa ravno končnice predstavljajo slovnične oblike. Namesto takih spornih 
vidikov naj vas pritegnejo temeljni dokazi, ki so vezani na korenske osnove, ki so tudi 
temelj vseh etimologij ali izvorov besed in so vsakemu Slovencu še po tisočletjih razvidne. 
Korenske oblike, ki so za preučevanje predantičnih jezikov najboljša osnova, so upora-
bljene pri delitvi besed zvezno pisanih besedil in pri razumevanju navedenih predantičnih 
napisov.

Vsebina prispevkov obravnava stvarnost, ki nam je bolj ali manj dosegljiva in je v 
popolnosti ne najdemo niti v najpomembnejših znanstvenih delih. Lastno raziskovanje 
je skrb vsakega razumnega človeka in ga vzpodbuja k temu, da se z vztrajnim iskanjem 
resnici čim bolj približa. Prispevki ne oznanjajo enoveljavne resnice, ampak kažejo različne 
poti raziskovanja in drugačne možnosti razumevanja. Primerjalna razumevanja sprego-
vore o ustrezni izbiri jezika razumevanja in o najverjetnejšem razumevanju. 

Vsebina jezikovnih študij vam bo spregovorila o starejši slovenski jezikovni etnoge-
nezi in o pomenu naših prednikov pri oblikovanju evropske kulture, ki je črpala prav iz 
naših kulturnih korenin. delež kulturne dediščine naših prednikov pri oblikovanju antične 
kulture je bistven in smo na naše kulturne korenine upravičeno lahko ponosni.

Želim vam obilo veselja pri poglabljanju v naše slovenske jezikovne korenine.
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VENETSKI NAPISI

Venetski napisi bodo skupaj obravnavani pri venetskem jeziku, tu pa bodo prikazane 
le posamezne podrobnejše študije. Veneti so ime za obširno pra-slovansko jezikovno 
skupino. Prastari napisi, razumljivi na slovanskih osnovah, se pojavljajo od Anatolije do 
Francije in Anglije. V tem sklopu bodo prikazani le napisi, ki jih zahodnoevropski jeziko-
slovci opredeljujejo kot venetske in so prisotni na širših območjih Benečije in Slovenije.

Študije napisov
– Atestinske tablice.
– Najstarejši venetski napis.
– Najdaljši venetski napis.
– Venetski napis na vojvodskem prestolu.
– Napisa Stara sušica in Vintarjevec.
– Napisa na ptujskih oljenkah.
– Noriška napisa.
– Napisi Grad, Posočje in Gradič.

Dosedaj obravnavani napisi
Napise Es12, Es86, Es87, Es91, Es93, Es107, EsIIIb, Ca4, Ad14, Pa9, Pa10, Pa19, P653, 

TrX in napis 40 obravnava F. S. Smole, njegova razumevanja pa so prikazana v Katalogu 
napisov in besed.
– F. S. Smole, Nekaj o venetskih napisih, Zbornik 4. mednarodne konference, Evropski 

staroselci, Jutro, Ljubljana 2006, 145-163.

Napise 9, 10, 11, 14, 16, 22, 57a, 57b in M 424 obravnava A. Ambrozic in njegova razu-
mevanja so prikazana v Katalogu napisov in besed.
– A. Ambrozic, Gordian knot unbound, Newly-discovered Venetic inscriptions, Toronto, 

Cythera press 2002, 88-109.

Največ venetskih napisov pa obravnava M. Bor in tudi njegova razumevanja so prika-
zana v Katalogu napisov in besed. Podaja razumevanje naslednjih napisov:

Es1, Es2, Es3, Es4, Es5, Es6, Es7, Es21, Es23, Es24, Es25, Es26, Es28, Es32, Es40, Es41, 
Es42, Es44, Es45, Es48, Es49, Es50, Es51, Es52, Es53, Es54, Es55, Es56, Es57, Es58, Es59, 
Es64, Es73, Es76, Es77, Es78, Es79, Es80, Es82, Es83, Es88, Es89, Es104, Es105, Es106, 
Es107, Es111, Es112, Es119, Es120, Es121, Es135,

Ca1, Ca2, Ca4, Ca5, Ca6, Ca7, Ca9, Ca11, Ca12, Ca14, Ca15, Ca16, Ca18, Ca24, Ca31, 
Ca48, Ca62, Ca64, Ca65, Ca66, Ca67, Ca68, Ca69,

Pa1, Pa2, Pa3, Pa6, Pa7, Pa8, Pa9, Pa11, Pa13, Pa15, Pa16, Pa20, Pa21, Pa25, Pa26, Pa29, 
Pa33, Gt1, Gt13, Gt14, Gt16, Gt17,
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Is1, Is2, Is3, Neg1, Neg2, Tr1, Tr3, Ts1, Bl1,
Ag1, P398, Od5, Od6, Od7, Vi1 in 1.

– V. Pavšič (M. Bor), J. Šavli, I. Tomažič, Veneti, naši davni predniki, založba I. Tomažič, 
čGP delo, Wien, Ljubljana 1989, 185-443.

Napis 14 obravnava I. Tomažič in tudi njegovo razumevanje je prikazano v Katalogu 
napisov in besed.
– I. Tomažič, Slovenske korenine, samozaložba, Ljubljana 2003, 50-52.

Napis Es 120 obravnavajo A. Ambrozic, P. Serafimov in G. Tomezzoli in tudi njihovo 
razumevanje je prikazano v Katalogu napisov in besed v prispevku.
– A. Ambrozic, P. Serafimov in G. Tomezzoli, The Venetic Inscription ES 120 on the cup of 

Scolo di Lozzo, Zbornik 4. mednarodne konference, Evropski staroselci, Jutro, Ljubljana 
2006, 164-171.

Najdaljši venetski napis oznako ET, obravnavata A. Ambrozic in G. Tomezzoli in tudi 
njuno razumevanje je prikazano v Katalogu napisov in besed v prispevku.
– A. Ambrozic in G. Tomezzoli, The »tavola da Este« inscription, Zbornik mednarodnega 

posveta, Sledovi Evropske preteklosti, Jutro, Ljubljana 2004, 132-146.

Napis na Vojvodskem prestolu, ki ga označujem z VP, obravnava A. Kumar in tudi 
njegovo razumevanje je prikazano v Katalogu napisov in besed v prispevku.
– A. Kumar, Analiza in razlaga napisov na Vojvodskem prestolu, Zbornik 4. mednarodne 

konference, Evropski staroselci, Ljubljana, Jutro, 2006, 181-191.

Katalog napisov
Katalog venetskih napisov, besed in prevodov prikazuje prečrkovanja in prevode F. 

Smoleta, M. Bora, I. Tomažiča, A. Ambrozica, P. Serafimova, G. Tomezzolija in A. Kumarja 
z oznako literature. Niso pa prikazani vsi glosárji s pojasnili posameznih besed, saj bi 
to zahtevalo samostojno knjigo, poleg tega pa so podrobnejše obrazložitve že podane v 
navedeni literaturi. Vsi prevedeni venetski napisi so podani tudi v angleškem jeziku.
Slovar napisov

Slovar  venetskega jezika prikazuje le osnovna razumevanja, z oznakami preoblikovanja 
v sedanji slovenski narečni ali knjižni jezik, po potrebi pa tudi v kak drug slovanski govor. 
Tudi Slovar venetskega jezika je dvojezičen in podaja ustrezne izraze tudi v angleškem 
jeziku.
Narečja

Tudi drugi napisi, ki nimajo take podrobnejše obdelave, so podani brez podrobnejših 
pojasnil posameznih besed, ki si jih mora bralec poiskati v ustreznih slovarjih, predvsem 
pa v zapisanem in še živem narečnem govoru. Mlajši bralec bo mnogokrat prikrajšan, saj 
ne pozna več izjemnega bogastva naših narečij. Množična javna glasila, zlasti govorna in 
slikovna, so dostopna prav po vsej Sloveniji in s svojo govorjeno in pisano besedo ogrožajo 
narečno izgovorjavo. Že sedanje generacije so izgubile večino narečnih izrazov, v dobi dveh 
novih generacij pa bo to naše izjemno narodno bogastvo popolnoma izginilo.
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Na ustrezne državne in znanstvene organe sem podal že več pisnih predlogov za čim-
prejšnji zapis slovenskih narečij in bil pohvaljen za tako pobudo. Žal do izvedbe ni prišlo, 
prav zaradi nerazumevanja odgovornih znanstvenikov, ki se očitno ne zavedajo celotne 
nepopravljivosti hitrega propadanja naših narečnih govorov.

Zaradi hitrega zamiranja naših narečnih govorov sem predlagal sodoben način 
zvočnega zapisovanja. Predlagal sem uporabo sodobnih naprav za snemanje govora, ki bi 
se ga zvočno posnelo ob istočasnem posnetku knjižnega govora. Tak zapis lahko naredi 
kdorkoli, ki razume narečni govor in zna posneto govorico izraziti tudi v knjižnem jeziku, 
zato se za izvedbo lahko poišče snemalce z javnim razpisom. Snemalce bi bilo sicer treba 
ustrezno podučiti, vendar bi izvedba takega projekta zahtevala le nekaj let. Posnetke bi 
lahko kasneje obdelovali strokovnjaki in pripravili ustrezne narečne slovarje.

Žal strokovnjaki takega načina narečnega zapisovanja nočejo in bi to najraje storili 
sami, vendar bi tudi ob odobritvi takega projekta, zaradi njihovega majhnega števila, potre-
bovali za ustrezen zapis čas več generacij. Očitno bodo zaradi morda nekoliko bolj strokov-
nega zapisa raje pustili pozabi naše narečne kulturne korenine v celoti.

Podrobnejše študije 
Podrobnejše študije venetskih napisov predstavljajo način za točnejše prečrkovanje, 

in vrednotenje razumevanja ostalih venetskih napisov, saj ni bilo moč vseh napisov tako 
podrobno obrazložiti. Poudarek je dan ustreznim in obrazloženim prečrkovanjem, delitvam 
praviloma zveznih besedil na znane besede v izbranem jeziku razumevanja in ugotavljanju 
najverjetnejšega pomena napisanega besedila.

Pomembne so primerjave prečrkovanj in razumevanj posameznih napisov različnih 
avtorjev, saj se tako najbolje vidi ustreznost posameznih razumevanj. Tudi manj verjetna 
razumevanja na istih jezikovnih osnovah so koristna, saj podajajo različice, ki se delno 
skladajo tudi z najverjetnejšim razumevanjem in tako potrjujejo izbrani jezik razumeva-
nja.

Zlasti je pomembna podrobna primerjava razumevanj istih napisov različnih avtorjev 
v različnih jezikih, saj se tako najbolje vidi bistvena razlika pri izbiri jezika razumevanja 
in tako razvidno določi najverjetnejši jezikovni izvor posameznega napisa. Prav take pri-
merjave so pokazale odločilno razliko med razumevanji na osnovi slovanskih jezikov in 
drugimi razumevanji, ki kot izbrani jezik razumevanja upoštevajo predvsem latinščino in 
grščino.
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ATESTINSKE TABLICE 
SO PRASLOVENSKI NAPISI

UVOd
Atestinske tablice so starovenetski oziroma staroslovenski napisi iz 5. do 3. stoletja pr. 

Kr., razen Es 27, ki ima delno latinske črke in datira okoli 2. stoletja pr. Kr. in Es 29, ki ima 
napis v latinskih črkah in datira v prvo stol. pr. Kr. Tablice so našli v kraju Atestino, sedaj 
Este pri Padovi in so shranjene v Narodnem muzeju Atestino v kraju Este. Tablice imajo 
različne označbe, po različnih avtorjih, zato bomo uporabljali krajevne oznake podane v 
knjigi La lingua Venetica. Med atestinske tablice se uvrščajo napisi Es 23 do Es 39, kjer je 
zajetih tudi več manjših delcev. V to skupino spada tudi tablica Vi 3, ki jo uvrščajo v 3. 
stol. pr. Kr. in ima podobno strukturo, najdena pa je v pokrajini Vicenza in je shranjena v 
Ljudskem muzeju v Vicenzi [1, 2, 3].
– Venetske napise M. Lejeune časovno v grobem deli na:
– arhaične venetske napise okoli 550 do 475,
– stare venetske napise okoli 474 do 300,
– novejše venetske napise okoli 300 do 150,
– venetsko latinske napise okoli 150 do 100 [2].

Novejše datacije podajajo starejša obdobja in najstarejše venetske napise postavljajo že 
na začetek 6. stol. pr. Kr. [3].

Tablice se delijo v tri skupine:
a tablice 23-27, 31-39 in drugi delci so alfabetske tablice normalnega tipa.
b tablici 28-29 sta bistveno različni in predstavljata tablici vodoravnega tipa; tablica 29 je 

pisana v latinici in prestavlja povezavo s predhodnimi tablicami.
c tablica 30 je posebna, saj je okrašena z likom človeka, po zapisu pa spada v skupino b.
d tablica Vi 3 je edina, ki je niso našli v kraju Este, po obliki pa bi ustrezala alfabetski 

tablici normalnega tipa.

OPIS TABLIC

Es 23 Tablica je iz brona in je čvrsta, našli pa so jo zvito sredi terena. slika [1, 3, 4, 5]
Tablica je velika 190 x 165 mm in je razdeljena na 11 vrst. Prve štiri vrste podajajo 

skupni zapis, ki je prikazan v stilizirani pisavi:
prva vrsta: TLDNDrDIVL IVNIVrIV, druga vrsta: LMNMrMVKLKNKrKLTNTr
tretja vrsta: LSNSrSL JN JrJLPNPrP in četrta vrsta: LGNGrGLBNBrBLcNTrT
peta vrsta podaja abecedo: O G B u c S r J N P M L K T I D V E  A
šesta vrsta se prične brati na levem robu in se nadaljuje po desnem robu navzgor in 
potem navzdol ter podaja votivni zapis: 
SOBOrOIPOI ArOPA JOTI ABA IVBEOTSANODOGEM
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sedma, osma, deveta in deseta vrsta podajajo 16 stolpcev z zapisom OEKA
enajsta vrsta daje zaključno črko stolpcev OEKA: E G B c S r J P N M L K T I D V

Es 24 Tudi ta tablica je iz brona in je deljena na 11 vrst. slika [1, 5]
Prvi vrsti vsebujeta votivni napis božanstvu Reiti, ki se prične v drugi vrsti na desni in 

se bere nazaj ter nadaljuje serpentinasto v prvi vrsti:
I A I ITIErSNMN ArAKOEKNODIOMOTN AVOTzANODOGEM
tretja do šesta vrsta vsebujejo napis: / NTRTLDNDRDIVLIVNIVRIV
LGNGRGL -/NBRBLcNTRTLSNSRSL ---RJLP/NPRPLMNMRMVKLKNKRKLT
sedma, osma, deveta in deseta vrsta delno podajajo 16 stolpcev z zapisom OEKA
enajsta vrsta daje zaključno črko stolpcev OEKA: E G B T S I r J P * * * * * I Ž V

Es 25 Tablica velikosti okoli 175 x 125 mm je bronasta.  slika [1, 5]
Tablica je razdeljena na 9 vrst s tem, da se tretja vrsta prične brati na desnem robu in 

nadaljuje najprej po levem robu in konča v drugi vrsti, četrta vrsta pa se prične brati na 
levem robu in se nadaljuje po levem robu in prvi vrsti ter konča na ročaju tablice:

tretja vrsta, pokončni del in četrta vrsta vsebujejo votivni napis božanstvu Reiti:
I A I ITIVrIETANI A JSNuI IrASTN AVuI ISONMOI ITLOVOTSANODOGEM
četrta vrsta, pokončni del napisa in prva vrsta ter ročaj tablice vsebujejo napis:
/MNMrMLD/NDrDLTNTrTLKNKrKL IVNIVrIV
LGNGrGLBNBrB/ IVVKLKNKrKLSNSrSL JN JrJLPNPrPL
peta, šesta, sedma in osma vrsta podajajo 16 stolpcev z zapisom OEKA
deveta vrsta daje zaključno črko stolpcev OEKA: II G B D S R J P N M L * * * * *

Es 26 Tablica je iz brona velikosti 142 x 128 mm in ima na 10 vrst. slika [1, 5]
Prve tri vrste se pričnejo brati levo zgoraj in tečejo serpentinasto navzdol in vsebujejo 

napis:
VKLGNGrGLBNBrBLDN/DrDL -NzrzL JN/JrJLPNPrP--------KNKrKLT-

NTrT-------VrIV
četrta in peta vrsta se pričneta brati na desni strani pete vrste in se branje serpentinasto 

nadaljuje v četrti vrsti z napisom: I A ITIErOTzANODzrA -OGE -
šesta, sedma, osma in deveta vrsta podajajo del 16 stolpcev z zapisom OEKA
deseta vrsta daje zaključno črko stolpcev OEKA: A G O c S r * * N M L K T I * *

Es 27 Tablica velikosti okoli 200 x 205 mm je iz brona in je precej poškodovana pa tudi 
črke niso dobro razvidne. Razdeljena je na 11 vrstic: slika [1, 3]

prva vrsta je slabše čitljiva, po prerisu pa se prečkuje: RF-GPhOINKM in vsebuje dve 
venetski črki.
druga in tretja vrsta se po prerisu prečrkuje: 
GRGLBLSRSLMNMNK/RTN JL JRBRPNRN
četrta vrsta se po prerisu prečrkuje: dedITFIWeNSMeRITO 6 venetskih črk
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peta in šesta vrsta podajata votivni napis božanstvu Reiti:
--ELOIITL--POIAIITIErIETAN-----GALEKOTzANODzONM----LOVN---
sedma, osma, deveta in deseta vrsta podajajo le manjši del 16 stolpcev z zapisom OEKA: 

O - 10x, E - 14x, K - 11x in A - 8x
enajsta vrsta daje zaključno črko stolpcev OEKA: * * * M L K T * * * * * * * * *
A. Marinetti [3: 161-162] podaja vsa prečrkovanja po običajnem strokovnem obratnem 

številčenju vrstic:
11) ]RFQGPhOINKM[
10) ]nrnprφrślśntd[
9) ]knmnmlsrslφlχrχ[
8) ]TIO[---]/O[------]dEdIT LIBENS
7) ]nate.i.re.i.tiia.i[.]o.p[--]l.tiio[-]en[
6) ]n[.]vo.l.t[----]mno.s.[--]na.s.tokela.χ[
5, 4, 3, 2 in 1 vrsta so prečrkovane enako s tem, da namesto črke K v AKEO upošteva 

dvojico IC = IU.

Es 28 Tablica velikosti 140 x 105 mm je bronasta tablica druge vrste.  slika [1]
Ima vodoravno obliko napisa in votivni napis v treh vrsticah, ki se prične brati v prvi 

vrsti desno in se bere levo ter serpentinasto navzdol.
IONMMOIITLOV-/zOIIIOBOTzAN/OD-ErETAr--rOTEMELOGEM

Es 29 Bronasta tablica velikosti 135 x 95 mm je tablica druge vrste z vodoravnim napisom 
v latinici in verjetno datira v prvo stol. pr. Kr. Vsebuje votivni napis in abecedo.
 slika [1]

MEGOdONASTO/ [A] B C d E F G h I K L M N O [P] Q R S T V X

Es 30 Tablica velikosti 158 x 90 mm je bronasta in okrašena s sliko človeka v sredini in 
po obliki spada v drugo skupino tablic. slika [1]

Tablica vsebuje votivni napis, ki se prične brati v vodoravni vrsti desno in se bere levo 
ter nadaljuje navzgor: IAITIER/OTODANI/TIU-

Es 31 Tablico ocenjene velikosti 155 x 165 mm sestavljajo trije bronasti deli, sredina 
tablice pa ni ohranjena. slika [1]

V sredini je votivni napis: OI------IERzOKAIIIB---------zANODNADV
Po obodu pa je v dveh vrstah napis: 
LGNGRGLBNBRBLcNT----------------NPRPLMN-RMLKN--------------IVLIVNIVRI-

Es 32 deli bronaste tablice ocenjene velikosti 150 x 115 mm predstavljajo tablico nor-
malnega tipa, saj ima vse tri dele. slika [1]

Votivni del je dokaj dobro ohranjen ostali deli pa so ohranjeni le z nekaj črkami.
Votivni del se prične brati v drugi vrsti levo in se nadaljuje serpentinasto navzgor, 

očitno pa je zmanjkalo prostora, zato se zopet nadaljuje v tretji vrsti z vsebino:
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-NEL ---TLOVPOI A I IT-----TzI AME - IVAMErIV--zANODN ADV
Od ponavljalnega dela soglasnikov so ohranjene le črke: TLSr
V spodnjem delu OEKA so ohranjene le črke: E - 2x, K - 2x in A - 3x
V zadnji vrsti s spremenljivimi črkami pa so ohranjene črke: NMLK

Es 33 Od tablice je ohranjen le manjši del 43 x 58 mm, ki pa vsebuje vse tri dele, torej gre 
za tablico normalnega tipa. slika [1]

Prvi dve vrsti vsebujeta ponavljalne soglasnike, vendar so ohranjene le črke: 
RKNK/M-MNM
Tretja in četrta vrsta vsebujeta del votivnega napisa: -A I ITIErzNTTOrE -----
Spodnje vrste OEKA in spremenljivimi zadnjimi črkami pa so ohranile le: O - 2x.

Es 34 delca predstavljata bronasto tablico normalnega tipa z ocenjeno velikostjo 115 x 
120 mm, ki naj bi imela 11 vrstic. slika [1]

Prvi dve vrstici vsebujeta delno ohranjen votivni napis: /-OIITLOVzTzEGE----
Naslednje štiri vrstice imajo delno ohranjene ponavljajoče se soglasnike:
-----GLBNBrB-TN-/rTLSNSrSLJ--------------KLTNT/rTLD---------------
Spodnje vrste s stoplci OEKA in spremenljivimi zadnjimi črkami pa so ohranile le:  

O - 4x.

Es 35 Tablica je iz brona in ima tri delce, ocenjena velikost tablice je 210 x 170 mm.
Od zgornjega dela je ohranjen le del votivnega napisa: ---AIAIVE------ slika [1]
Spodnje vrste OEKA in spremenljivimi zadnjimi črkami pa so ohranile le črke: O - 5x, 
E - 5x, K - 8x, A - 6x in v spremenljivi vrsti: N M L K T I D

Es 36 Štirje delci predstavljajo bronasto tablico, ocenjene velikosti 190 x 160 mm.
Od zgornjega votivnega dela so ohranjene le črke: ----zIA---   slika [1]
Od spodnjega dela OEKA pa so ohranjene le črke: O - 4x, E - 7x, K - 4x in A - 2x.

Es 37 Ohranjen je le bronasti del velikosti 38 x 29 mm, tablica pa bi bila velika v razponu 
180-190 x 140-150 mm. slika [1]

Ohranjen je le del votivnega napisa: ----TIEr-----

Es 38 dva bronasta delca 37 x 21 in 47 x 31 naj bi predstavljala tablico velikosti  
160 x 120 mm.

Ohranjen je le del votivnega napisa: ----KOT----, ki je povzet po prečrkovanju.

Es 39 Ohranjeni so trije bronasti delci 52 x 53, 26 x 34 in 18 x 22 mm. slika [1]
Od ponavljajočih soglasnikov so ohranjene le črke: -rKN-/-LJN, od stolpcev OEKA pa le 

črka O.
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Slika 1: Atestinska tablica Es 23 [1, 3, 4, 5]

Slika 2: Atestinska tablica Es 24 [1, 5]
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Slika 3: Atestinska tablica Es 25 [1, 5]

Slika 4: Atestinska tablica Es 26 [1, 5]
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drugi delci:        slika [1]
a ohranjeno od OEKA: K - 4x, A - 5x in spremenljive črke: rJ
b ohranjeno od OEKA: E - 5x, K - 11x, A - 11x in spremenljive črke: RPNMLKTID
c ohranjeno od OEKA: O - 2x, E - 3x, K - 1x, od ponavljalnih soglasnikov pa le Dr
d ohranjeno od OEKA: O - 3x, E - 3x, od ponavljalnih soglasnikov pa le Dr
e ohranjene so od ponavljalnih soglasnikov le črke: NM
f ohranjena je le črka P
g od ponavljalnih soglasnikov so ohranjene le črke: JL-/-MN
h ohranjene so le črke od OEKA: O - 2x, E - 4x.
i ohranjena je le črka a [1]

Vi 3 Pri delih temeljenja za novo palačo “Standa” v centru Vicenze so augusta 1959 našli 
v globini 7 m del bronaste tablice velikosti 73 x 120 cm, ki ustreza tipu atestinskih tablic 
normalnega tipa. Tablica je pisana na način poznejših zapisov zato jo uvrščajo v 3. stoletje 
pr. Kr. Tablica ima ohranjen levi rob, desni del pa manjka. slika [1: 389, 3: 162]

Po oceni manjka polovico to je 8/16, saj je ohranjenih v povprečju 8 pokončnih zapisov 
OEKA z različno zadnjo črko, praviloma pa te tablice vsebujejo 16 takih pokončnih zapisov. 
Tablica je razdeljena na 6 vrst; prva vrsta vsebuje del votivnega zapisa: -----NOwzTNAI, 
srednje štiri vrste vsebujejo pokončne zapise OEKA: O - 7x, E - 9x, K - 10x, A - 7x, spodnja 
vrsta pa vsebuje 8 različnih črk NMLKTIDV. črka I je označena s tremi pokončnimi 
črtami, vendar stranski črti le označujeta in poudarjata črko I.   [1]

Od atestinskih tablic Es 23 do Es 39, vsebujejo tablice Es 28 do Es 30 le votivne zapise, 
zato niso primerne za celostno primerjavo. Tablice Es 27 in Es 31 do Es 39 s posameznimi 
delci vsebujejo le del tablic normalnega tipa, zato slikovno podajam le tablice: Es 23, Es 24, 
Es 25 in Es 26.

ZNANSTVENO dELO
Znani zahodnoevropski venetologi G. B. Pellegrini in A. L. Prosdocimi [1], M. Lejeune 

[2], so podrobno opisali in prečrkovali tudi navedene štiri tablice in jih uvrstili med »alfa-
betske« tablice normalnega tipa. Lejeune [2: 15] je poudaril: »literatura [1] je prvo znan-
stveno delo, ki vsebujejo obilo slik, izčrpnih bibliografij in komentarjev z množico podatov 
o zgodovini in arheologiji, manjka edino natančen opis jezika, ki ga nudi v tem delu«. 
Nekatere tablice so opisali A. Marinetti in drugi v knjigi AKEO [3] in G. Fogolari in A. L. 
Prosdocimi v literaturi [4]. Zahodnoevropski venetologi razumejo le del votivnih napisov, 
zato posamezne dele tablic ne poimenujejo po njihovi vsebini , ampak po njihovem mestu 
na tablicah, ki jih dele v tri dele:

Spodnji del
Abeceda
Votivni del
Zgornji del
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SPOdNJI dEL

Zahodnoevropski venetologi berejo tablice od spodaj navzgor, kar je označeno s števili 
vrstic in navajajo serijo zapisov AKEO, ki ga ne znajo razložiti in ki z različnimi začetnimi 
črkami, po njihovem lahko predstavlja magično sakralni element. AKEO se ponovi 16 krat 
kar predstavlja mnogokratnik števila 2, 16 = 2x2x2x2. AKEO pa lahko predstavlja tudi od α 
do ω. Ne razumejo začetnih črk v povezavi s predpostavko magičnih elementov. V novejši 
literaturi [3] navajajo možnost branja K kot I in C, ki bi pomenil U; tako bi namesto K 
dobili I in U ali vse samoglasnike a, i, u, e, o.

Njihovo prečrkovanje na tablici Es 23:

5) o o o o o o o o o o o o o o o o
4) e e e e e e e e e e e e e e e e
3) k k  k k k k k k  k k k k  k k k k K = IC = IU = IU
2) a a a a a a a a a a a a a a a a
1) ( ) χ φ t s r  ś p n m l  k ϑ h z v

Komentar
Jezikoslovci berejo ta del napisov od spodaj navzgor, kar je v nasprotju z orientacijo 

tablic, ki imajo ta del vedno na spodnjem delu. Nobena tablica se ne bere od spodaj navzgor 
in za tako izjemo jezikoslovci ne dajejo nobenega pojasnila. Prav tako niso poskušali tega 
dela razumeti tudi v obratni smeri. Pri njihovem branju in vseh kombinacijah s prvo 
črko dobimo le dve latinski besedi in nobene besede v drugih germanskih, romanskih 
in slovanskih jezikih. Pri obratnem branju pa dobimo vse besede razumljive na osnovi 
slovanskih jezikov. Tudi novejša razlaga z vsemi samoglasniki, ki je vsekakor upoštevanja 
vredna, ne daje odgovora na zadnje ali prve črke, ki vsekakor spadajo k tem stolpcem. Ne 
sklada pa se tudi s samoglasniki, saj tablici Es 23 in Es 24 vsebujeta E in I, tablica Es 25 
vsebuje tudi II, tablica Es 26 pa vsebuje poleg I tudi A in O.

Pregled črk prve vrste po avtorjih in napisih:
Es 23 -χφtsrśpnmlkϑhzv [1] vdhθklmnpśrstbge [2] vzhθklmnpśrstφχe [3]
Es 24 eχφtsrśp-----hzv  vdh-----pśrstbge  
Es 25 iiχφtsrśpnm------  ------mnpśrsdbgii  iiχφtsrśpnm------
Es 26 aχotsr--nmlkϑh--  --hθklmnpśrstoga  aχotsr--nmlkθh--
Es 27 ---------mlk----  ---θklm---------  
Es 32 --------nmlk----  ----klmn--------  ----klmn--------
Es 35 --------nmlkϑhz-  -dhθklmn--------  
Es 39 śr+śpnmlkϑhz+  śr+ dhθklmnpś+pś  
Vi 3 vzhϑklmn--------  vdhθklmn--------  vzhθklmn--------
Vse iiaeoχφtsrśpnmlkϑhzv iiaeogbtsrśpnmlkθhdv iiaeoχφtsrśpnmlkθhzv

Vsi avtorji dobijo istih 19 različnih črk.



Starejša slovenska etnogeneza138

ZGORNJI dEL

V zgornjem delu so skupine soglasnikov katerih vsebine ne znajo razložiti. 

Es23 LGNGrGLBNBrBLcNTrTLSNSrSLJNJrJLPNPrPLMNMrMVKLKNKrKLT 
 NTrTLDNDrDIVLIVNIVrIV

Njihov zapis:
skupaj: [1: 106; 2: 190; 3: 49]
vhrvhnvhlvhzrznzlϑrϑnϑlkrknklkvmrmnmlprpnplśrśnślsrsnsltrtntlφrφnφlχrχnχl [1: 106]
vhrvhnvhlvhzrznzlθrθnθlkrknklkvmrmnmlprpnplśrśnślsrsnsltrtntlbrbnblgrgngl  [2: 190]
vhrvhnvhlvhzrznzlθrθnθlkrknklkvmrmnmlprpnplśrśnślsrsnsltrtntlφrφnφlχrχnχl [3: 49]
ločeno: [1: 102; 2: 190; 3: 49]
 vhr zr ϑr kr mr pr śr sr tr φr χr
 vhn zn ϑn kn mn pn śn sn tn φn χn
 vhl zl ϑl kl ml pl śl sl tl φl χl
 vh   kv

Lejeune [2] ima enako delitev, vendar namesto grških črk bere ϑ kot d, φ kot b in χ kot g 
ter meni, da skupina vh ki se pojavlja kot skupina znakov ne predstavlja ločena fonema, 
ampak predstavlja le en sam fonem.

Komentar
Predpostavka, da skupina vh predstavlja en sam fonem je v nasprotju z abecedo, ki 

podaja le 19 črk za običajnih 30 glasov indoevropskih jezikov, zato nekateri znaki podajajo 
več fonemov, ki se dopolnijo še z dvoglasniki, kar potrjuje tudi [2, 109] in navaja dvogla-
snike ei, ai, oi in eu, au, ou. Nedvoumno črko I jezikoslovci prečrkujejo kor h in za tako 
odločitev ne podajajo nobene obrazložitve. Jezikoslovci ne bi smeli spregledati, da se v delu 
napisov s samimi soglasniki pojavi črka I in to vedno na začetnem delu, zato mora tisti del 
pomeniti uvod v nekaj ali uvajanje nečesa.

PREGLEd OSTALIh PREčRKOVANJ PO AVTORJIh

Es24 LGNGRGL-/NBRBLcNTRTLSNSRSL---RJLP/NPRPLMNMRMVKLNRKLT/
NTRTLDNDRDIVLIVNIVRIV
vhrvhnvhlvhzrznzltrtn/tlkrknklkvmrmnmlprpnplśrśnślsrsnsltrtntlφrφnφl/χrχnχl [1: 108]
(v)hrvhnvhlvhdrdndltrtn/tlkrknklkvmrmnm(l)prpn/plśr(śnś)lsrsnsltrtntlbrbn/(b)lgrgngl

[2: 191]

Es25 LGNGrGLBNBrB/IVVKLKNKrKLSNSrSLJNJrJLPNPrPL/MNMrMLD/
NDrDLTNTrTLKNKrKLIVNIVrIV
vhrvhnvhlkrknkltrtntlzrzn/zlmpmnm/lprpnplśrśnślsrsnslkrknklkvvh/φrφnφl/χrχnχl
 [1: 110]
vhrvhnvhlkrknkltrtntldrdn/dlmrmnm/lprpnplśrśnślsrsnslkrknklkvvh/brbnbl/grgngl
 [2: 194]
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Es26 VKLGNGrGLBNBrBLDN/DrDL-NzrzLJN/JrJLPNPrP--------KNKrKLT-
NTrT-------VrIV
vhrv(hnvhlvh)trtntlkrknk(lmrm/nml)prpnplśrśnślsrsn(sl)zrznzlφrφnφl/χrχnχlkv [1: 112]
vhrv(hnvhlvh)trtntlkrknk(lmrm/nml)prpnplśrśnślsrsn(s)ldrd/ndlbrbnbl/grgnglkv [2: 194]

Es 27 ]GRGLBLSRSLMNMNK[ /.]RTNJLJRBRPNRN[
]nrnprφršlšntd[---------]knmnmlsrslφlχrχ[------    [3: 161]
]np(lv)hnpnprbršlšntr[---------]knmnmlsrslblgrg[-   [2: 194]

Es31 LGNGRGLBNBRBLcNT----------------NPRPLMN-RMLKN
--------------IVLIVNIVRI-
(v)hrvhnvhlvh(zrznzltrtntlkr)k/nklkvmr(m)nm/lprpn(plśrśnślsrsnsltr)tntlφrφnφl/
χrχnχ(l)   [1: 121]
(v)hrvhnvhlvh(drdndlkrk)nkl/mr(m)nm/lprpn(plśrśnślsrsnsltr)tntlbrbn/blgrgng(kv)

 [2: 193]

Es 32  TLzr ]srslt[n  [1: 124]
 sns]rslt[ntrlt  [2: 192]

Es 33 RKNK/M-MNM knkr and mnmrm(l) [1: 126]
 ]knkr(k)/(l)mnm(r)m[l [1: 126]

Es 34 -----GLBNBrB-TN-/rTLSNSrSLJ--------------KLTNT/rTLD---------------
(vhrvhnvhlvhdrdn)dltr/tntlk(rknklkvmrmnmlp/rpnplśrśn)ślsrsnsltr/tntlφrφnφl/χ(rχnχl)
 [1: 108]
(vhrvhnvhlvhzrz)nzltr/tntlk(rknklkvmrmnmlp)/(rpnplśrśn)ślsrsnsltr/(t)nt(l)brbnbl/
g(rgngl)    [1: 108]

Es39 in drugi delci -rKN-/-LJN-//-Dr-//Dr-//-NM/L-//-P-//-JL-/-MN-
nkr in lśn + rz + rz + mn + nm in lś [1: 134]
nkrp in lśn + rd + dr + l inmn in l + nm in lś [2: 194-195]

Komentar
Pri prečrkovanju Es 31 v literaturi [1] je, glede na dolžino manjkajočega srednjega dela, 

vstavljenih v spodnji vrsti 14 in v zgornji vrsti pa 16 črk, kar je pravilno, v literaturi [2] pa 
je vstavljenih po 9 in 16 črk in je zato napačno.

VENETSKA ABECEdA
Na tablici 23 je celotna venetska abeceda, ki so jo prečrkovali takole:
[1: 102] o  χ  φ  u  t  s  rś  p  (n)  m  l  kϑi  h  z  v  e  a
[2: 195] .a..e..v..d.h.θ..i..k..l..m..n..p..š..r..s..t..u..b..g..o.
[3: 160] .a.e.v..z.h.θ.k.l..m..p..š..r..s..t..u..φ..χ..o.
  .a.e.v..d..i..t.k.l..m..p..nš.r..z..c..u..b..g..o. pravilno prečrkovanje
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Komentar
Abecede zahodnoevropski venetologi ne komentirajo, pri prepisu pa je opaznih nekaj 

napačnih in nekaj neustreznih prečrkovanj.
[1] združeni sta črki NŠ in ne RŠ, črki N in P sta po vrstnem redu zamenjani, med 

črkama K in I ni nobene črke, črka Z je v resnici črka d, grške črke pa niso ustrezne za 
navedene znake in dajejo napačno glasovno sliko.

[2] črke h, θ in i so napačne – h = I, θ = T, črke i pa ni; črki N in P sta zamenjani, črki 
N in Š nista združeni, pri pikah pa so tri napake.

[3] tudi v novejšem prepisu je izpuščena črka N, upoštevane so grške črke, pri pikah 
pa so tri napake.

Treba je opozoriti, da so črke A, E, K, L, M, P, N, Š, in R samostojne, črke d, I, T, Z, C, 
U, B, G in O pa so vstavljene v četverokotnike.

LATINSKI ABECEdI

Es27 [AXBVCTdSE]RFQGPhOINKM[L] Zapis 11 zaporednih črk z dopolnitvijo 10 
črk je abecedna premetanka, kjer se izmenjujeta prva in zadnja črka in nato naslednje črke 
tako, da je zapis skrita abeceda: A B C d E F G h I K L M N O P Q R S T V X [3: 162]

Es29 A B C d E F G h I K L M N O P Q R S T V X  [1: 118; 2: 196]

VOTIVNI dEL

Atestinske tablice naj bi vsebovale okoli 10 % votivnih napisov boginji Reitiji, ki je 
znana tudi iz drugih napisov iz najdišča Este [1, 94]. V ostalih venetskih napisih naj bi 
bilo okoli 50 % osebnih imen [2: 41]. Pri prečrkovanju in razumevanju so podane nekatere 
kratke razlage prečrkovanj, povprečne dolžine besed in razlage z imeni pa kažejo skromno 
razumevanje teh votivnih delov, ki je osnovano le na osebnih imenih. Tudi teh zapisov ne 
znajo razložiti, kljub temu pa so zapise prečrkovali in delili takole:

Es23 SOBOr/OIPOI ArO/PA JOTI ABA IVBEOTSANODOGEM
meχozona.s.to.e.φ.vhaφa.i.t?śap/ora.i.o.pio/roφo.s. 3 napačne in 4 grške črke
mego donasto e(  ) b(  ) Fabaitśa Porai op iorobos 35 črk/8 besed = 4,38 2 imeni [1: 107]
mego dona.s.to .e.b. vhaba.i.tśa p/ora.i. .o.p io/robo.s.
1 napačna in 1 manjkajoča črka 36 črk/7 besed = 5,14 [2: 197]
meχozona.s.to.e.φ.vhaφa.i.toniap/ora.i.o.pio/roφo.s. 4 napačne in 4 grške črke
mego donasto Ebfa Bajtonia Porai op iorobos 37 črk/7 besed = 5,29 3 imena [3: 160]
mego donasto = Mi donò = To me he gave = Meni je daroval
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Originalna razlaga: [1: 107]
Al formulario normale è aggiunta la determinazione op iorobos di incerto signifi-

cato. La dedica è a Pora;  e b potrebbe essere un’abbreviazione per un nome indiv., di 
cui allora Fabaitśa sarebbe l’appositivo in *tja (ma non è esclusa una abbreviazione di 
qualche formula: in questo caso la dedicante sarebbe designata da un solo nome, di strut-
tura d’appositivo, ma a funzione di nome indiv.)

Prevod razlage: [1: 107]
Navadnemu formularju je dodana določitev op iorobos, negotovega pomena. Poudar-

jena je Pora; .e b., ki bi lahko bila kratica za osebno ime, od katerega Fabaitśa bi bilo nado-
mestilo v -*tja (ni izključena tudi okrajšava za izraz, ki bi bil v tem primeru posvečen samo 
enemu imenu, nadomestna oblika, toda v funkciji osebnega imena.)

Originalna razlaga: [3: 160]
dedica di una dona, designata con nome individuale (Efba; dello stesso nome so cono-

scono anche le forme con assimilazione, Effa ed Efa) e gamonimico. La divinita è qui desi-
gnata solo col nome Pora (cfr. anche il n. 6,3), probabilmente il nome originario della dea, 
come dimostra la morfologia non derivata(a differenza di Reitia, che è forma aggettivale, 
derivato in –io-); il nome Pora è legato al cocetto di »passaggio« (cfr. greco πóρoς), che si 
presta a diverse interpretazioni, dal »passaggio« del fiume. su cui si trovara il santuario del 
parto, etc. Ill sintagma op iorobos non è interpretato con certezza; il confronto è con inde-
uropeo *joro-' »anno, stagione primaverile«.

Prevod razlage: [3: 160]
Posvetilo žene, opisane z osebnim imenom (Efba; pod istim imenom se poznajo 

podobne oblike, Effa in Efa) in gamonimico. Božanstvo je tu opisano samo z imenom 
Pora ( primerjaj tudi v n. 6,3), verjetno prvotno ime boginje, kot nam pokaže ne izpeljana 
morfologija ( za razliko Reitia, ki je osebna oblika, izpeljana v –io-); ime Pora je vezano na 
smisel »prehodnega« (glej grški πóρoς), iz katerega bi lahko izpeljali različne pomene, o 
»prehodnosti« reke kjer najdemo svetišče rojstva, itd. Sintagma op iorobos ni prevedena z 
gotovostjo; primerjava je z indoevropejščino *joro-' »leto, pomladno obdobje«.

Es 24 I A I ITIErSNMN ArAKOEKNODIOMOTN AVOTzANODOGEM
meχozona.s.tova.n.t.s.mo.l.zo.n.ke./o.kara.n.mn.s.re.i.tiia.i.   3 napačne in 1 grška črka 
mego donasto Vants Moldonkeo Karanmns Reitiai 40 črk/6 besed = 6,67 3 imena [1: 109]
mego dona.s.to va.n.t.s. mo.l.do.n.ke./o. kara.n.mn.s. re.i.tiia.i. 
dobro prečrkovanje 41 črk/6 besed = 6,83 [2: 197]

Originalna razlaga: [1: 109]
Inaccettabile la divisione (Vetter) Vants Moldon ke Okaranmus con menzione di più 

persone, per il verbo al singolare e per il confronto Karanmnioi (Pa 2).

Prevod razlage: [1: 109]
Nesprejemljiva delitev (Vetter) Vants Moldon ke Okaranmus z navedbo več oseb, za 

glagol v ednini in za primerjavo Karanmnioi (Pa 2).
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Es 25 I A I ITIVrIETANI A JSNuI IrASTN AVuI ISONMOI ITLOVOTSANODOGEM
meχozona.s.tovo.l.tiiomno.s.iiuva.n.t/.s.a.riiu/n.s.śa.i.nate.i.re.i.tiia.i.  2 nap., 1 gr. črka
mego donasto Voltiomnos Iuvants Ariuns S'ainatei Reitiai 49 črk/7 besed = 7,00 4 imena 
 [1: 111]
mego dona.s.to vo.l.tiiomno.s. iiuva.n./t.s. a.riiu/n.s. śa.i.nate.i. re.i.tiia.i.
dobro prečrkovanje 53 črk/7 besed = 7,57 [2: 197]

Originalna razlaga: [1: 111]
Il dedicante è designato da tre nomi, per cui si ripropone il valore del terzo nome (1: 

nome indiv.; 2: appos. –patronimico); nel nostro caso può designare l’avo paterno (Lejeune) 
o il gentilizio (Untermann, pp. 40-1, con altre possibilità). Ma non è esclusa l’ipotesi del 
Pisani (“Paidea” e LIA) di un epiteto (v. il commento alla tavoletta 24).

Prevod razlage: [1: 111]
Posvetitev je sestavljena iz treh imen, za katere se predlaga vrednost tretjega imena 

(1: osebno ime; 2: nadomestek – priimek izpeljan iz očetovega imena), v našem primeru 
lahko predstavlja očetovega prednika (Lejeune) ali plemstvo (Untermann, pp. 40-1, z 
drugimi možnostmi). Ni izključena niti hipoteza Pisani-ja (“Paidea” e LIA) kot vzdevek 
(glej komentar pri tablici 24).

Es26 I A ITIErOTzANODzrA —OGE
[- - - - - a]r.s.zona.s.tore.i.t/ ia.i.  1 napačna črka 
[mego - a]rs donasto Reitiai  21 črk/4 besed = 5,25  brez imen  [1: 113]
[m]ego   [- - - - - ]ar.s.   dona.s.to   re.i.t/ia.i. 21 črk/4 besed = 5,25 [2: 198]

Originalna razlaga: [1: 113]
L’offerente è designato da un solo nome-verosimilmente in – (io) – s di cui è ignota 

l’iniziale. Non è escluso che il nome comprendesse l’intera lacuna ove non andrebbe allora 
restituito [meχo].

Prevod razlage: [1: 113]
darovalec je podan z enim samim imenom, zelo podobno v – (io) – s ki mu ni znana 

začetnica. Ni izključeno, da ime vsebuje presledek, ki ga ne moremo nadomestiti [meχo].

Es27 NE -OI ITL --POI A I ITIErIETAN----/GALEKOTzAN--zONM ----TLOVN--- 
[vza].n.vo.l[tiio.n.]mno.s.[zona.s.tokela.χ.[./ša.i.]nate.i.re.i.tiia.i.o.p[vo.]l.tiiole[no]
vdan Voltionmnos donasto ke lag S’ainatei Reitiai op voltio leno [1: 115]
1 napačna, 1 grška črka   54 črk/9 besed = 6,00  2 imeni 

Originalna razlaga: [1: 115]
Il normae formulario, accus. (vdan) + nom. (nome del dedicante: Voltionmnos) + verbo 

(donasto) + dat. (teonimo: Sainatei Reitiai) è complicato dall’espressione op voltio leno 
probabilmente corrispondente è LIBENS MERITO della fascia 8 (cfr. Es 44 e vol. II s. v.) e 
dall’enigmatico kelag[ (cfr. vol. II s. v.).
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Prevod razlage: [1: 115]
Običajni obrazec, tožilnik (vdan) + ime (ime posvetitelja: Voltionmnos) + glagol 

(donasto) + dat. (ime božanstva: Sainatei Reitiai) je zapleten v izrazu op voltio leno mogoče 
odgovarja izraz LIBENS MERITO iz traku 8 (glej Es 44 e vol. II s. v.) in iz skrivnostnega 
kelag[ (glej vol. II s. v.).

[vda].n.vo.l[.tiio.n.]mno.s. [do]na.s.tokela.g.[s./toša.i.]nate.i.re.i.tiia.i.o.p[vo.]l.tiiole[no]
dobro prečrkovanje  60 črk/10 besed = 6,00. [2: 198]

vza.]n.vo.l.t[ii.on.]mno.s.[zo]na.s.tokela.χ[./s.ša.i.]nate.i.re.i.tiia.i.op[.vo.]l.tiio[l]en[o, 
vdan Voltionmnos donasto Kelags Šainatei Reitiai op voltio leno [3: 161]
2 napačni 1 grška črka  55 črk/9 besed = 6,11  3 imena

Latinski napis: ]TIO[--]/O[------]dEdITLIBENSMERITO
VOL]TIO[MN]/O[S dONUM] dEdIT LIBENS MERITO  32 črk/5 besed = 6,4

Originalna razlaga: [3: 162]
dedica di un uomo, designato con il frequente nome individuale Voltiomno; la forma 

Kelags non è chiara: potrebbe essere l’appositivo (< *Kelagios). L’oggetto offerto è l’ “abece-
dario” vda- (cfr. n. 6,6), verosimilmente il nome della tavoletta alfabetica stessa. La formula 
op voltio leno esprime la volontarietà dell’azione votiva, pienamente corrispondente al 
libens merito dell’iscrizione latina.

Prevod razlage: [3: 162]
Posvetilo človeka, pogosto omenjenega z osebnim imenom Voltiomno;  oblika Kelags 

ni jasna: lahko bi bila nadomestilo (< *Kelagios). Ponujeni predmet je “abeceda” vda- (glej 
n. 6,6), zelo verjetno ime tablice s samo abecedo. Fraza  op oltio leno izraža prostovoljnost 
dejanja zaobljube, popolnoma v skladu z libens merito latinskega napisa.

Es28 IONMMOI ITLOV/zOI I IOBOTzAN/OD-ErETAr--rOTEMELOGEM 
meχolemetorxxraterexzo/na.s.toφo.i.iio.s/[?].vo.l.tiio.m.mno.i. 1 napačna, 2 grški črki
mego Lemetor, Rateres donasto Boios Voltiomnoi  [1: 116],
41 črk/6 besed = 6,83  4 imena

mego lemetore.i  vhratere.i.  do/na.s.to  bo.i.iio.s./vo.l.tiio.m.mnoi.i. [2: 202]
1 napačna črka, 48 črk/6 besed = 8,00

Es29 MeGODONaSTO/ BCDEFGHIKLMNOPQRSTVX
MEGO dONASTO/ B C d E F G h I K L M N O P Q R S T V X; 11/2 = 5,50 [1: 118]
MEGO dONASTO / (A) B C d E F G h I K L M N O (P) Q R S T V X [2: 196]

Es30 I A ITIER/OTODANI/TIU-
]ut/inazoto/re.i.tia.i.  ]utina doto Reitiai  16 črk/ 3 besedami = 5,33 [1: 120]
]/tina  doto  /  re.i.tia.i.   črk/ 3 besedami = 5,00 [2: 203]
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Es31 OI------ IERzOK A I I IB---------zANODN ADV
vza.n.zona.s.[to-------]φiiia/ko/.s.re.i[.tiia.i.?-----]o[?]  2 napačni, 1 grška črka
vdan donas[to - - - - - - -]biakos Rei[tiai           ?]  24 črk/4 besed = 6,00 [1: 120]
vda.n.  dona.s.[to  ----]oiiiia/ko/.s.  re.i[.tiia.i.  meg  ]o 32 črk/5 besed = 6,40 [2: 199]

Es 32 NEL ---TLOVPOI A I IT-----TzI AME - IVAMErIV--zANODN ADV
vza.n.zona.s[.to]vhremavh/[r]ema.i.s.t[nare.]i.tiia.i.o.pvo.l.t/[iio]len[o] 4 napačne črke
vdan donas[to] Frema F[r]emaist[na Rei]tiai op volt[io] len[o]  [1: 120]
45 črk/8 besed = 5,63  2 imeni
Originalna razlaga: [1: 125]

Al normale formulario si aggiunge l’espressione op voltio leno, data equivalente, in Es 
27, al lat. libens merito (vol. II s. v.); dedicante: nome indiv. + appos. dello stesso filone 
onomastico.
Prevod razlage: [1: 125]

Običajnemu obrazcu se doda izraz op voltio leno, enak podatek, v Es 27, po lat. libens 
merito (vol. II s. v.); posvetitelj: osebno ime + nadomestek iz istega imenskega spiska.
vda.n.dona.s[.to]vhremavh/[r]ema.i.s.t[--re.i].tiia.i.o.pvo.l.-t/[iioleno] [2: 200]
2 napačni črki, 47 črk/8 besed = 5,88

Es 33 A I ITIErzNTTOrE -----
]erottn.s.[/]re.i.tiia[.i.?  ]erottns Reitia[i  15 črk/2 besedami = 7,50  [1: 120]
]erottn.s.[/]re.i.tiia[.i.? 15 črk/2 besedami = 7,50  [2: 200]

Es 34 /-OI ITLOVzTzEGE ----
[- - - - - - .]e.χe.s.t.s.vo.l.tiio./ [- -]xx.s.[?  ni razumevanja, 1 grška črka [1: 129]
.]e.ge.s.t.s.  vo.l.tiio/[.n.m]ni.s.[     17 črk/2 besedami = 8,50 [2: 201]

Es35 ---A I A IVE ------ ]/.e.vha.i.[; ] e Fai [;  4 črke/2 bes. = 2,00 1 ime [1-131]
.e.  vha.i.v[;        1 napačna črka   6 črk/2 bes. = 3,00 [2: 201]

Es36 ----zIA---  m]a.i...s.   ni razumevanja 4 črke/2 bes. = 2,00 [1-131]
m]a.i...s.   ni delitve [2: 129]

Es37 ----TIEr-----  - -]re.i.ti[ia.i.?  ] Reiti[ai  7 črk/1 besedo = 7,00 [1-133]
]re.i.t[iia.i.  8 črk/1 besedo = 8,00 [2: 202]

Es38 ----KOT----  ]t.ok[  ni razumevanja  3 črke/1 besedo = 3,00 [1-133]
 ]t.ok[  ni razumevanja  3 črke/1 besedo = 3,00 [2: 202]

Es 39 in drugi delci  ni votivnih delov
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Vi3 -------NOwzTNAI 
ia.n.t..s.ton[  Iant(io)s don(asto...  14 črk/2 besedami = 7,00  1 ime [1: 390]
ia.n.t..s.don[a.s.to  12 črk/2 besedami = 6,00 [2: 246]
ia.n.θ..s.ton[  Iants don[  1 grška črka 8 črk/2 bes. = 4,00  1 ime [3: 162]

Originalna razlaga: [3: 162]
E’probabile che la laminetta potesse contenere anche il nome della divinità (quasi sicu-

ramente Reitia) alla quale ha offerto il voto una persona indicata col solo nome individu-
ale: “Iantius donavit…”.

Prevod razlage: [3: 162]
Možno je, da je ploščica vsebovala tudi ime božanstva (skoro gotovo Reitia), kateremu 

se je zaobljubila oseba tu navedena samo z osebnim imenom: “Iantius donavit…”.

Originalna razlaga: [3: 162]
dedica di un uomo, designato dal solo nome individuale; il verbo è agevolmente inte-

grabile come don[asto “donò”; è possibile che l’iscrizione sia così conclusa: secondo il 
calcolo della lacuna dato sopra, lo spazio residuo sarebbe stato di poche lettere, non suffi-
ciente a contenere un altro elemento del formulario votivo.

Prevod razlage: [3: 162]
Posvetilo človeka, opisanega samo z osebnim imenom; glagol se lahko združi kot 

don[asto”dar”, možno je, da je napis tako končan: glede na pričakovano praznino zgoraj, bi 
preostali prostor imel le malo črk, torej ne dovolj za vsebovanje drugih elementov izraza 
zaobljube.

KOMENTAR PREčRKOVANJA
Pri prečrkovanju je opaznih nekaj pomanjkljivosti, ki so razvidne iz primerjave, saj so 

neustrezno prečrkovane črke odebeljene in opisane posebej. Najbolj dosleden je Lejeune 
[2], ki prečrkuje črke tako kot jih razume, z izjemo črke i, ki jo včasih po potrebi prečrkuje 
kot črko h. Prečrkovanje v literaturi [1, 3] pa ne sledi razumevanju, saj prečkrovane grške 
črke pri razumevanju zamenjajo z latinskimi črkami.

KOMENTAR RAZUMEVANJA
Zahodnoevropski venetologi so opravili izjemno delo, saj so zbrali in dokaj ustrezno 

prečrkovali venetske napise. Žal niso upoštevali zgodovinskih dejstev, da sta na območjih 
najdenih napisov preživela le dva jezika: italijanščina in slovenščina, saj je furlanščina, ki 
je delno ostanek v zgodovinski dobi naseljenih Langobardov, kasnejši jezikovni vrinek. 
Zato so iskali možna razumevanja izključno le v neslovanskih jezikih in ugotavljajo, da 
je venetski jezik najbližji latinščini. Zaradi vsebinskega nerazumevanja so bili primo-
rani iskati imena, s katerimi pa je možno razložiti prav vsak napis, v katerem koli jeziku. 
Skladno s svojimi predvidevanji so upoštevali romanske končnice kar pa jim ni dalo ustre-
znih rezultatov. To je razvidno iz navedenih obrazložitev, ki dajejo le kopico imen s pred-
postavljenimi povezavami. To bi jih moralo opozoriti, da so se odločili napačno in da so 
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zašli v slepo ulico. Tako ravnanje je bilo delno razumljivo v 19. stoletju, ko je imperiali-
zem njihovih romanskih in germanskih držav hotel prikazati njihovo osvajalno politiko 
kot povsem pravično, saj naj bi šlo za nekoč njihovo ozemlje. današnje vztrajanje na teh 
imperialističnih konstruktih pa jim odvzema zaupanje v njihovo strokovnost. Strokov-
njak bo vedno izbral ustrezno metodo in ustrezno orodje. V jezikoslovju je orodje jezik in 
vnaprejšnje zavračanje možnega jezika za razumevanje navedenih pred-antičnih napisov 
je strokovno vprašljivo.

Namesto podrobne analize uporabe črk in pogostih besed s primerjalnimi jeziki, zlasti 
z latinščino so izvršene le primerjave med posameznimi napisi. Take primerjave lahko 
podajajo določene značilnosti, saj gre večinoma za votivne napise in se nekatere besede 
ponavljajo, ne morejo pa podati razumevanja napisov in verjetnosti povezav s primerjal-
nimi jeziki. V knjigi Jezikovni temeji starejše slovenske etnogeneze so podane statistične 
primerjave črk in besed, ki nedvoumno zavračajo latinščino kot izbrani jezik razumevanja 
venetskih napisov.

V okviru projekta Korenine slovenskega naroda so bile izvršene številne analize 
uporabe črk, ki nedvoumno kažejo, da je venetski jezik po uporabi črk bližje slovenščini 
kot pa latinščini.

Največ primerjav kaže na bistveno ujemanje venetščine s slovenščino: samoglasniki kot 
najpomembnejša skupina črk ima z venetskimi črkami povezavo 52,18 %, z latinščino pa 
le 45,40 % [12].

črkovna analiza med venetskim slovenskim in latinskim jezikom kaže bistveno podob-
nost venetščine s slovenščino in ne z latinščino [13].

Tudi poglobljena več dimenzionalna analiza potrjuje da sta venetščina, retijščina, etru-
ščina in stara frigijščina po pogostosti glasov bližje slovenščini kot pa latinščini [14].

Primerjava je izvedena tudi s slovenskimi leposlovnimi besedili [15] in tudi ta 
statistična analiza dokazuje bistveno večjo podobnost venetskih napisov s slovenščino kot 
pa z latinščino [16].

Na izziv obsežne raziskave mnogih jezikov [18], ki je podala nekatere nerazumljive 
izide, je izvedena primerjava, ki dokazuje veliko starost slovanskih jezikov in izjemnost 
slovenščine kot jezikovnega muzeja in njeno izrazito prednost pri razbiranju predantičnih 
napisov [19].

SLOVENSKE RAZISKAVE
Vsebino Atestinskih tablic so raziskovali tudi nekateri slovenski avtorji, ki so uspeli 

razumeti in razložiti vse dele teh tablic.
V. Pavšič - M. Bor je prečrkoval navedene tablice nekoliko drugače in tudi drugače delil 

zvezno besedilo v besede, kot omenjeni zahodnoevropski venetologi. Odkril je vsebino 
votivnih zapisov, ki se s preprostimi prošnjami tedanjih ljudi obračajo k boginji Reitiji. 
Odkril je tudi različne oblike glagola jekati na navedenih tablicah [5].

d. Kaplja je prvi opazil v ponavljajočih se, do sedaj nerazumljivih soglasniških skupinah 
osrednjega dela tablic, v slovenščini razumljive korene. Velika večina teh korenov se še 
danes uporablja prav v takih oblikah [6].
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I. Tomažič je dodatno pojasnil smisel različnih oblik glagola jekati tako, da je ostala le 
še ena oblika neznana [7].

V. Vodopivec je pojasnil zgradbo in namen navedenih tablic in do tedaj nepojasnjene 
zapise VIR VIN VIL VI, ter opozoril na nekatere možnosti verovanjskih navad tedanjih 
Venetov [8, 9].

A. Perdih je dodatno podal različico razumevanja VIR VIN VIL VI kot sistem obliko-
vanja soglasniških korenov ponavljalnega dela [10].

Štiri tablice Es 23, Es 24, Es 25 in Es 26 imajo izrazito podobno zgradbo črkovnega 
in besednega zapisa in tudi podoben namen. Tablici Es 23, ki ima podano tudi abecedo, 
in Es 26 sta preprosto in urejeno oblikovani in se začneta brati na vrhu, saj vsebina lepo 
sledi serpentinasto po vrstah navzdol. Tablici Es 24 in Es 25 pa se pričneta brati v sredini, 
praviloma od leve proti desni in se branje, razen spodnjega dela, nadaljuje navzgor ali po 
obodu. 

Slovenski raziskovalci razumejo vse dele tablic zato jih poimenujejo skladno z njihovo 
vsebino in jih delijo v štiri dele:

abeceda, 
vstopni del, 
ponavljalni del, 
prošnji del, 
objokovalni del.

ABECEdA
Na tablici Es 23 podana abeceda zajema 19 črkovnih znakov. Navajam zapis v latinici v 

črkovnem in pravilnem prečrkovanju [9]:
 a  e  v  d  i  t  k  l  m  p  n  š  r  z  c  u  b  g  o
 .a.e.v..d..i..t.k.l..m..p..nš.r..z..c..u..b..g..o.  pravilno prečrkovanje

VSTOPNI dEL
tablica originalni zapis prečrkovanje obrnjeni, smiselni bralni zapis [9]
Es 23 IVLIVNIVrIV IVLIVNIVRIV VIR VIN VIL VI
Es 24 IVLIVNIVRIV IVLIVNIVRIV VIR VIN VIL VI
Es 25 (IV)LIVNIVrIV IVLIVNIVRIV VIR VIN VIL VI* *v skupini KVVI
Es 26    -------VrIV (IVLIVNI)VRIV VIR VIN VIL VI
Es 31 IVLIVNIVRI- IVLIVNIVRI(V) (V)IR VIN VIL VI
Es 34 (IVLIVNIVrIV) (IVLIVNIVRIV) (VIR VIN VIL VI)

Tablici Es 23 in Es24 sta v tem delu popolni, tablici Es 25 in Es 31 sta skoraj popolni, 
Tablici Es 26 in Es 34 pa sta pomanjkljivi, vendar je glede na ostale tablice in njihovo 
izjemno podobnost mogoče dopolniti manjkajoče črke in upoštevati celotni zapis VIR 
VIN VIL VI.
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Z izpustitvijo črke I dobimo zapis VRVN V L V, torej enako obliko kot jo imajo koreni 
v ponavljalnemu delu. Ta koren ne spada v ponavljalni del, zato se v ponavljalnem delu 
nadomesti z dvojnikom TRTN ali z možno različico TRCN v tablicah Es 23 in Es 24 ter 
z dvojnikom KRKN v tablici Es 25. S tem se ohrani število 10 navedenih korenov, kar 
verjetno ni naključje. če vsebino vstopnega dela obravnavamo s pomočjo slovenščine, 
vidimo, da se molivec bliža božanstvu s svojo prošnjo, in ga z besedo VI spoštljivo nagovori 
(VI - oblika vikanja). črka V pa lahko predstavlja tudi verovanje: VIRA in VIREM sta 
besedi, ki se večkrat pojavljata v venetskih napisih. Od črk VIL verjetno izvira tudi beseda 
vila, ki predstavlja dobro boginjo, kar boginja Reitija prav gotovo tudi je [9].

Vstopni del kaže na spoštljiv način pristopa k božanstvu in nas napelje na nekatere 
zanimive stvari, kot je uporaba črke I, ki je začetek imena IEOUA – uporabljenih je vseh 5 
samoglasnikov (JEhOVA), hebrejsko JahVeh (za potrditev teze bi morali poznati staro-
hebrejski oziroma staroegipčanski zapis božjega imena). Opozoril bi še na povezavo s 
številom 5, ki predstavlja število prstov ene roke v skupinah (IEOUA), (TRTNT, KRKNK 
itd.), medtem ko uvodni molitveni del brez ločilne črke L vsebuje točno 10 črk, ki pred-
stavljajo prste obeh rok in težko bi bilo trditi, da to ni načrtno! Število 5 je uporabljeno 
tudi na »Vaški situli«, izjemnem pomniku venetske kulture v centru Slovenije, saj ima 
kolo voza 5 prečnikov in glasbilo trstenka 5 piščali. Tudi v ljudskem pesništvu uporabljani 
5/8 takt opozarja na pomen števila 5 v ljudskem izročilu. Posebno zanimiva je simetrija 
božjega imena IEOUA, ki iz ravnih črk ob robovih besede prehaja v sredini v črko O (v 
oglati venetski pisavi kvadrat ali romb), ki ima vse geometrijske in oblikovne lastnosti 
odličnosti. Poleg točke in krogle ravno krog, ki je tudi črka O najbolje ponazarja večnost 
in vsemogočnost Boga, zlasti pa njegovo vseobsegajočo ljubezen. Morda zato v vstopnem 
delu ni uporabljena črka O, temveč črka I, saj so se na božanstvo obračali le na moč spošt-
ljivo [9].

A. Perdih podaja različico razumevanja zloga VI na osnovi nekaterih zahodnih slo-
venskih narečij, kjer VI pomeni IZ, podobno pa je tudi s češkim VY in ruskim ВЫ, 
ki pomenita IZ. če je tak pomen pravi gre za navodilo: iz črk R, N, in L z začetnim, 
srednjim in ponovljenim soglasnikom sestavi na način RN  L in rezultat za sogla-
snik d je dRdNd L itd. Možno je tudi obratno branje, ki bi bilo primerno za uroke in 
zagovore [10].

PONAVLJALNI dEL
Prepis ponavljalnega dela v stiliziranem originalu. ki se bere od desne proti levi in v slo-
venščini v obrnjeni smeri [9].

Es23 LGNGrGLBNBrBLcNTrTLSNSrSLJNJrJLPNPrPLMNMrMVKLKNKrKLTNTrTLDNDrD
dRdNdLTRTNTLKRNKLKVMRMNMLPRPNPLŠRŠNŠLZRZNZLTRTNTLBRBNBLGRGNGL

Es24 LGNGRGL-/NBRBLcNTRTLSNSRSL---RJLP/NPRPLMNMRMVKLKNKRKLT/NTRTLDNDRD
dRdNdLTRTNTLKRKNKLKVMRMNMLPRPNPLŠR(ŠNŠ)LZRZNZLTRTNTLBRBN(B)LGRGNGL

Es25 LGNGrGLBNBrB/IVVKLKNKrKLSNSrSLJNJrJLPNPrPL/MNMrMLD/NDrDLTNTrTLKNKrK
 KRKNKLTRTNTLdRdNdLMRMNMLPRPNPLŠRŠNŠLZRZNZLKRKNKLKVVIBRBNBLGRGNGL
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Es26 VKLGNGrGLBNBrBLDN/DrDL-NzrzLJN/JrJLPNPrP--------KNKrKLTNTrT
 TRTNTLKRNK(LMRMNML)PRPNPLŠRŠNŠLZRZN(Z)LdRdNdLBRBNBLGRGNGLKV

Es27 ]GRGLBLSRSLMNMNK[ /.]RTNJLJRBRPNRN[
 NRNPRBRŠLŠNTR     KNMNMLZRZLBLGRG

Es 31 LGNGRGLBNBRBLcNT----------------NPRPLMN-RMLKN--------------IVLIVNIVRI-
 (dRdNdLTRTNTLKR)NKLMRMNMLPRPN(PLŠRŠNŠLZRZNZLTR)TNTLBRBNBLGRGNGL(KV)

Es 32 TLzr RZLT  

Es 33 RKNK/M-MNM MNM-M/KNKR

Es 34 -----GLBNBrB-TN-/rTLSNSrSLJ--------------KLTNT/rTLD---------------
 (dRdN)dLTRTNTLK(RKNKLKVMRMNMLPRPNPLŠRŠN)ŠLZRZNZLTR(T)NT(L)
 BRBNBLG(RGNGL)

Es 39 in drugi delci -rKN-/-LJN-  -Dr-  Dr-  -NM/L-  -P-  -JL-/-MN-
 -NŠL-/-NKR -Rd- -Rd- -L/MN- -P- -NM-/-LŠ-
Pri tablicah Es 23 in Es 25 je napis popoln, pri tablici Es 24 je skoraj popoln, pri tablicah Es26, Es 31 
in Es 34 pa je sklepanje o takem popolnem zapisu utemeljeno zato upoštevamo popoln in razumljivo 
deljen napis teh šestih tablic:

Smiselni bralni zapis [9]
Es23 dRdN d L TRTN  T L KRKN K L KV MRMN  M L PRPN P L
 ŠRŠN Š L ZRZN Z L  TRTN T L BRBN B L GRGN G L
Es24 dRdN d L  TRTN T L KRKN K L KV MRM N M L PRPN P L
 ŠRŠN Š L ZRZN Z L TRTN T L BRBN B L  GRGN G L
Es25 KRKN K L  TRTN T L  dRdN d L MRMN M L  PRPN P L
 ŠRŠN Š L  ZRZN Z L KRKN K L KV VI BRBN B L GRGN G L
Es26 TRTN T L KRKN K L MRMN  M L PRPN P L  ŠRŠN Š L
 ZRZN Z L dRdN d L BRBN B L GRGN G L KV
Es 31 dRdN d L TRTN T L KRKN K L MRMN  M L PRPN P L
 ŠRŠN Š L ZRZN Z L TRTN T L BRBN B L GRGN G L (KV)
Es 34 dRdN d L TRTN T L KRKN K L (KV) MRMN  M L PRPN P L
 ŠRŠN Š L  ZRZN Z L TRTN T L BRBN B L GRGN G L

V tablici Es 25 je v poševnem tisku označen zlog VI, ki pripada vstopnemu delu. V vseh 
tablicah se pojavlja KV, ki ima lahko pomemben del pri molitvenem namenu ali obredu, 
lahko pa je preprosto oznaka izdelovalca, oznaka molitvenega obrazca ali kaj drugega. 
črka T je pisana drugače in verjetno pomeni mehčalno obliko ts ali c.

d. Kaplja [6] je opazil, da delitev na način RN  L (predstavlja enega od upo-
rabljenih soglasnikov) daje narečno izgovarjavo dovršne velelniške oblike glagolov, ki so 
v slovenščini še živi: VRVN (v uvodnem delu) je dovršna oblika velelnika glagola vrveti, 
dRdN je dovršna oblika velelnika glagola drdrati, TRTN je podoben dovršnemu velel-
niku glagola treti, KRKN je dovršna oblika velelnika glagola krkniti, MRMN je dovršna 
oblika velelnika glagola mrmrati, PRPN je podoben dovršnemu velelniku glagola pripeti, 
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ŠRŠN je dovršni velelnik glagola sršati, ZRZN je podoben velelniku glagola zrezati, 
BRBN je dovršna oblika velelnika glagola brbrati in GRGN je dovršna oblika velelnika 
glagola grgrati.

Nove možnosti branja črk T in Š z glasovi C, č in Ž odpirajo zanimive nove kombi-
nacije crt-cartati, crk-crkljati, crč-cvrčati, trc-trcati, krc-krcati, trč-trčati, črt-črtiti-črtati, 
žrt-žrtvovati, ki so v slovenskem jeziku še vedno žive.

Osrednji ponavljalni del predstavlja hkrati tudi zaporedje melodičnih korenov z 
zvenečim R, ki s poudarjeno melodiko ustvarjajo mistično vzdušje. To nam je dobro znano 
iz vzhodnjaških verstev, kjer se mora človekova notranjost so-zvočiti s poudarjeno in pono-
tranjeno, ponavljajočo se izgovorjavo. Razpoloženje molivca poudarja notranje sozvočje 
pri izgovorjavi korena glagola z dolgim zvenečim R, ki je s črko L uveden po predhodniku 
in s ponovljeno začetno črko ponavljanega korena ločen od svojega naslednika. Navedeni 
so glagolski eno-soglasniški koreni z osrednjim R in zaključeni z N, torej brez samoglasni-
kov, kar priča o spoštljivem odnosu do božanstva, saj je znano, da stari narodi niso pisali 
samoglasnikov zaradi strahospoštovanja do Boga. Ob tem je vsekakor pomembno, da je 
ime Boga v »Stari zavezi« IEOUA, ki se ga ni smelo zapisovati in tudi ne govoriti, sesta-
vljeno iz vseh petih samoglasnikov [9].

Nasprotno pa A. Perdih podaja različico razumevanja z obratno smerjo branja, ki daje 
različne kombinacije soglasnikov L, N in R kot sistem oblikovanja soglasniških korenov 
ponavljalnega dela kot sredstvo za uroke ali zagovore [10].

Treba je poudariti, da se originalni soglasniški zapis še danes uporablja v narečjih. V 
tolminskem narečju se na primer kot velelnik od glagola drgniti uporablja:

 velelnik 1. osebe ednine zapis kot na tablicah narečni zapis s polglasniki
 Le drgni l drgn l∂d∂rg∂n

PRIMERJAVA S SLOVENSKO ABECEdO

Analiza sedanje slovenske abecede z uporabljenimi črkami vstopnega in osrednjega 
dela daje zanimive rezultate:

sedanja slovenska abeceda  a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž
izločeni samoglasniki in j     b c č d     f  g h     k l m n    p r s š t    v z ž
izločeni uporabljeni in slični soglasniki                f
Ostane samo črka F, ki je po izgovorjavi zelo podobna črki V in je Veneti niso imeli 

v svoji izgovorjavi. Labio-dentalni glasovi, še posebno F, so novejše dodatne izposojenke 
v slovenščini in ostalih slovanskih jezikih [17]. Analiza kaže, da bi sodobni Slovenec ob 
enakem verovanju pripravil skoraj do podrobnosti enak vstopni in osrednji ponavljalni 
del, saj se v 2,5 tisočletjih abeceda skoraj ni spremenila. Navedeni velelniški koreni vrvn iz 
vrveti v uvodnem ter drdn iz drdrati, trtn iz treti, krkn iz krkniti, mrmn iz mrmrati, prpn 
iz pripeti, šršn iz sršati, zrzn iz zrezati, brbn iz brbrati in grgn iz grgrati v osrednjem pona-
vljalnem delu, so še po tisočletjih razumljivi vsakemu Slovencu [9].
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PRIMERJAVE PONAVLJALNIh KORENOV

Navedena analiza abecede je narejena le glede na slovenski jezik, zato je treba zapisane 
ponavljalne korene osvetliti tudi še z drugimi primerjavi z antičnimi in s sedanjimi evrop-
skimi jeziki. Pregled navedenih korenov v primerjavi z drugimi evropskimi jeziki, nam 
potrdi razvidno arhaičnost slovenščine in osvetli dejstvo, da so Veneti naši jezikovni 
predniki. Analiza je narejena z iskanjem vseh besed z začetnim korenom v slovenščini 
in hrvaščini ter po enakem postopku ponovljena v drugih navedenih jezikih [20 do 28]. 
Rezultati so podani v tabeli 1.

Tabela 1: Števila besed, ki imajo navedeni začetni koren Atestinskih tablic v slovarjih obravnavanih 
jezikov [20 do 28]

Koren Slovenščina Hrvaščina Angl. Nemš. Fran. Ital. Gršč. Latin.
VRV   31     4 0 0 0 0 0 0
TRT   13   17 0 0 0 0 0 0
KRK    2   31 0 0 0 0 0 0
MRM    6   14 0 0 0 0 0 0
dRd    7     0 0 0 0 0 0 0
ŠRŠ SRŠ 15 SRŠ 1 0 0 0 0 0 0
BRB   30   21 0 0 0 0 0 0
ZRZ ZREZ 3    0 0 0 0 0 0 0
PRP   (9)   14 0 0 0 0 0 0
GRG   11   13 0 0 0 0 0 0
Skupaj 118 115 0 0 0 0 0 0

Iz tabele je razvidno, da so navedeni koreni živi v slovanskih jezikih, medtem ko v 
drugih navedenih sodobnih romanskih in germanskih, ter v antičnih jezikih latinščini in 
grščini nimajo nobenega pomena.

Koren PRP je nekaj posebnega, saj ga v originalni obliki v Slovenskem knjižnem jeziku 
ni več, je pa prisoten v dialektih in v Peteršnikovem slovarju v 9 besedah, prisoten pa je 
še v hrvaškem knjižnem jeziku. Pri dodanem samoglasniku gre predvsem za predponske 
oblike, ki obilno povečajo število besed, zato ga obravnavam posebej, z vsemi različicami v 
vseh navedenih jezikih. Rezultati so podani v tabeli 2.

Tabela 2: Števila besed, ki imajo začetni koren PRP Atestinskih tablic v navedenih jezikih [20 do 28], z 
dodanim samoglasnikom za črko R
Koren Slovenščina Hrvaščina Angl. Nemš. Fran. Ital. Gršč. Latin.
PRAP   26   11     0   0   0   0   1   0 
PREP 283 193   35 10 16 19   3 24 (PRAEP)
PRIP 175 151     0   0   0   0   0   0 
PROP   44 113   89 45 36 54 38 63 
PRUP     0     0     0   0   0   0   0   0 
Skupaj 528 468 124 55 52 73 42 87 
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Tudi ta podrobna primerjava pokaže na bistveno razliko med slovanskimi in drugimi 
evropskimi, sodobnimi in antičnimi jeziki, saj se v slovenščini in hrvaščini pojavljajo štiri 
oblike, pri drugih jezikih pa predvsem dve obliki in v celoti v bistveno manjšem obsegu.

Za primerjavo sem pregledal tudi kombinacije s pred R vrinjenimi samoglasniki in 
rezultati so podani v tabeli 3.
Tabela 3: Števila besed, ki imajo začetni koren PRP Atestinskih tablic, v navedenih jezikih [20 do 28] z 
dodanim samoglasnikom pred črko R

Koren Slovenščina Hrvaščina Angl. Nemš. Fran. Ital. Gršč. Latin.
PARP   0   0   0   0   1   0   1   0 
PERP   3   2 15   5 10 12   1 45
PIRP   0   0   0   0   0   0   0   0 
PORP   0   0   4   2   3   4   2   0 
PURP   4   2 21 14   1   1   2   5 
Skupaj   7   4 40 21 15 17   6 50 

Tudi v tem primeru gre predvsem za predponske besedne oblike. Očitno so take kom-
binacije še bistveno manj pogoste v romanskih in germanskih jezikih, prav tako v klasični 
grščini in latinščini, še redkejše pa so v slovanskih jezikih.

Za popolnejšo primerjavo sem pregledal še besede, ki vsebujejo začetne soglasniške 
skupine Atestinskih tablic, in sicer prvi dve črki, v kombinaciji z vsemi soglasniki. Rezultat 
je podan v ločenih preglednicah za slovenščino in za hrvaščino, ki imata veliko zadetkov, 

Tabela 4: Števila besed v slovenščini, ki imajo navedeni začetni koren Atestinskih tablic, in sicer prvi dve 
črki v kombinaciji z vsemi soglasniki [20] 

Koren vrv trt krk mrm drd srš brb zrz prp grg
vrb 19 trb   3 srb 27 brb 30 grb 24

trc  2 krc   8 mrc  5 src   2 brc   6 zrc  8
vrč 5 trč 4 krč 24 mrč  7 drč  6 srč 20 brč   4 prč  1 grč 13
vrd  1 trd 70 krd   4 mrd  4 drd  7 srd   6 brd 14 prd  5 grd 26

trg 28 mrg  8 drg 19 brg   4 prg  3 grg 11
vrh 31 trh 12 krh 13 mrh 13 drh 12 srh   8 brh   3 prh 29

trj    2 krj    1 brj    1
trk 13 krk   2 mrk 19 drk  4 srk   8 brk 17 zrk 4 grk   4

vrl   5 trl    4 krl    4 mrl 10 drl   4 brl  23 prl   3 grl  18
trm 14 krm 44 mrm 6 drm 5 prm 6 grm 32

vrn  8 trn  25 krn 12 mrn  1 drn 12 srn 11 brn  9 zrn 14 prn  1
trp 24 krp 25 drp  2 srp 11
trr    1 krr   1 drr   1 brr   1

vrs 21 trs 28 krs 14 drs 34 brs 22 prs 39
vrš 26 trš   8 krš 27 mrš 11 srš 15 brš 10 prš 25 grš  4
vrt 67 trt  13 krt  21 mrt 28 drt   1 srt   2 brt   2 prt  13 grt   2
vrv 31 krv 57 mrv  5 drv 33 brv  3 prv 73
vrz 4 trz  11 krz   8 mrz 29 brz 46
vrž  2 trž 16 krž   5 mrž   1 drž 43 srž  1 brž 12 prž  2 Skupaj

Skupaj 220 288 270 147 183 111 207   26 200 134 1786
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in v skupni preglednici za neslovanske jezike, ki takih besed nimajo. Tabela za druge jezike 
je drugačna, saj nima pomena navajati vseh oblik, ker sta v celotnem obsegu teh jezikov 
prisotna le dva zadetka in še v tem primeru gre za imeni slovanskega izvora. Podatki so 
podani v tabelah 4, 5 in 6.
Tabela 5: Števila besed v hrvaščini, ki imajo navedeni začetni koren Atestinskih tablic, in sicer prvi dve 
črki v kombinaciji z vsemi soglasniki [27]

Koren vrv trt krk mrm drd srš brb zrz prp grg
vrb 16 trb 24 krb  8 srb 20 brb 21 grb  26
vrc 10 trc   3 krc 11 mrc 18 drc  4 src   4 brc   3 zrc  5 prc   4 grc    1
vrč 17 trč 17 krč 32 mrč 22 drč  2 srč 21 brč 19 prč 26 grč  23
vrd   5 krd 17 mrd  7 srd 23 brd 23 zrd  1 prd 18 grd  29
vrg   6 trg 22 krg  2 mrg 10 srg   1 brg   4 prg   4 grg  13
vrh 14 trh   2 krh  9 drh 17 srh   1 prh 16
vrk   6 trk 21 krk 31 mrk 42 drk  3 srk   8 brk 31 prk 16 grk  23
vrl  24 trl  21 krl  21 mrl  17 drl  11 srl    1 brl  21 prl  21 grl   32

trm  6 krm 53 mrm 14 dr m13 srm  4 brm  3 grm 27
vrn   8 trn 36 krn 28 mrn  5 drn 13 srn 9 brn 16 zrn 14 prn 24 grn 16
vrp 10 trp 34 krp 41 drp   5 srp 18
vrs 19 trs 16 krs 41 mrs 16 drs   4 srs   1 brs 12 prs 50 grs   4
vrš 34 trš 13 krš 28 mrš 22 drš   3 srš   1 brš   6 prš 20 grš   3
vrt 70 trt 17 krt 22 mrt 42 drt   3 srt    2 brt    3 prt  18 grt    2
vrv  4 trv  5 krv 66 mrv 11 drv 71 srv   1 brv 12 prv 74
vrz  7 trz  8 krz 16 mrz 25 srz   1 brz 67 prz   3
vrž  1 trž  7 krž 11 mrž  4 drž 29 srž   3 brž   3 prž  14 Skupaj

Skupaj 251 252 437 255 178 119 244 20 308 199 2263

Tabela 6: Števila besed v navedenih jezikih [21 do 26], ki imajo navedeni začetni koren Atestinskih 
tablic, in sicer prvi dve črki v kombinaciji z , to je z vsemi soglasniki

Koren vr tr kr mr dr sr br zr pr gr
angleščina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nemščina 0 0 0 0 0 0 0 0 prs  1(ime) 0
         prz  1(ime) 0
italijanščina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
francoščina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
latinščina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stara grščina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le pri nemščini se pojavita dve besedi, pa še to sta imeni slovanskega izvora.

Iz tabel 4 in 5 je razvidno, da imata slovenščina in hrvaščina pri opazovanih korenih 
podobno številno besedišče, vendar so opazne velike razlike pri nekaterih korenih, kar je razu-
mljivo glede na jezikovne razlike. V celoti je hrvaško besedišče obširnejše za 27 %. To kaže na 
izjemno skromen obseg Slovenskega knjižnega jezika, ki bi moral zajemati bogastvo izjemno 
široko razvejanega slovenskega jezika, ki se izraža v številnih narečnih različicah. Te očitno 
niso našle mesta v knjižni slovenščini, kar je izjemno osiromašilo naše knjižno izražanje.
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Število besed, ki imajo navedeni začetni koren Atestinskih tablic, in sicer prvi dve črki v 
kombinaciji z vsemi soglasniki Slovenske abecede v navedenih romanskih, germanskih in 
antičnih jezikih so podani v tabeli 6.

Analiza kaže, da imajo navedeni koreni povsem razumljiv pomen tudi v današnji slo-
venščini in hrvaščini, medtem ko v romanskih in germanskih jezikih nimajo nobenega 
smisla; prav tako pa nimajo smiselnega pomena v antičnih jezikih latinščini in grščini. S 
primerjalno analizo sedanjih in starih evropskih jezikov, se nedvoumno dokaže arhaičnost 
slovenščine in to, da so bili Veneti naši jezikovni predniki.

PROŠNJI dEL
Prošnji del in pomen v slovenskem in angleškem jeziku je podan:

– Oznaka napisa in stiliziran prepis.
– Zvezno besedilo z dodanimi črkami.
– Borova delitev zveznega besedila ter prevod v slovenščino in po slovenskem razumeva-

nju je dodan tudi prevod v angleščino.
– Avtorjeva delitev zveznega besedila, dobesedni in prosti prevod v slovenščino in prosti 

prevod v angleščino z različicami.

Es 23 SOBOrOIPOI ArOPA JOTI ABA IVBEOTSANODOGEM
 MEGOdONASTOEBVIABAITOŠAPORAIOPIOROBOS
[5] MEGO dONASTO E B VIABAITOŠA PORAI OPIO ROBOS
 Jaz donašam in čeprav bil vojvoda mogočen opivši se je robavs.
 I bring and although be the duke mighty drunk is tough.

 MEGO dONASTO E B VIABAITOŠA PORAI OPIO ROBOS
 Jaz donašam ne bi vojvoda silni opit robavs.
 Jaz darujem da ne bi bil vojvoda silni robavs ko se opije.
 I am bringing (a gift) so that mighty duke, when drunk, does not become rowdy.
 Različica VIA BAIT OŠA vodja bojevnikov odšel lieder (of) fighters went

Es 24 I A I ITIErSNMN ArAKOEKNODIOMOTN AVOTzANODOGEM
 MEGOdONASTOVANTOMOIdONKE/OKARANMNSREITIIAI
[5] MEGO dONASTO VANT S MOLdONKEO KARAN MN S REITIIAI
 Iaz donašam ventan z molitvijo na zle duhove misleč, Reitiji.
 I am bringing solemnly, with prayers against evil spirits, while thinking about 

Goddess Reiti.
 MEGO dONASTO VAN TO MOI dONKE OKARAN MN S REITI IAI
 Iaz donašam nebu ta moj dar okaran meni z Reito aja.
 Iaz prinašam nebu ta moj dar, okaran on meni z Reito aja.
 I am bringing to heaven this my present, scolded to me by Goddess Reiti lies.
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Es 25 I A I ITIVrIETANI A JSNuI IrASTN AVuI ISONMOI ITLOVOTSANODOGEM
 MEGOdONASTOVOLTIIOMNOSIIUVANTSARIIUNSŠAINATEIREITIIAI
[5] ME GO dONASTO VOLTII OMNO SI I U VANT SAR IIUN S ŠAINATEI REITIIAI
 Jaz ga donašam duše se spominjajoč in ventan žar mladi to je šajnati Reitiji.
 I am bringing the souls, remembering the solemn aura of young shiny Reitiai.

 MEGO dONASTO VOLTIIO MNO SII U VAN TSARII UN S ŠAINATEI REITI IAI
 Jaz donašam dušo mojo sij u nebo čaraj in s sijočo Reito ajaj.
 Jaz prinašam dušo mojo, sij v nebo, čaraj in s sijočo Reito ajaj.
 I am bringing my soul, shine in heaven, sorcery and with shinily Reiti lie.

Es 26 I A ITIErOTzANODzrA –OGE
 (M)EGO(d)ARSdONASTOREIT/IAI  d je lahko tudi I
 MEGO dAR S dONASTO REITI AI  Različica IAR mlad young
 Jaz dar si donašam Reiti ajaj.
 Jaz dar si donašam, ti Reiti ajaj.
 I am bringing a present for me, you to Reiti lie.

Es 27 --ELOI ITL --POI A I ITIErIETAN-----GALEKOTzANODzONM ----LOVN---
 (VdA)NVOL(TION)MNOSdONASTOKELAG(ANŠAI)NATEIREITIIAIOP
 (VO)LTIIOLE(NO)
 VdAN VOLTI ON MNO S dONASTO KE LAGAN ŠAINATEI REITI IAI OP 

VOLTIIO LENO
 Vdan duši on moji si donašal ko lahek sijoči Reiti aja ob duši mirno.
 Vdan duši moji si donašal, ko lahek ob sijoči Reiti ajaš v duši mirno.
 devoted to my soul you give, when light at shiny Reiti you lie in your soul calmly.

Es28 IONMMOI ITLOV/zOI I IOBOTzAN/OD-ErETAr--rOTEMELOGEM 
 MEGOLEMETOR(VI)RATERE(I)dO/NASTOBOIIIOS/VOLTIIOMMNOI
[5] MEGO LEME TOR VIRAT EREI dONASTO BOIIIOS VOLTII OMMNOI
 Jaz gline prah pokopat duhovnu donašam Bojos duše se spominjajoč.
 I clay’s dust to bury to priest I give Bojos soul’s reminding.

 MEGO LEME TOR VIRA TEREI dONASTO BOI II OS VOLTIIOM MNOI
 Jaz prah potujem verujem torej darujem boj je ostal duši moji.
 Jaz prah potujem, verujem torej darujem, boj je ostal duši moji.
 I as dust travel, I believe therefore I give; fight is remaining to my soul.

Es29 MeGODONaSTO/ BCDEFGHIKLMNOPQRSTVX  MEGOdONASTO
 MEGO dONASTO/ (A) B C d E F G h I K L M N O P Q R S T V X
 MEGO dONASTO  Jaz donašam.  I give.
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Es30 IAITIER/OTODANI/TIU- (I)UIT/INAdOTO/REITIAI
 IUI TI NA dOTO REITI AI Nazaj IAI TIE ROTO DAN I T IUI
 Joj ti na tej Reiti ajaš.  Ajaš tja rotim dan je tu joj.
 Oh you on this Reiti lie.  Lie there (I) entreat day is here oh.

Es 31 OI------IERzOKAIIIB------zANODNADV
 VdANdONASTO---BIIIAKOSREITIIAI---IO
 VdAN dONASTO ? BI I IAK OS REITI IAI ? IO
 Vdan donašam ? bi in jak ostal Reiti aja ? joj.
 devoted (I) give ? would and strong remain Reiti lie ? oh.

Es32 -NEL---TLOVPOIAIIT-----TzIAME-IVAMErIV--zANODNADV
 VdANdONAS(TO)VIREMAVI/(R)EMAIST(NAREI)TIIAIOPVOLT/(IIO)

LEN(O)
[5] V dAN dONASTO VIREMA VIREM A ISTNA REITIIAI OP VOLTIIO LENO
 V dajatev donašam vložena, v grob v istanje Reitiji ob volji blagi.
 In tribute I give put in, in grave in the same Reiti at will gentle.

 VdAN dONASTO VIREM A VIREM A IST NA REITI IAI OP VOLTI IO LENO
 Vdan donašam verujem da verujem da isti na Reiti aja ob duši joj mirno.
 Vdan donašam, verujem da verujem, da isti na Reiti ajaš, v duši joj mirno.
 devoted I give; I believe that I believe, that the same on Reiti you rest, in soul oh 

calmly.

Es33 -AIITIErzNTTOrE----- (TUI)EROTTNS/REITIIAI
 TU IE ROT TN S REITI IAI
 Tu je grob teman s Reiti ajaš.   Različica  TUI E  tuj je  strange is
 Tu je grob teman, a ti z Reito ajaš.  here is grave dark, but you with Reiti lie.

Es34 -OIITLOVzTzEGE----  -----------EGESTSVOLTIIO(I)
 -----------E GEST S VOLTI IOI  ? je gost s dušo joj.  ? is guest with soul oh.

Es35 AIAIVE------ -------(R)EVIAIA -------REVI AIA ? revi aja. ? to wretch lie.

Es36 ----zIA---  (VIRE)MAIS(TI)
 VIREM A ISTI  Verujem da isti.  (I) believe that (the) same.

Es37 ----TIEr-----  -----REITIIAI  -----REITI IAI  ? Reiti aja.  ? Reiti lies.

Es38 ----KOT----  TOK Tok.  Stream.  Nazaj  KOT  Kot.  Grave.
 Različica  KOT  Kot.  Corner.

Es39  in drugi delci – skupaj 9 delcev Ni prošnjih zapisov.
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Prošnji deli so vsakomur razumljivi. dar za rešitev težav bližnjega (žene, sorodnika, 
soborca) silnega vojvode, ki pijan postane robavs na tablici Es 23. Okarani prinaša svoj dar 
nebesom na tablici Es 24. Posmrtno darovanje za dušo z namenom, da bi bila ta zagovor-
jena na tablici Es 25. Splošen prošnji ali zahvalni dar na tablici Es 26. Vdan daruje, da bi 
lahek počival na sijoči Reiti in bi njegova duša bila mirna, na tablici Es 27. Vera v posmrtno 
življenje na tablici Es 28, saj kot prah potuje, njegovi duši pa ostane boj. Tablica 29 vsebuje 
kratko zahvalo. Žalost za pokojnikom, ki je na Reiti na tablici Es 30. Vdan daruje, da 
pokojni ostane krepak na tablici Es 31. Vdan daruje in veruje da na Reiti isti mirno počiva 
na tablici Es 32. Razmerje med temino groba in počitkom na Reiti na tablici Es 33. O duši 
gosta na tablici Es 34. O revi ki počiva na tablici Es 35. Vera v posmrtno življenje na tablici 
Es 36. Vsebina o toku ali grobu na tablici Es 38.

Navedeni prošnji, darovalni in zahvalni napisi lepo zaokrožujejo prošnje in zahvalne 
potrebe ljudi tedanjega časa. Zahvale so osebne, govore o stvarnih problemih tedanjih ljudi 
in so izraz tedanjega verskega okolja.

Kratice/Abbreviations    
SK Slovensko knjižno Literary Slovene [20] okr okrajšava abbreviation
SN Slovensko narečno dialectal Slovene   preg preglas mutation
TN Tržaško narečje dialect of Trieste [11: 158] prem premet toss
PL Pleteršnikov slovar Pleteršnik dictionary [28] sin sopomenka synonym
Stcsl Starocerkvenoslovansko Oldchurchslavic   prpr  preglas in premet mutation
        and toss
Glosar / Glossary
Venetsko Slovensko Angleško Tablica Pojasnilo 
Venetic Slovene English Table Comment
A a, da – okr, SN, SK that Es 32, Es 32
AI aja – okr, SN, SK lie, rest Es 26, Es 30
AIA aja – SN, SK lie, rest Es 35
B b, bi – SN, SK be Es 23
BAIT bojevnik – okr, preg, SK fighter Es 23
BI bi – SK would Es 31
BOI boj – SK fight Es 28
dAR dar – SK gift Es 26
dONASTO donesti, darovati – sin, SK bring, give Es 23, Es 24, Es 25, Es 26, Es 27, Es 28, Es 29, Es 31, Es 32
dONKE donesti, dar – SK bring, gift Es 24
dOTO toto, tej – preg, SN, SK this Es 30
E ne – okr, SK not Es 23
E e, je – okr, SN, SK is Es 34
GEST gest, gost – preg, SN, SK guest Es 34
I i, in – okr, SN, SK and ES 31
IAI aja – prem, SN, SK lie, rest Es 24, Es 25, Es 27, Es 31, Es 32, Es 33, Es 37
IAK jak, močan – SN, SK strong Es 31
IAR iar, mlad – SN, SK young Es 26
IE je – SK is Es 33
II je – preg, SK is Es 28
IO joj – okr, SK oh Es 32
IOI joj – SK oh Es 34
IST isti – okr, SK the same ES 32
ISTI isti – SK the same ES 36
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IUI juj, joj – SN, SK oh Es 30
KE ke, tja – SN, SK there Es 27
LAGAN lagan, lahek – SN, SK light Es 27
LEME lomiti, drobiti, prah – SK break, crush, dust Es28
LENO leno, mirno – sin, SK calm Es 27, Es 32
MEGO me, jaz – TN, SK I ES 23, Es 24, Es 25, Es 26, Es 28, Es 29
MOI moj – SK my Es 24
MN mn, meni – SN, SK to me Es 24
MNO mojo, moji – prpr, SK mine Es 25, Es 27
MNOI moj, moji – prpr, SK my Es 28
NA na – SK on ES 30
OKARAN okaran – SK scolding Es 24
ON on – SK he Es 27
OP op, ob, v – SN, SK at, in Es 27
OPIO opio, opil – SN, SK drunk Es 23
OS ostani – okr, SK remain Es 28, Es 31
OŠA oša, odšel – okr, SN, SK went Es 23
PORAI porai, silni – Stcsl, SK strong, mighty Es 23 Stcsl, pora = sila / Stcsl, pora = might
REITI Reiti Reiti  Es 24, Es 25, Es 26, Es 27, Es 30, Es 31, Es 32, Es 33, Es 37
    ime božanstva / name of deity
REVI revi, rava – SK wretch, poor Es 35
ROBOS robavs – preg, SK tough Es 23
ROT rut, grob – preg, SN, SK grave Es 33 Bolgarsko rъt = gomila / mound  
S s, z – SK with Es 24, Es 25, Es 26, Es 27, Es 33, Es 34
SII sij – SK shine Es 25
ŠAINATEI šajnati – SN, SK shining Es 25, Es 27
TEREI torej – preg, SK therefore Es 28
TI ti – SK you Es 30
TN tema – okr, SK dark Es 33
TO to, ta – SN, SK this ES 24
TOK tok – SK stream Es 38
TOR tura, potuje – okr, SN, SK tour, travel Es 28
TSARII čari, čaraj – preg, SN, SK sorcery Es 25
TU tu – SK here Es 33
U u, v – SN, SK in ES 25
UN un, in – SN, SK and Es 25
VAN van, nebesa – PL, SK heaven Es 24, Es 25 van = heaven = beyond
VdAN vdan – SK devoted Es 27, Es 32
VIA vodja, vojvoda – okr, SK leader Es 23
VIABAITOŠA vojevod, vojvoda – sin, PL duke Es 23 vojevit/militant = bojevit/fighting - PL  
VIRA vira, vera – SN, SK believe Es 28
VIREM verujem – okr,SN, SK believe ES 32, Es 32
VOLTI dušo – sin, SK soul Es 27, Es 32, Es 34 volja/volition = duša/soul – sin, PL
VOLTIIO dušo – sin, SK soul Es 25, Es 27 volja/volition = duša/soul – sin, PL
VOLTIIOM duša, duši – SK soul Es 28 volja/volition = duša/soul – sin, PL

Nazaj/Backwards

Venetsko Slovensko Angleško Tablica Pojasnilo 
Venetic Slovene English Table Comment
DAN dan – SK day Es 30
I je – okr, SK is Es 30
IAI aja – SN, SK lie, rest Es 30
IUI joj – preg, SN, SK oh Es 30
KOT kot, grob – sin, SK corner, grave Es 38
ROTO roto, rotim – okr, SN, SK entreat Es 30
T t, tu – okr, SN, SK here Es 30

TIE tje, tja – SN, SK there Es 30
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OBJOKOVALNI dEL
Bor [5] je bral zapise v smeri navzdol in dobil različne oblike glagola jekati. Za branje 

od zgoraj navzdol in ne obratno govori tudi smer branja na tablicah Es 23 in Es 26, ki se 
bereta od zgoraj navzdol, tablici Es 24 in Es 25 pa se bereta z začetkom v sredini. Na nobeni 
tablici se ne berejo nobeni deli besedila samo navzgor.

Na tablicah Es 24 in Es 26 je jasno razviden okras med molitvenim in objokovalnim 
delom, zato črka O vsekakor spada k besedi. To poudarja pomen objokovanja, v prenese-
nem smislu ponižnosti pred božanstvom in kesanja, saj nikakor ne gre le za jokanje. Vse 
navedene tablice navajajo 16 morfoloških oblik glagola ojekat (objokovati), zato so prve 
štiri črke vsakega zapisa enake, in sicer OEKA [9]. Ponovno si podrobneje oglejmo le 
zadnjo vrsto, ki spreminja pomen besede ojekat:

Es23 E G B C Z R Š P N M L K T I d V
Es24 E G B T ZI R Š P *  *  *  *  * I d V
Es25 II h B d S R Š P N M L *  * * *  *
Es26 A G O C S R * * N M L K T I  *  *
Es 27 *  * * * * *  * * * M L K T *  * *
Es 32 *  * * * * *  * * N M L K * *  * *
Es 35 *  * * *  * *  * * N M L K T I d *
Es 39 * * * *  * R Š P N M L K T I d *
Vi 3 * * * *  *  *  * N M L K T I d V
Vse A E II O G h B C S Z R Š P N M L K T I d V 21 črk

Taka navedba 16 morfoloških oblik glagola ojekat je lahko služila za objokovanje (nari-
canje), lahko pa predstavlja tudi obliko krožne ponavljalne molitve kesanja, kjer se pri 
vsaki napisani obliki, ponovita osrednji molitveni in prošnji del.

Primerjava z zapisano abecedo kaže drugačen vrstni red črk zadnje vrste, kar ima lahko 
tudi svoj pomen, saj so uporabljene vse črke razen samoglasnika U. Zanimiva je tablica 26, 
ki ima podana dva samoglasnika A in O, ki ju druge tablice ne vsebujejo.

Zapis vseh navedenih oblik glagola objokovati iz tablice Es 23 v pravilnem bralnem 
redu (od zgoraj navzdol), s kombinacijami branj na drugih tablicah in s kratko verjetno 
razlago, so podani v tabeli 7.

Nekateri proučevalci so poskušali brati navedene besede v obratni smeri: vakeo, dakeo, 
iakeo, takeo, kakeo, lakeo, makeo, nakeo, pakeo, šakeo, rakeo, zakeo, cakeo, bakeo, gakeo 
in eakeo. če privzamemo, da je pravilno zaporedje črk AKEO in poiščemo latinske besede, 
ki ga imajo, vidimo, da sta neposredno taki le dve (iaceo-ležati, taceo-biti tiho). Torej ima 
latinščina dve besede, skladne z zapisom AKEO, slovenščina pa jih ima kar 23 skladnih z 
zapisom OEKA. S končno črko zapisov so prav vsi stolpci smiselno povezani in razumljivi. 
Oblike akeo ne vsebujejo germanski in romanski jeziki niti klasična grščina, niti slovanski 
jeziki.
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Analiza navedenih oblik AKEO, ki so značilne za navedene jezike je pokazala, da na 
tablicah navedene besede nimajo nikakršnega pomena v sedanjih romanskih in german-
skih jezikih, kot tudi ne v latinščini in klasični grščini, kaj šele, da bi na podlagi teh jezikov 
razložili vsaj večino navedenih besednih oblik.

Značilno je sodo število zapisov 16 = 2x2x2x2 = 24 = 4x4 = 42, (štiri pomnožene dvojke 
ali sklad in kvadrat števila 4 ter po štiri enake črke v 16 navedenih morfoloških oblikah), 
ki ob uporabljenih petih črkah (pet prstov na roki) vedno dajejo mnogokratnik osnove 
desetiškega števila 10, kar je vsekakor zanimivo.

OCENA GRAFENAUERJEVIh NAVEdB

V knjigi Zgodovina Langobardov je v dodatku o avtohtonističnih teorijah na strani 396 
Grafenauerjev zapis [29]: »Ker je s tem paleografskim pretresom izginil ves Borov »dokaz« 
o slovenskosti/slovanskosti jezika tablic, lahko mirno pustimo ob strani vse njegovo drugo 
»branje«, saj gre pri njem le za samovoljno delitev vrste črk po vnaprej odbranih črkovnih 
podobah glede na slovenske besede, s katerimi bi se te podobe, po potrebi še dopolnjene s 
kakimi glasovi, dale povezovati. Že te vrste delitev vrste črk pomeni nevarno kršitev pravil 
paleografije pri branju z znanimi črkami v neznanem jeziku zapisanega besedila.«

Ob navedenih netočnostih prečrkovanja in neznanstveni obdelavi tako črk kot napisov, 
in očitno napačni dosedanji delitvi črk s strani venetologov, ki jo uporablja tudi Grafenauer, 

Tabela 7  Zapisi v latinici, slovnične oblike in pomeni po M  Boru [5], I  Tomažiču [7] in V  Vodopivcu [9]

Zapis Slovnična oblika Pomen
oekav pridevnik objokav
oekad1 množinski samostalnik objokad
oekaji velelnik, samostalnik objokaj, objokanci
oekat nedoločnik objokati
oekak2 samostalnik objokak
oekal deležnik objokal
oekam glagol objokam
oekan pridevnik objokan
oekap3 neznana oblika (morda samostal.) objokap
oekaš glagol objokaš
oekar4 samostalnik objokar
oekas, z glagol, samostalnik objokas - objokaz
oekac samostalnik  objokac
oekab samostalnik objokab
oekag, h aorist objokag, objokah
oekaa, e, o deležnik objokana - objokane - objokano
1 Množinska oblika: ptičad, služinčad, družinčad, otročad, vnučad, zverjad, divjad, prasad, živad
2 Samostalnik: veščak, vojščak, pomorščak, čudak, dudak, bedak, praporščak, očak, nečak, dečak
3 Neznana beseda, po obliki bi bil samostalnik.
4 Poklicno: žabar, jerebar, podobar, gobar, sobar, zobar, torbar, stavbar, rezbar, pisar, ličar
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izgubi navedeno besedilo vso verodostojnost. Kakršnakoli delitev črk brez ugotovitve in 
razumevanja vsebine zapisov, je znanstveno sporna. Zato je vse dosedanje deljenje črk in 
branje venetologov znanstveni konstrukt, saj vsebine Atestinskih tablic do-sedaj še niso 
prepričljivo ugotovili, in to tudi sami priznavajo. S tem konstruktom se dokazuje napačno 
branje tistim, ki so uspeli tudi v resnici ugotoviti vsebino, do sedaj ne-razloženih zapisov. 
dejstvo je, da so bila ravno z dosedanjo delitvijo črk bistveno kršena ne le pravila paleogra-
fije, ampak tudi pravila splošnega in primerjalnega jezikoslovja. Nekateri jezikovni »znan-
stveniki« očitno uporabljajo napačne znanstvene metode in nato z napačnimi zaključki 
zavračajo njim nove ali neprijetne teorije in dokaze.

Enako velja za navedbe B. Grafenauerja in drugih piscev v 10. številki revije ARhEO 
[30], ki navajajo nepravilnosti v zvezi z ločevanjem črk venetskih atestinskih in drugih 
zapisov, in nepravilnosti glede ugotavljanja njihove vsebine. Žal je nekaterim našim znan-
stvenikom še vedno ljubše tuje neznanje in napačna uporaba znanstvenih metod, kot pa 
dosežki domačih raziskovalcev. Ti sicer nimajo v vsem prav, vendar morajo ravno znan-
stveniki ločiti zrno od plev in upoštevati predvsem dejstva, ne pa priznane avtoritete in 
teorije, ki jih je že davno povozil čas.

Ob ugotovljenih nepravilnostih postanejo še bolj vprašljive trditve o naselitvi Slovencev 
v 6. stoletju v knjigi Kratka zgodovina starejšega slovenskega slovstva I. Grafenauerja [31] 
in enake trditve v omenjenem dodatku B. Grafenauerja [29], saj avtor sam ugotavlja, da 
do-sedaj še niso bile potrjene take trditve:
– »Le redka taka preseljevanja pa so nam oprijemljiva preko zgodovinskih virov, ker v 

dobršnem delu spadajo še v čas prazgodovine, dobe, o kateri pisani zgodovinski viri 
še ne poročajo.« »Za razjasnitev konkretne poti slovanske etnogeneze so torej na raz-
polago le arheološki viri.« »Tako bo treba najbrž prav v tem razvoju Lužiške kulture«, 
»ki je sredi 1. tisočletja pr. naš. let. vplivala na razvoj tja do dnepra«, »iskati eno od 
temeljnih žarišč slovanske entnogeneze.» [31: 20]
B. Grafenauer nedvoumno ugotavlja, da za naselitev Slovanov ni nobenih zgodovinskih 

dokazov, saj gre za predzgodovinsko dobo in zato lahko sklepamo na slovensko etnogenezo 
le na osnovi arheoloških podatkov. Arheološki podatki pa ne morejo dati nobenih osnov za 
takratne narode in jezike. Naseljevanje v 6. stoletju pa je že močno v zgodovinskem času in 
bi moralo biti zabeleženo s strani več zgodovinarjev, zato ga dejansko tudi ni bilo. Obratno 
pa je za bivanje naših prednikov po vsej osrednji Evropi toliko dokazov, ki so razvidni iz 
imen krajevnih značilnosti, predvsem rek in gora, ki so jih poimenovali staroselci in so 
se ohranila do danes. Imena razumljiva na osnovi slovanskih jezikov, ki opisujejo značil-
nost poimenovanega objekta, so nedvoumni dokazi o staroselskem prebivalstvu. Njihovo 
preučevanje bi zaslužilo resno znanstveno obdelavo, ki pa se je naši jezikoslovci in drugi 
znanstveniki še niso lotili.

Naši znanstveniki še vedno slepo sledijo do sedaj priznanim venetologom in njihovim 
razlagam venetskih napisov, zato je treba v tem pogledu nedvoumno ugotoviti njihovo 
nestrokovnost. Vsak strokovnjak bo pri svojem delu uporabil ustrezno orodje in v jezi-
koslovju je orodje jezik. Izbira jezika za razumevanje še nerazumljenih napisov je zato 
temeljno vprašanje strokovnosti. V nekoč venetskih ozemljih sta ohranjena le dva prvotna 
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jezika in to italijanski in slovenski. Jezikoslovci, ki ne upoštevajo tako očitne možnosti so 
strokovno vprašljivi, zato se postavlja zelo tehtno vprašanje o strokovnosti vsega doseda-
njega dela venetologov pri razumevanju venetskih napisov.

OBJAVA čLANKA LETA 1997 IN STROKOVNE OCENE

V letu 1997 sem hotel v časniku delo v prilogi Znanost objaviti članek z naslovom 
Venetske tablice so praslovanski molitveni zapisi. Ker so zahtevali strokovno oceno članka 
sem pridobil dve recenziji in sicer od slovenetologa, ki je pozitivna in od uglednega slove-
nista, ki je negativna. članek ni bil objavljen v delu-Znanost kljub temu, da sem predložil 
obe oceni iz katerih bi uredništvo lahko ugotovilo katera ocena ima več dokazov za svoje 
trditve, pač pa je bil objavljen v Nedeljskem dnevniku dne 13. 07. 1997. [8]

Ugledni slovenist se v oceni sklicuje na »logiko znanstvene resnice«, pri tem pa upo-
rablja izraze: »resne venetologije, splošno priznanih, skregana, običajna, boljša, trivialne 
neumnosti, pravilno interpretiranem in šarlatanska«.

V 1. točki oporeka pojasnilo besed MEGO dONASTO, ki sta že pojasnjeni v ustrezni 
literaturi [11], ob tem pa navaja izjemno sporne zaključke in trditve, »da je venetščina bliže 
latinščini kot pa slovanskim jezikom« in to dokazuje z grško končnico TO. Ob napačnem 
prepisu v latinico in napačni razlagi ter grški končnici ugotavlja, da je venetščina bliže 
latinščini kot pa slovanskim jezikom! Tudi druge njegove trditve ne drže, saj je venetski 
EGO v resnici jego, mi za jaz pa se še sedaj uporablja v tržaškem narečju, kar smiselno 
pojasnjuje besedo MEGO.

V 2. točki navaja, da so jezikoslovci že zdavnaj ugotovili, kako so se glasile besede pred 
2500 leti, ne pove pa, ali gre za venetske ali za druge slovanske besede. To ne vzdrži znan-
stvene kritike, saj je po izjavah jezikoslovcev venetski opus premajhen, da bi se ugotavljale 
posebnosti kot v znanem jeziku. Prav tako pa izjava ne drži za slovanske jezike, saj poznamo 
danes, ko narečja izumirajo, samo v slovenščini mnogo narečij z izjemnim in raznolikim 
zakladom besed, zato je tudi pri praslovanskih jezikih umestna ustrezna raznolikost.

Sama znanstvena metoda rekonstrukcije starih jezikov ima očitno vgrajeno napako, ki 
ni nujno razvidna. če se jezikovne napake pri rekonstrukciji jezikov v zgodovino ujemajo s 
stranpotmi dejanske preobrazbe jezikov v sedanjost, kar je običajno, napake niso razvidne, 
vendar zato ni dopustno sklepanje da jih ni. Zaključki, ki temelje na izločanju venetskih 
besed, ker se ne ujemajo s predpostavljeno praslovanščino, pa ne vzdrže znanstvene kritike. 
Ocenjevalec navaja, da je jezikoslovje že zdavnaj ugotovilo, kako so se glasile slovanske 
besede pred 2500 leti, pri tem pa isto jezikoslovje ne upošteva venetskega opusa, ki je 
bistveni in najstarejši del praslovanske, srednjeevropske jezikovne dediščine.

Ugledni slovenist nekritično ponavlja Miklošičeve navedbe o izposojenkah iz nemščine, 
čeprav je glede na dokazljivo starost praslovanščine, umestno obratno večinsko izposoja-
nje. Navaja besedo crkljati, ki sem jo omenil le kot možnost, in besedo šajnati, ki pa je 
prav gotovo izvorno venetska, saj je bil v tistem času germanski vpliv omejen na majhno 
območje ob Baltiku, zato germanščina takrat ni mogla imeti pomembnejšega vpliva na 
venetščino v Padski nižini.
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V 3. točki dvomi o najspoštljivejšem samoglasniku I, s čemer se v celoti strinjam, saj 
gre zanimivo simetrijo imena IEOUA, ki se od ravnih črt ob straneh središči v osrednji 
črki O, zato sem to pripombo z veseljem upošteval. Ocenjevalec navaja: “v nobenem doslej 
znanem in pravilno interpretiranem besedilu ne najdemo stavka, ki bi vsebinsko samo 
spominjal na stavek. Jaz donašam (da)ne (bi)bil vojvoda opit robavs in nadaljuje: Naspro-
tno, vsi veljaki, ki so kdaj delali zapise, se hvalijo s svojimi krepostmi”. Ocenjevalec očitno 
ni upošteval avtorjeve razlage, niti vsebine zapisa prošnje, ki se nedvoumno nanaša na 
drugo osebo. Zapis je prošnja vojvodi bližnje osebe, ki očitno prosi, da naj bi opiti vojvoda 
ne bil robavs.

Glede na stvarne podatke so v oceni le nedokazane trditve, ki ne opravičujejo sklepa 
uglednega slovenista, da »vsebina ni znanstvena pač pa šarlatanska«. Avtor ocene se ne drži 
načela, ki ga sam navaja: »Vsaka znanost ima svoje spoznavne metode, s katerimi skladno 
s pravili logike spoznava resnico«. Strinjam pa se z avtorjem ocene, da se navede moja 
strokovna usmeritev magistra gradbenih znanosti, saj je razvidno izrazito pomanjkanje 
slovenskega strokovnega jezikoslovnega preučevanja pra-izvorov našega jezika. Ob tem 
je značilno razbiranje prastarih zapisov, saj klinopisa ni razbral jezikoslovec, starogrško 
pisavo linear B pa je dešifriral z objavo leta 1952 arhitekt.

Ocenjevalec očitno spregleda najpomembnejše navedeno dejstvo, da velelniški koreni 
vrvn, drdn, trtn, krkn, mrmn, prpn, šršn, zrzn, brbn in grgn niso latinski, niti grški, niti 
romanski, niti germanski, poleg tega pa so še danes razumljivi vsakemu, tudi manj izobra-
ženemu Slovencu. Negativna ocena ob tem, da avtor recenzije ne navede niti enega stvar-
nega jezikovnega dokaza, istočasno pa spregleda bistveno vsebino članka in to prav v vseh 
delih, predvsem pa še v osrednjem ponavljalnem delu, ne opravičuje naziva znanstvene 
recenzije.

SKLEP
Podrobna analiza Atestinskih tablic nam pokaže, da so bila dosedanja znanstvena dela v 

precejšnji meri nepopolna in v svojem bistvu zavajajoča, kar je lahko tudi posledica nepo-
znavanja slovanskih jezikov s strani neslovanskih avtorjev. Zelo verjetno pa so zavajajoči 
izsledki tudi posledica politično in kulturno neprijetne vsebine podanih kulturnih spome-
nikov, za nekatera državna in narodna okolja, ki so si v preteklosti z lažjo in prisilo lastila 
ozemlja, kulturo in zgodovino drugih narodov in to počno še danes.

Analiza osrednjega dela, ki prav gotovo ni bil napisan brez znane vsebine, jasno kaže na 
izvirno povezavo venetščine s sedanjimi slovanskimi jeziki, zato ni moč zanikati njenega 
vpliva na oblikovanje zlasti zahodnih slovanskih jezikov. Rezultat analize je tako prepri-
čljiv, da so dosedanja uvrščanja venetščine v kentumsko skupino ali celo med italske neslo-
vanske jezike ovržena. Navedene soglasniške skupine dajejo slovensko narečno izgovarjavo 
dovršne velelniške oblike glagolov, ki so enaki ali podobni v slovenščini še živim glagolom. 
Vloga teh soglasniških skupin je lahko mnogovrstna od zagovarjanja uroka in vzbuja-
nja mističnega vzdušja do učnega pripomočka za lažje učenje branja in pisanja venet-
skega jezika. Pregledne tabele z analizo pojavnosti venetskih korenov v Atestinskih tablicah 
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dokazujejo, da so navedeni koreni še živi v slovanskih jezikih, nimajo pa nobenega pomena 
v sedanjih romanskih in germanskih jezikih, niti v klasičnih jezikih latinščini in grščini.

Votivni zapisi, ki jih zahodnoevropski venetologi niso pojasnili kljub številnim in 
votivno podobnim zapisom, so dobro razumljivi še današnjemu Slovencu, še bolj pa bi 
morali biti razumljivi slavistom, še posebej tistim z znanji starejših slovenskih narečij. 
Navedeni prošnji darovi lepo zaokrožujejo verske, prošnje in zahvalne potrebe ljudi teda-
njega časa. Zahvale so osebne, govore o stvarnih problemih tedanjih ljudi in so izraz teda-
njega verskega okolja.

Zapis AKEO na navedenih tablicah v branju od spodaj navzgor, ki ga zahodnoevropski 
venetologi niso pojasnili, daje le dve latinski in niti ene grške, nemške, angleške ali sloven-
ske besede. Pri obratnem branju od zgoraj navzdol pa so razumljivi prav vsi stolpci in na 
vsaki tablici je 16 oblik glagola ojekati, ki z danimi različicami predstavljajo 21 različnih 
oblik. Vse te oblike izhajajo iz glagola oekati - objokovati, ki so še v uporabi v današnji 
Slovenščini, z le eno neznano obliko.

Rezultati študije potrjujejo tezo, da so Veneti jezikovni predniki Slovanov in še posebej 
Slovencev, zato se mora njihov jezik prestaviti iz kentumske v satemsko skupino indo-
evropskih jezikov. Slovenščina z množico narečij in arhaičnih oblik se je tudi pri prebiranju 
venetskih napisov izkazala kot zelo uporabno orodje. Pomembno je, da pri razvozlava-
nju teh napisov ni bila potrebna umetno rekonstruirana praslovanščina, saj je popolnoma 
zadostovala že sedanja slovenščina. Rezultati so ponoven izziv za slaviste, ki dosedaj še 
vedno zavračajo uporabo najstarejših napisov razumljivih na slovanskih osnovah, pri 
rekonstrukcijah praslovanščine.

Slovenščina je najbolj zahodni, ohranjeni slovanski jezik, ki ima izjemno bogato razno-
likost v številnih narečjih. Slovenščina je pradavni ostanek retijske in venetske jezikovne 
skupine, enako kot lužiška sorbščina. Oba jezika imata dvojino in mnoge arhaične zna-
čilnosti, kar priča o njunem prastarem poreklu. Očitno je, da bo treba velik del evropske 
zgodovine napisati na novo, z opustitvijo bajke o prihodu Slovanov v 6. stoletju na izpra-
znjeno ozemlje propadlega rimskega imperija, saj so Veneti že pred razcvetom rimske 
države kulturno in poselitveno obvladovali večji del osrednje Evrope. Rimljani so večji 
del svoje kulture prevzeli od Etruščanov, pa tudi od Venetov, ki so bili tako številčno kot 
poselitveno pomembnejši od Etruščanov. O staroselcih Venetih, naših davnih jezikovnih 
prednikih, pričajo tudi mnogi toponimi in drugi arheološki in jezikovni dokazi v Srednji 
Evropi, ki pa niso zajeti v pričujoči analizi.
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ŠTUdIJA PREčRKOVANJ IN BRANJ 
NAJSTAREJŠEGA VENETSKEGA NAPISA

UVOd
Najstarejši venetski napis z oznako Es 120 je na dobro ohranjeni bronasti posodi, ki so 

jo našli leta 1937 pri hidrogeoloških delih za odtočni kanal v kraju Lozzo nad pokrajinsko 
cesto Montagnana - Este, 200 m stran od mostu Torre, približno 5 m globoko. Eden od 
delavcev jo je skril in šele čez skoraj 30 let se je pojavila v strokovnih rokah. Strokovnjaki 
so ugotovili, da gre za do danes najstarejši venetski napis, ki je nastal najkasneje sredi 
6 stoletja pr. Kr. Zaradi njegove starosti in relativne dolgosti je med venetologi vzbudil 
veliko zanimanje in več poskusov branja [1]. M Matičetov v svoji polemiki zavrača branje 
tega napisa s pomočjo slovanskega izrazoslovja, vendar ne nudi za svoje trditve ustreznih 
dokazov, razen dosedanjih ugotovitev venetologov, ki pa zaradi majhnega obsega razume-
vanja prav tako niso verodostojne. V razpravi navaja Borovo pesniško svobodo in nedo-
slednost, vendar tudi sam ostaja na istih temeljih, saj raje verjame tujim jezikoslovcem kot 
kakršnimkoli dokazom, ki bi bili v nasprotju s njihovimi teorijami. Najstarejši venetski 
napis na bronasti posodi je prikazan na sliki 1.

Prečrkovanje najstarejšega venetskega besedila in prevod obravnavajo navedeni avtorji, 
ki imajo v naslednjem besedilu vedno isto zaporedno število.
1 Lejeune 1971/1972 [2]
2 Untermann 1980 [3]
3 Prosdocimi, Pallottino, Fogolari 1968, 1978, 1988 [4, 5, 6]
4 Bor 1990 [7]
5 Ambrozic, Tomezzoli, Serafimov 2006 [8]
6 Vodopivec 2005 [9], dopolnjena branja

Slika 1: Bronasta posoda z najstarejšim venetskim napisom [1]
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PREčRKOVANJA
Navedeni avtorji so prečrkovali najstarejši venetski zapis Es 120, kjer so odebeljeno 

označene neustrezno prebrane črke, takole:
1 ALKOMNOMETLONŚIKOSENOGENESVILKENIShORVIONTEdONASAN
2 ALKOMNOMETLONŚIKOSENOGENESVILKENIShORVIONTEdONASAN
3 ALKOMNOMETLONŚIKOSENOGENESVILKENIShORVIONTEdONASAN
4 ALKOMNOMETLONŠIKOSENOGENESVILKENIZhORVIONTJEdONASAN
5 ALKOMNOMETLONŠIKOSENOGENESVILKENIZhORVIONTEdONASAN
6 ALKOMNOMETLONŠIKOSENOGENEŽVILKENIZhORVIONTEdONASAN

Prečrkovanje napisa na bronasti posodi je dokaj enotno, saj gre za lepo oblikovane črke. 
Kljub temu so opazne nekatere neustreznosti pri prvih petih avtorjih in sicer:
– prvih pet avtorjev bere 26. črko napisa Ž kot S, čeprav je črka izrazito drugačna in 

zelo podobna črki Ž v stari etruščanščini na Pyrgijskih zlatih ploščicah, ki so približno 
enako stare [10].

– prvi trije avtorji berejo 34. črko Z kot S, čeprav je očitno drugače obrnjena.
– četrti avtor je vrinil v besedilo 43. črko J, ki je v napisu ni.
– šesti avtor bere črke tako kot so napisane s podano obrazložitvijo za Z in Ž.

PREVOdI
Poskusi branja zahodnoevropskih venetskih avtorjev, ki berejo besedilo s pomočjo 

latinščine in grščine, se bistveno razlikujejo od poskusov branj s pomočjo slovanskih 
osnov, zlasti slovenskega jezika. Taka različnost branj in razumevanj tega najstarejšega 
znanega venetskega napisa zahteva strokovno in statistično presojo posameznih poskusov 
branj. Zahteva pa tudi primerjavo značilnosti in vsebine vseh prevodov, tako glede delitve 
na besede in njihovo število, kot glede razumevanja vsebine zapisanega besedila. Vse 
navedene značilnosti je treba primerjati med seboj. S števili so označena: števila besed, 
števila prepoznanih besed in števila prepoznanih črk.

Delitev zveznega besedila in prevodi v originalu, slovenščini in angleščini po avtorjih
1a Lejeune [2]
ALKOMNO METLON ŚIKOS ENOGENES VILKENIS hORVIONTE dONASAN 7
sthenonte mnemeion ime ime ime ekonte edosan 1, 4
silen? spomenik ime ime ime molim? svetišče?
powerful? monument name name name pray? temple?
Silen? spomenik Šikos, Enogenes (in) Vilkenis molijo? (v) svetišču?
Powerful? monument Šikos, Enogenes (and) Vilkenis pray? (in) temple?

1b Lejeune [2]
ALKOMNO METLON ŚIKOS ENOGENES VILKENIS hORVIONTE dONASAN 7
sthenkhros metron ime ime ime  eikhomai edoz 2, 7
silen mera ime ime ime molim svetišče
powerful measure name name  name pray temple
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(V) silni meri Šikos, Enogenes (in) Vilkenis molijo (v) svetišču.
(In) powerful measure Šikos, Enogenes (and) Vilkenis pray (in) temple.

Lejeune [2] podaja celoten prevod, ki daje slabe rezultate. Podaja pa tudi različice, 
ki z znanimi grškimi besedami bistveno izboljšajo verjetnost njegovega prevoda, zato sta 
podani obe različici. Prikazuje podobne besede, ki pa nimajo znanega pomena, zato ne 
morejo biti upoštevane kot prepoznani prevodi, niti delno kot prepoznane črke. Pomaga 
si s staro grščino, vendar tudi tako njegovo prizadevanje ne daje rezultatov, ki bi podajali 
smiseln in verjeten prevod. Še vedno so prisotna kar tri imena, kar je vprašljivo, saj je pri 
votivnih napisih vedno v ospredju prošnja, ki pa v predlaganem prevodu sploh ni izražena. 
Treba je poudariti, da grščina ni imela prav nikakršnega vpliva na venetščino, zato take 
primerjave vodijo v slepo ulico [11]. Znanstveniki uporabljajo take stranpoti le v primerih, 
ko snovi, ki jo razlagajo, ne razumejo ali pa je iz določenih osebnih, nacionalističnih ali 
znanstveno pravovernih razlogov, nočejo razumeti.

Iz znatne in večkrat nedorečene razprave je možno izluščiti naslednje pomene za posa-
mezne besede. Smiselne besede so označene krepko, prepoznane pa so še podčrtane.
alkomno σθένοντε – sthenonte - ?,
σθένχρός – sthenchros - silen, krepak, mogočen - powerful, vigorous, mighty
metlon μνημεϊον – mnemeion – spomenik - monument,
 μέτρον – metron - mera, kar se meri, pot, prostor – measure, what is 
  measured, way, room
Śikos Σ..οζ ime darovalca name of donor
Enogenes E…..ηζ ime darovalca name of donor
Vilkenis Φ….δαζ ime darovalca name of donor
 horvionte ὲκόντε - ekonte-?,
 έκοϋσιοζ – ekoisioz - prostovoljen, - voluntary,
 εϋχομένω – eichomeno - ?,
 εύχοζ – eichoz - slava, čast – glory, honor,
εύχομαι - eichomai- zaobljubim, izprosim, molim – take vows, obtain, pray
donasan εδοσαν – edosan - ?,
 εδοζ – edoz – svetišče - temple [2, 6, 12]

2 Untermann [3]
ALKOMNO METLONŚIKOS ENOGENES VILKENIS hORVIONTE dONASAN 6
nome nome nome nome nome donare 1, 4
ime  ime ime ime ime darovati
name name name name name give

Untermann [3] predlaga sicer nekoliko drugačno razdelitev črk s tem, da združi dve 
besedi v eno ime, vendar to ne daje nove možnosti razumevanja napisa. Tako branje se tudi 
drugim venetologom zdi le možna hipoteza, ki pa je le malo verjetna [6].
Alkomno, Metlonšikos, Enogenes, Vilkenis (in) horvionte darujejo.
Alkomno, Metlonšikos, Enogenes, Vilkenis (and) horvionte (are) giving.
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3 Prosdocimi, Pallottino, Fogolari [6]
ALKOMNO METLON ŚIKOS ENOGENES VILKENIS hORVIONTE dONASAN 7
nome l`oggetto donato nome nome nome epiteto donare 1, 4
ime dar ime ime ime vzdevek darovati
name gift name name name nickname give
dioscuri     sublime

dioscuri dar Šikos, Enogenes (in) Vilkenis vzvišeni darujejo.
dioscuri gift Šikos, Enogenes (and) Vilkenis sublime (are) giving.

Prosdocimi, Pallottino in Fogolari [6] ponujajo mnogo razlag, vendar ne dajejo skoraj 
nobene možnosti za ugotavljanja pomena napisa. Vrtijo se okoli možne dvojine darovalcev, 
kar pa je sporno, saj nimajo za to nobene osnove in celo navajajo več darovalcev, poleg tega 
pa ne morejo soditi o dvojini v jeziku, ki ga ne razumejo. Pojavljajo se imena božanstva 
in darovalcev tako, da so podali osnove le za prevode treh besed, od katerih sta prvi dve 
možni le na ravni delovne hipoteze in le tretja nudi ustrezno osnovo za razumevanje. Ta 
ustrezna beseda je dONASAN, ki ima osnovo v italijanščini – donare in v slovenščini - 
donesti, ki jo lahko uporabimo tudi v možnem pomenu darovati. Iz obširne in večkrat 
nedorečene razprave je možno izluščiti naslednje pomene za posamezne besede:
Alkomno nome della divinità ime božanstva name of divinity (dioscuri)
metlon l`oggetto donato dar božanstvu gift to divinity
Śikos nome individuale ime darovalca name of donor
Enogenes nome individuale ime darovalca name of donor
Vilkenis nome individuale ime darovalca name of donor
horvionte epiteto predicato vzdevek božanstva nickname of divinity
  na primer: vzvišeni for example: sublime
donasan verbo votivo – donasto donesti, darovati bring, give 

4 Bor [7] po slovenskem razumevanju je dodan angleški prevod
ALKOMNO METL ONŠI KO SENO GENE SVIL KE NIZ hOR VIONTJE dO NAS AN 14

Lakomno metel vase ki sem gnaje zavil ko niz gor potujoč do nas on 12, 33
Greedily devouring he when here drive turn when down hill traveling to us he

Lakomno (po)metel vase, ko (je) sem gnaje zavil, ko niz gor potujoč do nas on (prišel).
he greedily devouring when here driving turn when down hill traveling to us.

Bor [7] je uporabil slovansko izrazoslovje, ki mu je omogočilo razvozlavanje, do sedaj 
zahodnoevropskim venetologom nerazumljivega in skrivnostnega napisa. Uporabljene 
besede so obrazložene tako kot pri drugih avtorjih s pomeni v dani literaturi.

Glosar
alkomno lakomno, Stcsl. alkati, Rus. alkatь, Lit. alkanas, Let. alkt grasping
metl (po)metel, pometel je skledo žgancev, Stcsl. meto – mesti greedily eat
onši vase in him
ko ki, srbohrv. ko, koji who
seno sem, prislov, lit. šen here
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gene gnaje se, goneč, hiteč drive
svil zavil, Stcsl. viti turn
ke ko, kje when
niz hor niz gor, niz ulice, niz hriba down hill
viontje potujoč; vijonit, Stcsl. viti, Ital. viaggiare, Lat.via travel
do nas an do nas on - v napisih je on vedno an to us he
donasan donešen, prinesen bearing

5 Ambrozic, Tomezzoli, Serafimov [8]
dodane so tri črke iz slovenskih narečij, ki so označene poševno.
AL KOM NOMETL ON ŠI KOS E NOGE NE SVIL K E NIZ hOR VION T E dONASAN 18
Ali komu nemetel on si kos je? noge ne zvil ki bi, niz gor vijen, ki ti je donašan! 17, 42+3

But to whom did he throw together a piece? May he not twist a leg, which from below 
upward twining, is being brought to you.
Branje nazaj/Backwards reading
NA SAN OdET NOI VROh SI NE KLI VSE NEG ON E S OKI SNOL TEMON MOK LA
Na sen odet, naj vrag si ne klij vse, nego on z očmi le je snul temen mok.
Covered for sleep, may the devil not have everything germinate for him, but let him 
rather with the eyes suspend as thread on the loom the dark moisture.

Ambrozic, Tomezzoli in Serafimov [8] so uporabili slovansko izrazje, ki jim je omogo-
čilo izboljšanje, do sedaj zahodnoevropskih venetologom nerazumljivega in skrivnostnega 
napisa. Podali so tudi možnost branja v obratni smeri. Uporabljene besede so obrazložene 
tako kot pri drugih avtorjih s pomeni v dani literaturi.

Kratice/Abbreviations
SK Slovensko knjižno [13]  SN Slovensko narečno
Glosar
al al, ali – SN, SK or
kom komu – okrajšava SK to whom
nometl nametati – okrajšava, SK over throw
on on – SK he
ši se – preglas oneself
kos kos – SK piece
e je – okrajšava, SK is
noge noge – SK leg
ne ne – SK not
svil zvil – preglas, SK twist
k k, ki – SN, SK who
e je – okrajšava. SK is
nis nis, niz – SN, SK below
hor gor – preglas, SK upward
vion vijen – preglas, okrajšava twisting, twining
t t, tebi – SN, SK to you
e je – okrajšava, SK is
donasan donašan, donesen – preglas, SN, SK brought
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6a Vodopivec [9]
dodane so tri črke iz slovenskih narečij, ki so označene poševno.
ALKOMNO METLONŠI KO SENO GENE ŽVIL KE NIZ hOR VIONTE dONASAN 11
Lakomno   metlonši   ko   seno   žene   žival   ko   niz   gor   vinjen   donašan 11, 44+4
Greedily      devouring   when    hay    drive  beast  when  down   hill  drunk    brought.

6b Različica/Variant
dodane so tri črke iz slovenskih narečij, ki so označene poševno.
AL KO MNO MET LON ŠI KOS ENO GENE ŽVIL KE NIS hOR VION TE dO NAS AN 18
Ali ko meni med lon si kos eno žene živel ko niz gor vinjen tu do nas on.  18, 40+6

But when me honey gift meal blackbird one wife live when down hill drunk here to us he.

6c Branje nazaj/ Backwards reading
NA SAN ODET NOI VROH SINEK LIVŽE NEGO NES OKIŠNOL TEMON MOKLA
Na san odet ni vrag sinek liže nego nesi okišnjen temen moker.
Covered for sleep isn't devil (little) son lick but carry rainy dark wet.

6d Različica/Variant
NA SAN ODET NOI VROH SIN E KLIV ŽENE GON E S OKIŠNOL TEMON MOK LA
Na sani odet ni vrag sin je kriv žene gon je s okišnil temen molk le.
On sledge covered isn't devil son is guilty wife heat is with raining dark silence only.

Vodopivec [9] je nekoliko izboljšal Borov prevod in ga opredelil v dveh različicah z 
najmanjšim in največjim številom besed tako, da je možno kar najbolje oceniti ustreznost 
prevodov. Podane so tudi možnosti obratnega branja, ki sicer niso obrazložene in pri-
merjane, prikažejo pa na bistrost zapisovalcev in težave pri ustreznem razbiranju starih 
napisov. Uporabljene besede.

Glosar
al al, ali – SN, SK or, but
ko ko – SK when
mno men meni – SN, SK to me
alkomno lakomno, premet greedily
met met, med – SN, SK honey
lon lon, dar – SN, SK gift
ši si – preglas, SK you are
metlonši metlonši – deležnik, SN, ko kdo hitro je devouring
ko ko – SK when
kos kos, del – kos, ptica - čarovnik – SK piece, blackbird – magus
eno eno – SK one
seno seno - SK, prva košnja trave hay
gene žene – preglas, SK, gnati živino drive beast
gene žene – preglas, SK, žena wife
žvil žival, okrajšava, preglas, vprežna žival, SK draught animal
žvil živel, okrajšava, preglas, SK live
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ke ke, ko – SN, SK, časovni prislov when
niz niz, dol – SN, SK down
hor gor, gora – preglas, SK up, hill
vion vinjen – okrajšava, SK drunk
te te, tu – SN, SK here
vionte vinjen – okrajšava, SK drunk
do do – SK, prislov ali predlog to
nas nas – SK, 4. sklon osebnega zaimka mi us
an on – preglas, SK, osebni zaimek he
donasan donesen, donašan – preglas, SK bearing, brought

dELOVNE hIPOTEZE
delovne hipoteze so enake kot so bile uporabljene pri primerjavi različnih prečrkovanj 

in branj etruščanskih zlatih Pyrgijskih ploščic [10].
delež napačno prečrkovanih črk ne sme presegati 10 % za še sprejemljivo raven prečr-

kovanja besedila.
delež prepoznanih črk v posameznem prevodu mora biti najmanj 25 % in to brez črk 

v imenih in neprevedenih besedah, če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja 
obravnavanega besedila.

delež prepoznanih besed v posameznem prevodu mora biti najmanj 30 % in to brez 
imen in neprevedenih besed, če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja obrav-
navnega besedila.

PRIMERJAVA PREčRKOVANJ
Primerjava prečrkovanja neprekinjenega besedila 50 črk je podana v tabeli 1.

Tabela 1: Primerjava prečrkovanj neprekinjenega besedila 50 črk

Avtor Oznaka Drugačne črke Število Delež
Lejeune 1 S, S 2/50 4 %
Untermann 2 S, S 2/50 4 %
Prosdocimi, Pallotino, Fogolari 3 S, S 2/50 4 %
Bor 4 S, J 2/50 4 %
Ambrozic, Tomezzoli, Serafimov 5 S 1/50 2 %
Vodopivec 6 0/50 0 %

Vsa prečrkovanja imajo manj kot 10 % napačno prečrkovanih črk in statistično ustre-
zajo napisanemu besedilu, čeprav so opazne napake, ki izvirajo iz površnosti, neznanja ali 
iz ideologije.
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PRIMERJAVA PREVOdOV
Podana je primerjava različnih prevodov neprekinjenega besedila 50 črk, ki najverje-

tneje vsebuje vsaj 11 besed. Pri prepoznanih črkah so upoštevane tudi črke z upoštevanjem 
slovenskih narečij. Primerjava je podana v tabeli 2.

Tabela 2: Primerjava različnih prevodov neprekinjenega besedila z vsaj 11 besedami

Avtor Oznaka Prep. črke Delež Prep. besede Delež Štev. besed
Lejeune 1a   4/50   8,0 %   1/111 9,1 % 7
Lejeune 1b   7/50 14,0 %   2/111 18,2 % 7
Untermann 2   4/50   8,0 %   1/111 9,1 % 6
Pros&Pall&Fog 3   4/50   8,0 %   1/111 9,1 % 7
Bor 4 33/50 66,0 % 12/14 85,7 % 14
Amb&Tom&Ser 5 45/50 90,0 % 17/18 94,4 % 18
Vodopivec 6a 48/50 96,0 % 11/11 100,0 % 11
Vodopivec 6b 46/50 92,0 % 18/18 100,0 % 18
1 Število prepoznanih besed pri neslovenskih avtorjih bi moralo biti povprečje ustreznih razumevanj, 
torej okoli 15 besed, vendar sem uporabil tisto možnost, ki pri najboljšem razumevanju daje naj-
manjše število besed in s tem zanje najboljše izide.

Analiza je pokazala, da razumevanja italijanskih in nemških jezikoslovcev izpolnjujejo 
manj kot 1/3 zahteve prepoznanih črk v prevodih in manj kot tretjino zahteve prepoznanih 
besed. Francoski avtor doseže v boljši različici le dobro polovico zahtevanih prepoznanih 
črk, v deležu prepoznanih besed pa tudi izpolni le dobro polovico predpostavljene zahteve. 
Rezultat analize je prepričljiv in njihove prevode dopušča le kot možne, vendar nedoka-
zane delovne hipoteze.

Borovo branje je prepričljivo, saj delež prepoznanih črk prekoračuje zahtevano normo 
skoraj trikrat, zahtevani delež prepoznanih besed pa tudi skoraj trikrat. Še boljši je Ambro-
zicev prevod, ki podaja nekatere nove možnosti delnega razumevanja, in obe normi pre-
koračuje več kor trikrat. dopolnjeni branji pa deleže prepoznanih črk še izboljšujeta, prav 
tako pa izboljšujeta tudi zahtevani delež prepoznanih besed in tako obe postavljeni normi 
prekoračujeta več kot trikrat. Prevod je zato zanesljiv, čeprav so še vedno možne izboljšave, 
na podlagi širjenja znanja o jeziku starodavnih Venetov.

POdROBNOSTI PREVOdOV
Lejeune [2]

Prevod na osnovi grščine še vedno vsebuje tri imena ali 43 % besed, kar pomeni 21 
črk ali 42 % nerazumljenega napisa, sicer pa daje v drugi varianti s kombinacijo možnih 
besed, še dokaj razumljivo vsebino, vendar ne izpolnjuje nobenega pogoja predpostavlje-
nih delovnih hipotez. Prevod zajema le 7 besed od katerih so kar tri imena, kar oboje priča 
o neznatnem razumevanju napisa. V primerjavi s prevodi na osnovi slovanskih jezikov, ki 
so prepričljivo boljši, pa izgubi še svoj morebitni smisel.
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Untermann [3]
Prevod zajema kar 5 imen od 6 besed ali 83 % in 43 črk ali 86 % tako, da se tudi itali-

janskim avtorjem zdi le malo verjeten. To priča o neznatnem razumevanju napisa, saj večje 
število besed praviloma izkazuje tudi večjo verjetnost razumevanja obravnavanega besedila.
Prosdocimi, Pallotino, Fogolari  [6]

Prevod zajema kar 4 imena ali 57 %, to je 28 črk ali 56 % tako, da je že iz tega razloga 
le malo verjeten. Ne izpolnjuje nobenega v delovni hipotezi zahtevanega pogoja, v primer-
javi s prevodi na slovanskih osnovah pa izgubi še svoj morebitni smisel. Zajema le 7 besed 
od katerih so kar štiri imena, kar oboje priča o neznatnem razumevanju napisa, saj večje 
število besed in manjše število imen izkazuje praviloma tudi večjo verjetnost razumevanja 
obravnavanega besedila.

Bor [7]
Prevod ne vsebuje nobenega imena in podaja smiselno vsebino in to skoraj za vse 

besede. Visoko izpolnjuje oba postavljena pogoja, zato ga smemo upravičeno upoštevati 
kot dobrega, kljub manjšim možnim popravkom. Prevod zajema kar 14 besed, kar dodatno 
izkazuje dobro razumevanje napisa. S tem dodatno potrjuje pravilnost branja in razume-
vanja venetskih napisov na osnovi slovanskih jezikov, zlasti slovenščine kot izrazito arha-
ičnega jezika. Tudi v tem primeru se izkaže, da tudi najstarejši venetski napisi ne vsebujejo 
le versko darovanjske vsebine, ampak so napisi v precejšnji meri prav značilni za življenje 
v vsakdanjem okolju.

Ambrozic, Tomezzoli in Serafimov [8]
Prevod ne vsebuje nobenega imena in podaja smiselno vsebino in to skoraj za vse 

besede. Visoko izpolnjuje oba postavljena pogoja, zato ga smemo upravičeno upoštevati 
kot ustreznega. Prevod zajema kar 18 besed, kar dodatno izkazuje dobro razumevanje 
napisa. S tem dodatno potrjuje pravilnost branja in razumevanja venetskih napisov na 
osnovi slovanskih jezikov, zlasti slovenščine kot izrazito arhaičnega jezika.
Vodopivec [9 in dopolnitve]

Prevod je podan v dveh skrajnih različicah glede števila besed, ki visoko presegata 
v delovni hipotezi postavljeni meji. Prevoda zajemata v skrajnih različicah po 11 in 18 
besed, kar dodatno izkazuje dobro razumevanje obravnavanega napisa. Opazne so tudi 
spremembe glede na Borovo branje, kar delno spremeni smisel napisa, vendar pa le malo 
vpliva na celotno razumevanje obravnavanega besedila. Treba je poudariti, da tudi mnogi 
drugi venetski napisi odkrivajo prav vsakdanje življenjsko pomembne zadeve, ki niso 
nujno povezane s čaščenjem, verovanjem ali darovanjem, kot te stare napise praviloma 
razlagajo zahodnoevropski venetologi.

PRIMERJAVA dOLŽIN BESEd
Število besed v napisu pomeni tudi povprečno dolžino besed in prav dolžina besed 

je značilnost posameznega jezika. Za slovenska leposlovna besedila je povprečna dolžina 
besed 4,55 črke [14]. V predantičnih napisih je zaradi narečnega govora in pogostih 
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okrajšav povprečna dolžina besed le okoli 3 črke in s to vrednostjo bomo primerjali podana 
razumevanja [15, 16]. Primerjava povprečnih dolžin besed je podana v tabeli 3.

Tabela 3: Primerjava povprečnih dolžin besed

Avtor Oznaka Črke Besede Ocena Dolžina Razlika Količnik
Lejeune 1a 50 7 3 7,14 4,14 2,38
Lejeune 1b 50 7 3 7,14 4,14 2,38
Untermann 2 50 6 3 8,33 5,33 2,78
Prosd&Pallo&Fogol 3 50 7 3 7,14 4,14 2,38
Bor 4 50 14 3 3,57 0,57 1,19
Ambr&Tomez&Seraf 5 50 18 3 2,78 0,22 0,93
Vodopivec 6b 50 11 3 4,55 1,55 1,51
Vodopivec 6a 50 18 3 2,78 0,22 0,93

Tudi ta preglednica potrjuje pravilnost razumevanja v slovenskem jeziku in zavrača 
razumevanje v latinskem, italijanskem in grškem jeziku, saj je povprečna dolžina besed v 
teh jezikih več kot dvojna.

ZAKLJUčEK
Analiza različnih prečrkovanj in razumevanj najstarejšega venetskega napisa Es 120 

iz 6. st. pr. Kr., ki je na dobro ohranjeni bronasti posodi, je dala nedvoumne rezultate. 
Analiza različnih branj kaže, da branja italijanskih, francoskih in nemških avtorjev niso 
ustrezna, saj ne izpolnjujejo nobenega postavljenega kriterija za razumevanje napisa. 
Njihovi predlogi delitve zveznega besedila, branj in razumevanj navedenega napisa zato 
ostajajo na ravni nedokazanih hipotez. Predlog branja, ki ga je ponudil Vladimir Pavšič 
- Matej Bor, pa nedvoumno in celo večkratno ustreza obema meriloma v postavljenih 
delovnih hipotezah, čeprav tudi njegova rešitev zahteva nekoliko manjših popravkov in 
izboljšav. Antony Ambrozic s sodelavci je še izboljšal prevod, ki je že zelo blizu dejansko 
ustreznega prevoda. Naši jezikoslovci, ki še vedno zanikajo pravilnost razumevanja venet-
skih napisov s pomočjo slovanskih osnov, naj predložijo vsaj toliko prevedenih napisov 
na podlagi romanskih osnov ali grščine, kot so jih pripravili slovenski raziskovalci na slo-
vanskih osnovah, in so mnogi objavljeni tudi v zbornikih projekta Korenine slovenskega 
naroda. Tako pripravljene prevode se bo lahko strokovno in na enakih osnovah pregledalo 
in primerjalo ter preverilo pravilnost obeh teorij.
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NAJdALJŠI VENETSKI NAPIS

UVOd

Najdaljši venetski napis so našli leta 1970 pri izkopavanjih za rekonstrukcijo mestne 
bolnice v kraju Este v pokrajini Veneto in je shranjen v Museo Nazionale Atestino v kraju 
Este. Napis je na tanki bronasti plošči 23,5 x 29,0 cm, ki ni v celoti ohranjena in datira 
okoli 400 pr. Kr. Po Marinettijevi, ki je napis tudi prečrkovala, naj bi ga glede uporablje-
nega črkopisa prinesli iz okolice Padove v času, ko ga niso več razumeli. Zgleda, da so ga 
odstranili iz valjaste podlage in pri tem močneje poškodovali, saj naj bi ga ostalo le okoli 
polovico izvirne velikosti [1, 2]. Napis je podan na naslednji sliki 1.

Slika 1: Najdaljši venetski napis [1, 2]
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Značilna je razporeditev napisa, ki teče od zunanjega roba proti sredini, kar je vsekakor 
izjema in ima lahko tudi ustrezen pomen na primer: prehod v onstransko življenje, saj 
se življenje čedalje bolj zapira in se konča s smrtjo telesa in se preoblikuje v samostojno 
življenje duše. Tak smisel navedenega načina napisa potrjuje tudi njegovo razumevanje. Pri 
večini napisov so praviloma prej zapisali besedilo v vidni obliki: v pesek, v glino ali drug 
material za lahko pisanje, saj so le tako najbolje ocenili pravilno razporeditev črk napisa. 
Pri tem napisu z zaključeno vsebino in z omejenim prostorom v sredini pa so to morali 
narediti, saj bi jim sicer zmanjkalo prostora v sredini. Kljub temu se jim napis ni najbolje 
posrečil, saj je vidna zgostitev črk na levi strani v sredini napisa in to tako pri zgostitvi vrst 
kot pri zgostitvi črk v vrstah.

Napis je zgoraj in spodaj omejen s pikami vendar so tudi nad zgornjimi pikami vidni 
deli črk, zato tega drugega dela napisa ni možno določiti niti po obsegu, kaj šele po vsebini. 
Morda gre le za napis o namenu in uporabi ohranjenega napisa, lahko pa ima samostojen 
pomen. Na spodnjem delu ni vidnih črk, kar pa ne pomeni, da jih ni bilo, saj je ohra-
njeni del premajhen, da bi to nedvoumno ugotovili. Vsebina ohranjenega napisa pa ima 
zaključeno vsebino, zato bi morebitno najdeni ostanki napisa le dodatno pojasnili njegovo 
vsebino, namen in uporabo.

Najdaljši venetski napis je novejša najdba, saj so ga našli šele leta 1970, zato je na voljo 
le prečrkovanje, delna delitev in delno razumevanje A. Marinetti v latinščini [1, 2] in prečr-
kovanje, delna delitev in delno razumevanje razumevanje A. Ambrozica in G. Tomezzolija 
v slovenščini [3]. Vsi dosedaj znani venetski napisi so razumljivi na osnovi slovanskih 
jezikov [4-6], zato je tudi najdaljši venetski napis treba ustrezno analizirati. Ovrednotiti 
je treba utreznost dosedanjega prečrkovanja, dosedanje delitve delno zvezno pisanega 
besedila in dosedanja razumevanja na osnovi latinskega in slovenskega jezika. Primerjava 
naj pokaže boljšo izbiro jezika razumevanja in s tem jezikovne korenine jezika v katerem 
je napisan najdaljši venetski napis.

PREčRKOVANJE
Posamezne vrste so razporejene od zunanjega dela napisa proti sredini in se pričnejo 

brati na levem robu in tečejo desno, navzdol in levo tako, da se zopet končajo na levem 
robu. Označujem jih z ET1 do ET6.

Prečrkovanja Anne Marinetti [1, 2] so dobra osnova, saj so črke lepo vidne, opazne 
so le tri napake: v prvi vrsti z oznako ET1 izpusti I, v drugi vrsti z oznako ET2 prečrkuje 
T namesto I, v peti vrsti z oznako ET5 pa tudi izpusti I. Za glas črke G 3x uporabi grško 
črko χ, ki jo pri razumevanju spremeni v latinsko črko G, za glas črke B 4x uporabi grško 
črko φ, ki jo pri razumevanju spremeni v latinsko črko B. Znak T prečrkuje kot T in ga pri 
razumevanju spremeni v črko d, znak v prečrkuje kot θ in ga pri razumevanju spremeni 
v črko T. Izjema je prva vrstica, kjer 1x prečrkuje znak T kot d in 1x prečrkuje znak v kot 
T, zato pa ju pusti pri razumevanju nespremenjena.

Znak T se v venetskih napisih dosledno prečrkuje kot T in nima glasovne vredno-
sti črke d. Znak v se praviloma prečrkuje kot T ali kot poudarjeni O in ne kot θ [4-9]. 
Prečrkovanje znaka T kot črke T z glasovno vrednostjo črke d bi moralo biti posebej 
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utemeljeno, če za tako prečrkovanje obstajajo tehtni razlogi, tako pa je prečrkovanje tega 
znaka brez kakršnekoli obrazložitve.

Prečrkovanja A. Ambrozica in G. Tomezzolija slede prečrkovanjem Marinettijeve, 
razen uporabe grških črk. Pri dvojnih II pa 4 krat izpustita črko I.

V napisu se le enkrat pojavi nov znak q, ki ga na podlagi retijskih napisov [10-12] 
lahko prečrkujemo kot B ali d in po razumevanju tega napisa ga prečrkujem kot d, tako 
kot Marinettijeva.

PREčRKOVANJE AVTORJA

ET 1 Prvi le delno vidni znak zgornje vrste je najverjetneje znak O za črko O, lahko pa 
bi bil tudi znak v za črko T, vendar bi predstavljala z naslednjim M in K težje izgovorljivo 
soglasniško skupino TMK. Po razumevanju dodam na začetku črko d. Znaki za ostale črke 
so lepo vidni, zadnja delno vidna črka bi lahko bila A, E, I, K, L, M, N ali P in glede na 
pomen sem se odločil za I. Manjka celoten desni rob. Prva delno vidna črka v spodnji vrsti 
bi lahko bila I, B, G ali T in glede na težje izgovorljive soglasniške skupine z naslednjo črko 
M je to najverjetneje I. V sredini je dobro vidna pokončna črta, ki je lahko E, I, K, L, M, N 
P, T in V, vendar se najbolj nakazuje K, ki sem jo upošteval in ji po razumevanju dodal še 
črko L. Na koncu je tudi del črke, ki bi lahko bila G, I, L, M, N, P, T ali V in po razumevanju 
sem se odločil za T in dodal še E.
ET 2 Na začetku je pika ali neznaten del znaka v ali O, ki bi lahko bil O, P ali T in glede 
na naslednjo črko O in glede na razumevanje sem se odločil za P. V sredini je znak, ki je 
označen s pikami in je lahko samo I, na koncu v vogalu je le spodnji del znaka, ki ga pre-
črkujejo kot T, kar sem tudi upošteval. V sredini je dosedanje prečrkovanje ustrezno, na 
koncu pa ni niti dela naslednjega znaka.
ET 3 Prečrkovanje Marinettijeve je ustrezno, razen dveh T = T, ki ju zamenja z d, po 
razumevanju sem dodal na začetku črko I, na koncu pa črko E.
ET 4 Po razumevanju dodam začetno črko V. V sredini zgoraj je lepo vidna črka L, nasle-
dnji znak bi lahko bil v ali O, kar bi pomenilo črko O ali T in v primeru črke T bi dobili 
soglasniško skupino TLT, kar ni verjetno, zato jo prečrkujem kot O. Za njo je prostor za 
eno črko in nakazuje se črka K. če je tam prazno polje, bi bila beseda LOVU, če pa je tam 
črka K, pa bi bila beseda LOKVU, kar sem tudi upošteval. V sredini spodaj je razmak med 
črkama V in I, zato je možna le dodatna črka I, na koncu pa ni videti dela nove črke.
ET 5 Na začetku po razumevanju dodam črko O. V sredini manjka več črk, ki jih po 
razumevanju dodam kot OIEM. V spodnji sredini je izpuščena vidna črka I; na koncu pa 
po razumevanju dodam I.
ET 6 Na začetku je viden del znaka, ki bi bil lahko tudi pika kot poudarek črkovnega znaka. 
Lahko pa predstavlja znak v ali O, torej črki T ali O in po razumevanju upoštevam črko O. 
V sredini manjka več črk in po razumevanju dodam MOLTEV. V spodnjem srednjem delu 
zopet manjkata črki in po razumevanju dodam IL. Pred K je del črke, ki predstavlja znak 
v ali O, torej črki T ali O, in da bi se izognil težje izgovorljivi soglasniški skupini VTK, jo 
prečrkujem kot O. Pred M naj bi bil N, vendar je venetski znak za črko L lepo viden in tudi 
bolj smiseln. Na koncu zadnje vrstice dodam po razumevanju še črko O.
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Pri mojem prečrkovanju je dodatno prečrkovanih 11 delno vidnih črk. Skladno z razu-
mevanjem napisa pa je dodano tudi 22 manjkajočih črk z verjetnejšim pomenom. Pri prvi 
vrsti manjka celoten desni rob, ki se ga zaradi številnih manjkajočih črk ne da nadomestiti 
in ima zato ob manjkajočem delu manjšo verjetnost. Največ dodanih črk je v šesti vrsti, saj 
je ta sredinski del najbolj poškodovan.

PREGLEd PREčRKOVANJ
Pregled prečrkovanj po avtorjih je podan v tabeli 1. Avtorji si slede navpično, število 

drugačnih prečrkovanj pa sledi po prečrkovanih vrstah vodoravno, število dodatno prečr-
kovanih črk je odebeljeno.

Tabela 1: Pregled prečrkovanj po avtorjih – odebeljena so števila dodatno prečrkovanih črk

Avtor Grške črke D namesto T Napačne črke Dodatno prečrkovane  
in dodane črke

Marinetti [1, 2] 3,8,3,2,2,2 3,3,2,3,2,2 2,2,0,0,2,0 0,0,0,0,0,0
Ambrozic, Tomezzoli [3] 0,0,0,0,0,0 3,3,2,3,2,2 1,1,0,1,1,0 0,0,0,0,0,0
Vodopivec 0,0,0,0,0,0 0,0,0,0,0,0 0,0,0,0,0,0 5-3, 2-0, 0-2, 3-2, 0-6, 1-9

Pregled števila črk in besed v najdaljšem venetskem napisu je podan v tabeli 2. Po vrstah 
napisa in po avtorjih prečrkovanj slede: 1 – Marinetti [1, 2] – samo črke, 2 - Ambrozic in 
Tomezzolli [3] – črke in besede, 3 – Vodopivec – vidne, dodatno prečrkovane in dodane 
črke, črke skupaj in besede.

Tabela 2: Pregled črk po avtorjih in po vrstah napisa

1 - 
črke

2 - 
črke

2 - 
besede

3 – vidne 
črke

3 - d. pr. 
črke

3 - dod. 
črke

3 - vse 
črke

3 -  
besede

1. vrsta 41 40 8 39 5 3 47 16
2. vrsta 66 65 23 67 2 0 69 19
3. vrsta 64 64 19 64 0 2 66 18
4. vrsta 47 46 19 49 3 2 54 16
5. vrsta 35 34 13 36 0 6 42 16
6. vrsta 30 29 1 31 1 9 41 15
Skupaj 283 278 83 286 11 22 319 100

Ta napis ima 286 vidnih in 11 delno vidnih črk, zato ima skupno z 22 dodanimi črkami 
kar 319 črk, kar je skoraj toliko kot etruščanski Pyrgijski zlati ploščici, ki imata 320 črk. 
drugi najdaljši venetski napis Es 27 pa obsega z dodanimi črkami komaj 58 črk [5]. Napis 
ima po avtorjevem prevodu 100 besed, etruščanski ploščici pa 93 besed. Tudi po besedah 
predstavlja daleč najdaljši znani venetski napis, saj ima drugi najdaljši venetski napis Es 27 
komaj 14 besed.

Prečrkovanja so prikazana pri podrobni obdelavi napisa po vrstah, kjer so označena 
neustrezna podajanja predpostavljenih glasovnih vrednosti venetskih znakov z grškimi 
črkami in napake ali nedoslednosti prečrkovanj.
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ANALIZA PREčRKOVANJA
Uporaba glasovnih vrednosti črkovnih znakov (č) urejenih po njihovem številu, število 

teh znakov (Š), njihovi deleži (d) in skupno (SK) je podana v tabeli 3.

Tabela 3: Uporaba črk v napisu po številu in deležih

Č O I E T V A N K R M L S P B U G d Š X SK

Š 47 45 40 30 20 19 19 17 15 14 14 13 8 5 4 3 2 2 2 319

D 14,73 14,11 12,54 9,40 6,27 5,96 5,96 5,33 4,70 4,39 4,39 4,08 2,51 1,57 1,25 0,94 0,63 0,63 0,63 100

črke slovenske abecede, ki predstavljajo glasovne vrednosti C, č, F, h, J, Z in Ž niso 
prikazane v tabeli, saj jih v tem napisu ni.

črka T je zabeležena v dveh oblikah T in v, zato druga oblika praviloma predstavlja 
različne mehčalne glasove, vendar sem obe različici prečrkoval enako, saj se šele pri razu-
mevanju najbolje ugotovi verjetno glasovno vrednost. Venetski črki c ali v lahko označu-
jeta tudi glasove: tc, ts ali c in ć, pa tudi dz, tč ali č, tš itd [4-5].

Primerjava deležev uporabe črk v najdaljšem napisu z oznako T ESTE, je v deležih 
podana tudi glede na ostale venetske napise z oznako VEN [4-5], v naslednjem grafu 1 in 
v naslednji tabeli 4.

Graf 1: Primerjava deležev črk najdaljšega venetskega napisa z drugimi venetskimi napisi

Tabela 4: Primerjava deležev uporabe črk T ESTE z venetskimi črkami VEN

črka A B C d E G h I K L M N O P R S Š T U V Z Ž

VEN 9,62 0,84 0,83 1,52 8,66 2,37 0,37 17,63 3,37 3,13 3,17 6,73 12,70 1,25 4,67 6,04 0,69 8,79 3,58 3,76 0,28 0,01

T ESTE 5,96 1,57 0,00 0,63 12,54 0,94 0,00 14,11 5,33 4,39 4,39 5,96 14,73 2,51 4,70 4,08 0,63 10,03 1,25 6,27 0,00 0,00

Vidno je dobro ujemanje soglasnikov razen pri črki V, ki se zamenja z U; pri samogla-
snikih pa je vidna izravnava med črkama A in O in med črkama E in I torej pri dvojicah, 
ki sta si glasovno zelo blizu.



Starejša slovenska etnogeneza182

Marinettijeva pri svojem prečrkovanju znak T 15 krat prečrkuje kot T in ga pri razume-
vanju zamenja s črko d, zato se število črke d od 2 poveča na 17 in delež črke d od 0,63 % 
poveča na 17/319 = 5,33 %. delež črke T pa se zmanjša od 30 na 15 in delež od 10,03 % 
na 15/319 = 4,70 %. Prečrkovanja črk d in T so: za Maritetti – MAR, za avtorja – VOd 
in za ostale venetske napise brez ponavljalnih in objokovalnih delov – VEN, prikazana v 
naslednjem grafu 2.

Graf 2: Primerjava deležev prečrkovanj črk D in T Merinettijeve, Vodopivca in venetskih napisov

Primerjava kaže izrazito odstopanje prečrkovanja Marinettijeve, kar potrjuje njeno 
napačno upoštevanje znaka T kot črke d, namesto črke T.

RAZUMEVANJE ANNE MARINETTI
Anna Marinetti [1] ne podaja razumevanja napisa, vendar pri prvi obrazložitvi na 

strani 419 smatra, da gre za napis, ki je blizu latinščini. Na strani 420 pa ugotavlja povezavo 
z ozemeljsko problematiko in z živalmi: ekvo(i)vos, moltevebos in elokvillos – equus je v 
latinščini konj. Tako predpostavlja, da gre za pogodbeno pravno ureditev meje posestva, 
uporabnikov in koristnikov [1:420].

Komentar
Ob dobrem prečrkovanju Marinettijeve se čudimo vsebinskim predpostavkam, ki so 

v popolnem nasprotju z besedami v znanih jezikih. Na osnovi ene same besede ekvo(i)-
vos, ki je sicer podobna latinski besedi equus s pomenom konj, obrazloži celoten napis s 
100 besedami. Tako deluje akademska venetološka šola, ki zavrača kakršnokoli povezavo 
venetskih napisov z razumevanjem na slovanskih osnovah, pa čeprav je na tem območju 
-  v okolici Ogleja, še v 4. stoletju zgodovinsko izpričan venetski - slovenski jezik [13]. 
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Posredno pa o tem priča Teorija kontinuitete, ki slovanske korenine na sedanjih zahodnih 
ozemljih in v srednji Evropi pomika v staro kameno dobo [14-15]. Neposredno pa pričajo 
o tem tudi genetske raziskave Slovencev in Evropejcev ter okostnjakov iz mesta Adria iz 
pokrajine Veneto iz dobe od 1. do 7. stoletja pr. Kr. [16]. O staroselskih slovenskih koreni-
nah pričajo tudi nekateri drugi viri [17].

V knjigi AKEO Marinettijeva podaja mnoge novejše venetske in tudi druge napise, 
med drugim podaja tudi obširnejšo obrazložitev najdaljšega venetskega napisa [2].

Obrazložitev razširjenega razumevanja Marinettijeve v originalu [2:198]
data la lunghezza e complessità del testo, la divisione delle sequenze è tutt'altro che 

scontata, gli interventi di divisione qui sotto riportati sono solo in picola determinati dalle 
regola della puntuazione; nella maggior parte di casi sono determinati da premese e scelte 
interpretative (per queste si rimanda a Marinetti 1998).

La Tavola da Este constituisce un testo eccezionale all'interno del corpus venetico, 
per lunghezza e complessità; l'iscrizione è framentaria, mancano forme lessicali già note, 
mancano forme onomastiche riconoscibili, il testo non è né formulare né ripetitivo: per 
tutte queste ragioni la Tavola pone anche enormi difficoltà interpretative.

Sono comunque state riconosciute alcune sequenze (es. dekomei diei »nel decimo 
giorno«), espressioni del »dare« (evidenze di forme riconducibili alla radice *do-: 3o sg. 
presente doti; 3o sg. preterito vido; kedat, cfr. lat. cedo; danei); riferimenti spaziali al ter-
ritorio (opedon, plana, peri); probabili nomi di animali (ekvo(i)vos, moltevebos in elokvil-
los). Il senso generale riguarda lo »spazio«; rapportando a questo concetto una verosi-
mile funzione per un' iscrizione certamente pubblica e »ufficiale«, potremmo riconoscervi 
l'espressione di una ragolamentazione dell'uso del territorio, nelle applicazioni di confina-
zione, distribuzione, sfruttamento.

Obrazložitev razširjenega razumevanja Marinettijeve v prevodu [2:198]
Glede na dolžino in zapletenost besedila, je delitev zaporedij vse prej kot predvidljiva, 

spodaj navedene delitve so le malo določene s pravilom ločil; v največ primerih je to 
določeno na predpostavkah in izborih razlag (glej Marinetti 1998).

Tablica Este predstavlja izredno besedilo v skupini venetskih napisov, glede na dolžino 
in zapletenost; napis je delen, manjkajo že znane jezikoslovne oblike, manjkajo prepoznane 
imenske oblike, besedilo ni niti formalno niti ponavljajoče: zaradi vseh teh razlogov tablica 
predstavlja tudi velike težave pri tolmačenju.

Vseeno so bile prepoznane določene sestavine besedila (na pr. dekomei diei »desetega 
dne«), izrazi kot »dati« (očitno obstajajo besede, ki jih lahko skrčimo na koren *do-: 3. 
os. edn. sedanjik doti; 3. os. preteklik vido; kedat, prim. lat. cedo; danei); ki se nanašajo na 
prostor oz. zemljišče (opedon, plana, peri);

verjetna imena živali (ekvo(i)vos, moltevebos in elokvillos). V splošnem smislu se vse 
nanaša na »prostor«; pripisuje tej zamisli pravi namen gotovo javnega in »uradnega« 
napisa, to bi lahko spoznali kot izraz nekega pravilnika za uporabo zemljišča, za uporabo 
razmejitev, razdelitev, izkoriščanje.
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Komentar
Ker tako dolgega napisa ni mogoče pojasnjevati z imeni, je v tem primeru uporabljena 

korenska osnova razumevanja, ki pa ni dala ustreznih rezultatov, saj je izbran napačni jezik 
razumevnja – latinščina.

V drugem odstavku Marinettijeva ugotavlja: »napis je delen, manjkajo že znane jeziko-
slovne oblike, manjkajo prepoznane imenske oblike, besedilo ni niti formalno niti pona-
vljajoče: zaradi vseh teh razlogov tablica predstavlja tudi velike težave pri tolmačenju« 
[2:198]. Za svoje trditve pa ne poda niti enega dokaza in ne navede niti ene opravljene 
raziskave, ki bi potrdila te navedbe.

POdROBEN PREGLEd RAZUMEVANJA MARINETTIJEVE

V razširjeni obrazložitvi Marinettijeva navaja več besed, zato jih je treba podrobno 
pregledati in ugotoviti njihov morebitni pomen v latinščini kot predpostavljenem jeziku 
razumevanja in njihov morebitni pomen primerjati s pomenom v slovenščini. Primerjava 
navedenih besed [2] z razumevanjem v slovenščini je podana v tabeli 5, primerjava z latin-
ščino pa v tabeli 6.

Tabela 5: Primerjava navedenih besed s slovenskim prevodom in črkovnimi spremembami:

Navedene besede [2] Slovenska delitev Slovenski prevod Drugačna prečrkovanja
dekomei diei-ET4- TE KOMEI TI IEI tebi komaj ti aja T zamenja z d, izpusti I
doti- ET1 TO TI to ti T zamenja z d in d z T
vido-ET2 VITO vitek T zamenja z d
kedat-ET4 MERKETA T merkate to T zamenja z d
danei-ET2 dA NEI da ni
opedon-ET3 OPET ONEL zopet odnesel T zamenja z d
plana-ET2 NATTAPLANAM natapljanju
peri-ET3 PERI KON pri konjih
ekvo(i)vos-ET2 NOSE KVOI BOS nosi kaj boš B zamenja z V
moltevebos-ET2-ET5 MOLTEVE BOS molitve boš
elokvillos-ET3 ONEL OKVIL LOS odnesel ujel sem

– delitve zveznega besedila na osnovi latinskega in slovenskega razumevanja so bistveno 
različne. Latinsko razumevanje da le 12 besed ali 72/12 = 6 črk/besedo, kar je dvojna 
pričakovana vrednost. Slovensko razumevanje pa daje kar 23 ali skoraj še enkrat toliko 
besed ali 72/23 = 3,13 črk/besedo, kar je blizu pričakovane vrednosti 3 črke/besedo [10]. 
Povprečna dolžine besed vseh ostalih venetskih napisov je 3,27 črk/besedo. Nekoliko 
večja vrednost je pogojena s številnimi imeni božanstev Reiti in Trumusicatei, ki se 
pojavljata skupno kar 84 krat [4, 5].

– Neposredna primerjava pokaže, da je od navedenih Marinettijevih 12 primerov kar v 
6 primerih razlaga odvisna od prečrkovanja ali točneje od spreminjanja črk, ki je po 
primerjavi deležev črk d in T očitno napačno in nasprotno dosedanjim prečrkovanjem 
venetskih napisov, kar kaže na prikrojevanje originalnega zapisa.
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Tabela 6: Primerjava navedenih besed v pravilnem prečrkovanju s pomenom v latinščini, angleščini in 
slovenščini; besede smiselnega pomena so odebeljene, angleški izrazi pa so prikazane po latinsko - angle-
škem slovarju [18], pri obširnejših razlagah pa so obrazložitve angleških besed skrajšane

Izvirno Latinsko Angleško Slovensko
tekomei decum tenth deseti
tiiei diei day; daylight; open sky; weather; age; time dan
toti totus whole, all, entire, total, complete celoten
vito vitis vine; grape vine vino
ketat cedo go/pass; step aside/make way; grant, concede iti
danei neznana,  
 unknown daregive; dedicate; sell; pay; devote; allow; make dati
opeton oppedo break wind; insult prdniti
plana plana level, flat raven
peri per through (space); during (time); by, by means of skozi
ekvoibos  equus horse; steed konj
moltevebos bos ox; bull; cow; ox-ray; cattle (pl.); (ox-like animals) vol
elokvillos equus horse; steed konj

– Latinsko razumevanje daje od celotnega besedila z okoli 100 besedami le 10 smiselnih 
besed, ki med seboj niso povezane, beseda danei pa je celo neznana in po odstranitvi 
zadnjih črk je njej najbližja beseda dare. Slovensko razumevanje daje v celoti kar 100 
besed, ki v celotnem prevodu tvorijo smiselno vsebino.

– Navedene latinske besede dajejo le 10 smiselnih a nepovezanih besed, razumevanje v 
slovenščini pa daje pri istih izbranih besedah kar 23 smiselno povezanih besed.

– Obrazložitev Marinettijeve podaja le tri latinske besede: cedo, danei, equus, od katerih 
je ena neznana, zato ni bilo možno neposredno ugotavljati pomena drugih izbranih 
besed, ampak le posredno z iskanjem v slovarju. To je bistvena pomanjkljivost, ki je pri 
strokovni obdelavi tako pomembnega besedila ni moč spregledati in potrjuje obrazlo-
žitev o predpostavkah in izborih razlag: »navedene delitve so le malo določene s pravilom 
ločil; v največ primerih je to določeno na predpostavkah in izborih razlag« [2].

POdOBNOST Z dRUGIMI VENETSKIMI NAPISI
V obrazložitvi je navedeno, da napis ni običajen in nima pravil, po katerih so obrazlo-

ženi drugi venetski napisi. S tako izjavo se zanika vse ostale obrazložitve napisov, saj prav 
tako nimajo niti delitev z ločili niti niso ponavljalni, niti nimajo predvidenih končnic za 
ugotavljanje slovničnih oblik, saj so tako kot ta napis pisani v narečju, kjer se končnice 
opuščajo in zato ne podajajo slovničnih oblik. V resnici pa je težava jezikoslovcev kot je 
Marinetti v tem, da tako dolgega napisa ni mogoče razlagati s poljubnimi imeni, kakor 
so to počeli do sedaj. V obrazložitvi je navedeno tudi: »napis je delen, manjkajo že znane 
jezikoslovne oblike, manjkajo prepoznane imenske oblike« [2], zato je treba te trditve pre-
veriti. Naslednja analiza nedvoumno pokaže zelo veliko jezikovno podobnost z ostalimi 
venetskimi napisi, zato navedeno mnenje o neobičajnem napisu nima strokovne osnove.
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V napisu se pojavljajo značilne venetske besede, ki imajo v drugih venetskih napisih 
enak ali podoben pomen. Navedene so besede iz Slovarja venetskega jezika [6] iz drugih 
venetskih napisov, z istimi tremi začetnimi črkami in s številom dobljenih besed. Ode-
beljene so besede, ki se skladajo tudi z besednjakom venetskih besed po Pellegriniju in 
Prosdocimiju [8]: IAI-49x, VAN-27x, OST-25x, IAR-22x, TEI-15x, TAI-12x, NEI-11x, 
MOL-10x, TOR-10x, NOS-8x, BOS-6x, VAL-6x, VER-6x, MER-6x, KON-6x, SON-6x, 
VON-5x, VEN-5x, KUT-5x, TOI-4x, OPE-3x, ONE-3x, IEI-3x, POI-3x, PER-3x, PRO-3x, 
VOS-3x, LOK-2x, MOI-2x, LOS-2x, VIT-1x, NAT-1x, LUT-1x, VOK-1x in MEN-1x. 
Skupno se navedene besede v drugih venetskih napisih pojavljajo kar 276 krat.

Navedene besede se pojavljajo v najdaljšem napisu tako pogosto: IAI-1x, VAN-1x, 
OST-2x, IAR-2x, TEI-1x, TAI-2x, NEI-2x, MOL-4x, TOR-2x, NOS-1x, BOS-4x, VAL-1x, 
VER-2x, MER-1x, KON-1x, VON-1x, VEN-1x, KUT-1x, TOI-1x, OPE-1x, ONE-1x, IEI-1x, 
POI-1x, PER-1x, PRO-1x, VOS-1x, LOK-1x, MOI-1x, LOS-1x, VIT-1x, NAT-1x, LUT-1x, 
VOK-1x, MEN-1x in skupno predstavljajo 47 besed. V napisu je 13 enočrkovnih in 22 dve 
črkovnih besed, ki v tem pregledu niso zajete, kar skupno s navedenimi 47 besedami pred-
stavlja 82 besed. Od 100 besed najdaljšega napisa jih torej le 18 ali 18 % nima povezave z 
ostalimi venetskimi napisi.

Odebeljenih je 14 besed z istimi tremi začetnimi črkami, ki se pojavljajo tudi v bese-
dnjaku venetskih besed [8], zato jih Marinettijeva ne bi smela spregledati in bi jih morala 
primerjati in ugotavljati njihov pomen podobno kot v drugih venetskih napisih [8:261-280]. 
Te besede s podanim razumevanjem so: VAN-8x – Vant, OST-9x – Osti, TEI-1x – deivos, 
TAI-1x – Tainont, NEI-1x – Nerka, MOL-9x – Molt, VER-1x – Verkondarna, VON-1x 
– vontar, VEN-2x – Venn, PER-2x per, PRO-1x - ? in VOK-1x - ?. Skupno se navedene 
besede v drugih venetskih napisih pojavljajo kar 36 krat. Od teh 36 besed, ki imajo osnovo 
v besednjaku [8], je 31 imen, 3 besede so navadne, 2 besede pa niso pomensko zapisane.

Navedene besede se pojavljajo v najdaljšem napisu tako pogosto: VAN-1x, OST-3x, 
TEI-1x, TAI-2x, NEI-2x, MOL-4x, VER-2x , VON-1x, VEN-1x, PER-1x, PRO-1x in 
VOK-1x. Skupno je torej kar 20 besed, ki imajo enako začetno zaporedje treh črk, kar 
je še enkrat več kot pa jih za razumevanje ugotavlja Marinettijeva. Povprečna dolžina 
besed v besednjaku [8], ugotovljena v literaturi [19] je 4686 črk/758 besedami = 6,18 
črk/besedo. Za obravnavani najdaljši napis s 319 črkami to pomeni 319/6,18 = 51,62 
besed. Besede z osnovo v besednjaku [8] predstavljajo torej povprečni delež 20/51,62 = 
38,74 %. Ob tako visokem ujemanju besednjaka [8] z obravnavanim najdaljšim venet-
skim napisom pa trditev: »Tablica Este predstavlja izredno besedilo v skupini venetskih 
napisov, glede na dolžino in zapletenost; napis je delen, manjkajo že znane jezikoslovne 
oblike, manjkajo prepoznane imenske oblike, besedilo ni niti formalno niti ponavljajoče: 
zaradi vseh teh razlogov tablica predstavlja tudi velike težave pri tolmačenju« [2:198], ni 
verodostojna.

če bi Marinettijeva naredila podobno analizo, bi lahko ugotovila, da od 31 imen v 
besednjaku po Pellegriniju in Prosdocimiju [8] v najdaljšem venetskem napisu podobne 
besede ne ustrezajo predvidenim imenom. Ker zahodnoevropski jezikoslovci vedno pri-
merjajo posamezne privzete besede obravnavanih napisov z besedami v drugih venetskih 
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napisih, je v tem primeru odstopanje od običajne obravnave venetskih napisov preveč 
očitno. Analiza, ki bi dokazala, da dosedanje branje venetskih napisov z imeni ni ustrezno, 
pač ne sme biti objavljena!

POdROBNO OBRAVNAVANJE NAPISA

Pri podrobnem obravnavanju posameznih vrst napisa, ki si slede od zunaj navznoter, 
so po vrstnem redu podani:
– oznaka vrste in zapis s stiliziranimi črkami.
A M [2]
– prečrkovanje Marinettijeve s številom grških in napačnih črk,
– delitev besedila na možne besede, število črk, besed in povprečna dolžina besed.
A&T [3]
– prečrkovanje Ambrozica in Tomezzolija s številom drugačnih in izpuščenih črk,
– delitev zveznega napisa Ambrozica in Tomezzolija,
– dobesedni prevod Ambrozica in Tomezzolija v slovenščino,
– prosti prevod Ambrozica in Tomezzolija v slovenščino,
– prevod Ambrozica in Tomezzolija v angleščino.
V V
– avtorjevo prečrkovanje ter število novo prebranih in dodanih črk,
– avtorjeva delitev ter število besed in črk,
– avtorjev dobesedni slovenski prevod z različicami,
– avtorjev prosti slovenski prevod,
– avtorjev prosti angleški prevod
– avtorjev glosar.

Vrstice v napisu so označene z velikimi črkami ET.

ET1 --OMKUTETI I ArIvOrESVAGSONv--/-- MOISTOvI ---E. NEIbArO--
A M
]o.m.kutetiiariθore.s.va.χso.n. θ-[-----------------------(-----)]i/mois doti-[--]e : neibar o.-[ 3, 2
]om kude diaritores vagsont-[-----------------------(-----)]imois doti-[--]e : neibar o-[ 40/9 = 4,44
A&T
]omkudediaritoresvagsont-[----------------------------]imoisdoti-[--]e neibaro-[ 3, 1
[  ]om KUd E dIARITOR E SVAGS ON t-[  ] imoisdoti-[  ]e NEI BARO -[  ]
Neprevedeni del je označen poševno. / Non translated parts are marked in italic 
[  ]om kud je djaritor je svags(t) on t-[  ] imoisdoti-[  ]e nej varo(u) -[  ]
[  ]om kjer je daritelj je zvagan on t-[  ] imoisdoti-[  ]e nai varoval -[  ]
[  ]om where the offeror is judged t-[  ] imoisdoti-[  ]e let be protected -[  ]
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V V
(d)OMKUTETIIARITORESVAGSONTI/[ ? ]/IMOISTOTIK(L)ENEIBAROT(E) 5, 3
dOM KUTE TI IARI TORE SVAGSON TI ?  I MOI S TO TI KLE NEI BARO TE 16, 47
dom grob ti mlad potuješ zvagan ti ? in moj si to ti tu nisem varoval te
dom ti je grob, mlad potuješ zvagan ? in moj si tu ti ko te nisem varoval.
Grave is your home, young you travel evaluated ? you are mine here but I did not protect you.

Različica  SVAG SON  zvagan sin  balanced son

Kratice/Abbreviations
SK Slovensko knjižno Literary Slovenian okr okrajšava abbreviation
SN Slovensko narečno dialectal Slovenian preg preglas mutation
hK hrvaško knjižno Literary Croatian prem premet toss
PL Pleteršnikov slovar Pleteršnik’s dictionary prpr preglas in premet mutation and toss

Glosar
dOM dom – SK home
KUTE kute, kot, grob – sin, SN, SK corner, grave
TI ti – SK you
IARI iari, jar, mlad – SN, SK young
TORE tura, potovati – SN. SK travel
SVAGSON zvagan – prpr, SN, SK balanced, evaluated
MOI moj – SK my, mine
S s, si – SN, SK you are
TO to – SK this
KLE kle tle, tukaj – preg, SN, SK here
NEI nei, ni – SN, SK not
BARO varoval – okr, preg, SK protect
TE te, tebe – SN; SK you

ET2 -OrEGNOSEKVO-bOSMOLvEVEbOSEIVITO.T.VErIEOSTI I ArI
 vOrbOSqA NEIVNAvvAPLA NA M-

A M
]-oreχno.s.e.kvo.[-]. φo.s.mo.l. θeveφose.i.vito :X:ve.r.te.o.s.tiiariθo.r. φo.s.tane.i.v[-]-a. 
θ.θaplanam [8, 2]
]-oregnos ekvo[i]bos moltevebosei vido : X : verdeos diaritorbos danei v[-]-at ta plana m 
 66/13 = 5,08

A&T
]-oregnosekvo[i]bosmolteveboseivido:X:verdeosdiaritorbosdaneiv[-]-attaplanam[ 3, 1
[ ] OR E GNO SE K VO I BOS MOLTEV E BO SE I VIdO :X: VER dE OS dIARITOR BOS 
dA NEI V[ ]ATTAPLANAM-[ ]
[ ] daritelj je gnal se ko v vso molitev se bo videl tudi bog, bog veri, da je ostal daritelj ves, da ni 
v potopljenju [ ]
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 [ ] daritelj je gnal se, da tudi v vsej molitvi se bo videl tudi bog, bog veri, da ostane daritelj cel, 
da ni v potopljenju [ ]
 [ ] the offeror has striven that in all his prayer shall be seen also god, god, be reliable in that 
the offeror remains unharmed, that he not (end up) in drowning [ ]
V V

POREGNOSEKVOIBOSMOLTEVEBOSEIVITO.X.VERIEOSTIIARI
TORBOSdANEIVNATTAPLANAM 2, 0
PO REG NOSE KVOI BOS MOLTEVE BOS EI VITO X VERIE 19, 69
OSTI IARI TOR BOS dA NEI V NATTAPLANAM
Po rek nosi kaj boš molitve boš je vitek kes veruj
ostani mlad potuj boš da ni v natapljanju.
Po reki te nosi, kaj boš molitve, tu boš vitek, veruj ostani mlad, potuj da ne boš v poto-

pljenju.
Along the river you were carried, what will prayers, here you will be slender, believe to 

stay young, travel to not be sinked.
Različica  X = T  ti ali tu  you or here

Glosar
PO po – SK on
REG rek, reki – preg, SN, SK river
NOSE nose, nosi – preg, SN, SK carry
KVOI kua, kaj – preg, SN, SK what
BOS boš – preg, SK you will
MOLTEVE molitve – preg, prem, SK prays
EI je – prem, SK is
VITO vitek – okr, SK slim, slender
X ali T ks, kes ali t, tu – SN, SK regret or here
VERIE veri, veruj – preg, SN, SK believe
OSTI osti, ostani – okr, SN, SK stay
IARI jar, mlad – SN, SK young
TOR tura, potovati – okr, SN, SK travel
dA da – SK yes, that
NEI nei, ni – SN, SK not
V v – SK in
NATTAPLANAM natapljanju, potopljenju – prpr, SK sinking

ET3 -EvA I IONVA LGA MvOOMMNIOPETON.ELOKVI LLOSTOUKA IPErIKON-
VONI NKOMPrOIVOS
A M
]eθa.i.io.n.va.l. χa.m. θo.om.mni.o.peto.n. : .e.lokvi.l.lo.s.to.u.ka.i.periko.n.voni.n.ko.m.pro.
i.vo.s. [  3, 0
]etai(i)on valgam to om(m)ni opedon : elokvillos doukai perikon vonin komproivos[
  64/10 = 6,40
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A&T
]etai(i)onvalgamtoom(m)niopedon : elokvillosdoukaiperikonvoninkomproivos[ 2, 0
[ ] E TAI I ON VALGAM TOOM M NIO PEdON : E LOK VIL L OS dOUKAI 
PERIKON VONIN KOM PROIV OS [ ]
[ ] je ta in oni valovom (s) telesom mi njoj (u) pest : je lok navit le ostal dokaj naperjen 
dušin brod prav (je) ostal [ ]
[ ] je sleherni s telesom valovom njej v pest ; le naj je lok ostal navit dokaj kot naperjen v 
pravo smer je dušin brod [ ]
[ ] her being and his the waves await into their clutching grasp ; may the bow remain 
undrawn much as pointed straight – arrow remains the soul's raft [ ]
V V
(I)ETAIIONVALGAMTOOMMNIOPETONELOKVILLOSTOUKAI
PERIKONVONINKOMPROIVOS(E) 0, 2
IE TAII ON VAL GA M TOOMMNI OPET ONEL OKVIL LOS   18, 66
TOUKAI PERI KON VONINKOM PROI VOS E
Je ta on val ga mi temni zopet odnesel ujel sem tukaj pri konjih vodnikom prej ves je.
Je ta val mi ga temni zopet odnesel ujel, ko sem bil tukaj pri konjih ves prej vodnik.
This dark wave once more took of and caught him from me, when I was here earlier all to 
guide horses.

Glosar
IE je – SK is
TAII taj, ta – hK, SN, SK this
ON on – SK he
VAL val – SK wave
GA ga – SK him
M m, mi – okr, SN, SK to me
TOOMMNI temni – preg, SK dark
OPET opet, zopet – okr, hR, SN, SK once more
ONEL otel, odnesel – preg, okr, SN, SK take of
OKVIL ovil, ujel – preg, SK catch
LOS les, sem – preg, SN, SK to here
TOUKAI toukaj, tukaj – SN, SK here
PERI pri – SK at
KON kon, konj – SN, SK horse
VONINKOM vodnikom – okr, SK to guide
PROI prej, pred – preg, SN, SK earlier
VOS ves – preg, SK all, whole
E je – okr, SK is
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ET4 -I MErKETAvLOKVUvEITEKOMEITI IE IKVA NVE NEVISPA IVErOKE NON
A M
]i.me.r.ketaθ--[-]-u. θe.i.tekome.i.tiie.i.kva.n.venev[?]i.s. pa.i.vero keno.n.[ 2, 0
]imer kedat--[-]-utei dekomei diei kvan venev[?]is pai verokenon[ 47/10 = 4,7
A&T
]imerkedat--[-]-uteidekomeidieikvanvenev[?]ispaiverokenon[ 3, 1
[ ] IM ER KE dAT -[-] U TEI dE KOMEI dIEI K VAN VENEV [?] I SPAI VERO K E N ON [ ]
[ ] jim jer ke dat -[-] u tei d je komej že k van venev [?] i spai vero(u) k je n on [ ]
[ ] ker jim tja dati -[-] v tei da je komaj že ko ven venel [?] in v spanju veril da naj je on [ ]
[ ] because there to give them -[-] in this that he no sooner withered out than [?] and sleeping 
seen to it that he [ ]
V V 
(V)IMERKETATLOK(V)UTEITEKOMEITIIEIKVANVENEVIISPAIVERO/KENON 3, 2
VI MERKETA T LOKVU TEI TE KOMEI TI IEI K VAN VENEV II SPAI VEROKEN ON 16, 54
Vi merkate to lokev tej tebi komaj ti aja k nebu venel je spal verujoč on.
Vi merkate to lokev tebi, komaj ti ajaš k nebu, venel je spal verujoč on.
You care this pool to you, scarcely you lie towards the sky (heaven), he faded by sleeping in faith.

Glosar
VI vi – SK you
MERKETA merketa pazita – SN, SK care
T t, to – okr, SK this
LOKVU lokev – prem, SK pool
TEI tej, njej – SN, SK to her
TE te, tebi – okr, SK to you
KOMEI komej, komaj – SN, SK scarcely, just
TI ti – SK you, to you
IEI aja – preg, SN, SK lie
K k – SK to
VAN van, nebo – PL sky, heaven
VENEV venel – SK withered, faded
II je – preg, SK is
SPAI spal – preg, SK sleep
VEROKEN verujoč – preg, SK believing, faithful
ON on – SK he

ET5 -PrEKErEJT-----OLvEVEbOSEIPOIIKrIVINEA.T.TIA-
A M
]preke.r.e.ś.t[----]-o.l. θeveφo.s.e.i.po.i.krivine.a.:\:ti.a[ 2, 2
]preker eśd[----] moltevebosei poi krivinea : \ : dia[ 36/6 = 6,00
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A&T
]-rekereśd[----]-olteveboseipoikrivinea.:\:dia[    2, 1
[ ] REK E REŠ d [----] -OLTEV E BO SE I POI KRIV I NEA :X: dia [ ]
[ ] rek je rajš d [----] -oltev je bo se i poj kriv i neja :x: dia [ ]
Neprevedeni del je označen poševno. / Non translated parts are marked in italic 
[ ] je rek rajši da [----] (m)olitev se ne bo se potem tudi kriva :x: dia [ ]
[ ] to say rather that [----] the prayer shall then not be also false; dia [ ]
V V
(O)PREKEREŠT(OIEM)OLTEVEBOSEIPOIIKRIVINEA.X.TIA(I)  0, 6
OP REK E REŠ TOIE MOLTEVE BOS EI POI I KRIV IN EA X T IAI 16, 42
Ob rek je rajši tvoje molitve ves je potem je kriv in je kes tu aja. 
Ob reki so rajši tvoje molitve, ves je potem kriv in je kes, tu aja. 
At the river are rather your prayers, whole is than guilty and is penitence, here lying.
Različica  X = T  ti ali tu  you or here
Glosar

OP op, ob – SN, SK at
REK rek, reki – SN, SK river
E je – okr, SK is
REŠ rajš, rajši – okr, SN, SK rather
TOIE toje, tvoje – okr, SN, SK your
MOLTEVE molitve – prem, preg, SK pray
BOS boš – preg, SK you will
EI je – prem, SK is
POI poj, pol, potem – SN, SK than, after
I je – okr, SK is
KRIV kriv – SK guilty
IN in – SK and
EA je – prpr, SK is
X ali T ke, kes ali t, ti – SN, SK penitence or you
T tu – okr, SK here
IAI aja – prpr, SN, SK lie

ET6 -STOvIKELUT------NivA--OKV-KErMENOJOLMOL-
A M
].s.toθikelut[-----]-niθa[--]okv-ker.me.n.ośo.n.mo.l[   2, 0
]s doti ke lud[-----]-nita[--]ok--kermen ośon mol[   29/9 = 3,22
A&T
]sdotikelud[-----]-nita[--]okv-kermen-śonmol[    2, 0
]sdotikelud[-----]-nita[--]okv-KERMENOŠ onmol[ 
Neprevedeni del je označen poševno. / Non translated parts are marked in italic 
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]sdotikelud[-----]-nita[--]okv-krmar onmol[ 
]sdotikelud[-----]-nita[--]okv-helsman onmol[
V V 
OSTOTIKELUT(MOLTEV)NITA(IL)OKVOKERMENOŠOLMOL(O) 2, 9
OSTO TI KE LUT MOLTEV NI TAILO K VOK E R MEN OŠO L MOLO 15, 41
Ostal ti kot ljud molitev ni delo ko bog je res men šlo le malo.
Ostal si kot človek molitev, nisi se delal kot bog, meni je res šlo le malo. 
You remained as man of prayer, you didn’t pretend to be as god, really only little thrived to me. 
Različica  TAI LOKVO KER  to lokev ker  this pool while
Glosar

OSTO osto, ostal – okr, SN, SK remain
TI ti – SK you
KE ke, kot – okr, preg, SN, SK as
LUT ljud, človek – SN, SK man
MOLTEV molitev – okr, SK pray
NI ni – SK not
TAILO deilo, delo, delati se – preg, SN, SK work, pretend
K k, ko – okr, SN, SK when
VOK bog – preg, SK god
E e, je – okr,SN, SK is
R res – okr, SK really
MEN men, meni – okr, SN, SK to me
OŠO ošo, šlo, uspelo – prpr, SN, SK went, thrived
L l, le – okr, SN, SK only
MOLO molo, malo – preg, SN, SK little

SKUPNI PROSTI SLOVENSKI IN ANGLEŠKI PREVOd
dom ti je grob, mlad potuješ zvagan   ?   moj si tu ti ko te nisem varoval.
Po reki te nosi, kaj boš molitve, tu boš vitek, veruj ostani mlad, potuj da ne boš v potoplje-
nju.
Je ta val mi ga temni zopet odnesel ujel, ko sem bil tukaj pri konjih ves prej vodnik.
Vi čuvate to lokev tebi, komaj ti ajaš k nebu, venel je spal verujoč on.
Ob reki so rajši tvoje molitve, ves je potem kriv in je kes, tu aja.
Ostal si kot človek molitev, nisi se delal kot bog, meni je res šlo le malo.

Grave is your home, young you travel evaluated ? you are mine here but I did 
not protect you.
Along the river you were carried, what will prayers, here you will be slender, believe to stay 
young, travel to not be sinked.
This dark wave once more took of and caught him from me, when I was here earlier all to 
guide horses.
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You care this pool to you, scarcely you lie towards the sky (heaven), he faded by sleeping in faith.
At the river are rather your prayers, whole is than guilty and is penitence, here lying.
You remained as man of prayer, you didn’t pretend to be as god, really only little thrived to me. 

Vsebina napisa preide od zapisa o vzrokih in krivdi pri izgubi mlajše osebe, in pomenu 
molitve pri prehodu v večno življenje, k darovanjskemu pomenu in k opisu krivde in 
molitve, ter pomenu in načinu prehoda v večno življenje.

GLOSAR A. AMBROZICA IN G. TOMEZZOLIJA
Glosar A. Ambrozica in G. Tomezzolija [3] je podan z najpomembnejšimi obrazloži-

tvami na enak način kot pri avtorjevem glosarju.
ET1

KUd kud, kod, kjer – SN, SK where
E je – okr, SK is
dIARITOR daritelj, darovalec – preg, SK giver, donor
SVAGS zvagan, sojen – okr, preg judged, weighted, balanced
ON on – SK he
NEI nej, naj – preg, SN, SK let, let it be
BARO varoval – okr, preg, SK protect

ET2
(dIARIT)OR daritelj, darovalec – preg, SK giver, donor
GNO SE gnal se – okr, SK pushed himself
K k, ko – okr, SN, SK that, so that
VO v – SK in
I je – okr, SK is
BOS ves – preg, SK all, whole
MOLTEV molitev – okr, SK pray
BO SE bo se – SK shall be, will be
I i, in –okr, SN, SK and, also
VIdO videl – okr, SK seen
VER ver, veri – SN, SK mare trustworthy
dE da je – okr, SN, SK that he/she/it is
OS ostal, ostani – okr, SK remain
dIARITOR daritelj, darovalec – preg, SK giver, donor
BOS ves – preg, SK all, whole
dA da – SK that, so that
NEI nei, ni – SN, SK not is not
V v – SK in, into
(P)ATTAPLANAM potopljenju drowning

ET3
E je – okr, SK is
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TAI tai, ta – SN, SK this
I i, in – SN, SK and
ON on, oni – SK he
VALGAM valovom, preg, SK to the waves
TOOM telom, s telesom – okr, preg, SK with the body
M m, mi – SN, SK to me
NIO njo, njej – SK her, to her
PEdON ped, pedenj, pest – preg, SK span
E je – okr, SK is
LOK lok – SK bow
VIL vil, navil – SK wound
L le – okr, SK let it
OS ostal, ostani – okr, SK remain
dOUKAI dokaj – preg, SK much as, rather as
PERIKON (na)perjen – prpr, SK aimed, pointing at
VONIN von, nebo, dušin – PL, SK soul's
KOMP komp, kompa boat, raft
PROIV prav – preg, SK straight, just, right
OS ostal, ostani – okr, SK remain

ET4
IM jim – okr, SK to them
ER ker – okr, SK because
KE ke, tja – SN, SK there
dAT dati – okr, SK to give
U u, v – SK in, into
TEI tej, temu – SK to this one
dE da je – okr, SN, SK that he/she/it is
KOMEI komej, komaj – SN, SK scarcely, hardly
dIEI žej, že – preg, SK already, yet
K ko – okr, SK when, as, that
VAN ven – preg, SK out
VENEV venel – SK withered, faded
I je – okr is
SPAI spaje – okr, SK sleeping
VERO vero, veril – okr, SN, SK make reliable, trustworthly
K E N da je naj that is let, may
ON on – SK he

ET5
REK rek, reči – okr,preg, SK to say
E je – okr, SK is
REŠ rajši – okr, SK rather
d d, da – SN, SK that, so that
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(M)OLTEV molitev – okr, SK pray
E BO SE je bo se – SK shall be, will be
I in – SN, okr, SK and, also
POI poj, pol, potem – preg, SN, SK then
KRIV kriv – SK false, guilty
NEA ni – SK is not

ET6
KERMENOŠ krmar helsman

SKUPNI PREVOd A. AMBROZICA IN G. TOMEZZOLIJA [3]

Neprevedeni del je označen poševno.
[  ]om kjer je daritelj je zvagan on t-[  ] imoisdoti-[  ]e nai varoval -[  ]
[ ] daritelj je gnal se, da tudi v vsej molitvi se bo videl tudi bog, bog veri, da ostane daritelj 
cel, da ni v potopljenju [ ]
[ ] je sleherni s telesom valovom njej v pest ; le naj je lok ostal navit dokaj kot naperjen v 
pravo smer je dušin brod [ ]
[ ] ker jim tja dati -[-] v tei da je komaj že ko ven venel [?] in v spanju veril da naj je on [ ]
[ ] je rek rajši da [----] (m)olitev se ne bo se potem tudi kriva :x: dia [ ]
]sdotikelud[-----]-nita[--]okv-krmar onmol[ 

Non translated parts are marked in italic 

[  ]om where the offeror is judged t-[  ] imoisdoti-[  ]e let be protected -[  ]
[ ] the offeror has striven that in all his prayer shall be seen also god, god, be reliable in that 
the offeror remains unharmed, that he not (end up) in drowning [ ]
[ ] her being and his the waves await into their clutching grasp ; may the bow remain 
undrawn much as pointed straight – arrow remains the soul's raft [ ]
[ ] because there to give them -[-] in this that he no sooner withered out than [?] and 
sleeping seen to it that he [ ]
[ ] to say rather that [----] the prayer shall then not be also false; dia [ ]
]sdotikelud[-----]-nita[--]okv-helsman onmol[

Prevod A. Ambrozica in G. Tomezzolija sledi spremembi črke T v d in s tem delno 
spremeni pomen napisa. Zaradi večjega dela neprevedenega napisa pa je tudi manj razu-
mljiv.
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ZAKLJUčEK

Bronasta plošča najdaljšega znanega venetskega napisa je sicer precej poškodovana, 
vendar je preostali del dokaj dobro ohranjen. To omogoča dobro prečrkovanje in ustrezno 
delno dopolnitev prvotnega napisa z manjkajočimi črkami. 

Razumevanje zahodnoevropskih jezikoslovcev je pokazalo na njihovo neustreznost 
razaumevanja napisov z imeni, saj tako dolgega napisa ni moč razložiti z imeni, zato 
podajajo razumevanje le za nekaj besed, ki medsebojno niso povezane. Na taki osnovi 
sklepajo na vsebino, ki nima osnove v predpostavljenem jeziku razumevanja, to je v latin-
ščini. Podrobna primerjava kaže močno povezanost z ostalimi venetskimi napisi in tako 
zanika navedbe Marinettijeve, da je razumevanje napisa težko, ker takih povezav nima. 
Povezave so najmočnejše 82 % z besedami v Slovarju venetskih besed [6], bistvene pa so 
tudi povezave z besedami v besednjaku po Pellegriniju in Prosdocimiju [8] v obsegu 38,74 
% in tega Marinettijeva ne bi smela zanemariti. Tako visoko ujemanje zavrača »imensko« 
razumevanje venetskih napisov od zahodnoevropskih jezikoslovcev. Marinettijeva take 
analize ni hotela narediti, saj bi zanikala tudi njene dosedanje predpostavke o latinščini kot 
najboljšem jeziku razumevanja venetskih napisov.

Primerjava slovenskih prevodov kaže premik zaradi spremembe črke T v d, kar daje 
nekoliko spremenjeno vsebino, vendar so v obeh primerih razvidne slovenske osnove za 
njegovo razumevanje. Ta napis je zelo pomemben, saj ima kar 286 vidnih črk in 100 besed, 
medtem ko drugi najdaljši venetski napis Es 27 obsega z dodanimi črkami le 58 črk in 14 
besed. Vsebina napisa lepo teče od izgube mlajše osebe in priznanja krivde zaradi slabega 
varovanja, do opisa izgube ter pomiritve, zaupanja in prehoda v večno življenje, saj bo 
pokojni ostal kot človek molitev. Tudi prevod tega najdaljšega venetskega napisa potrjuje 
dejstvo, da so venetski napisi razumljivi na slovanskih osnovah, še posebej v slovenščini z 
njenimi številnimi in raznovrstnimi narečji. dobro razumevanje istočasno potrjuje veliko 
časovno stalnost slovenščine in prvobitnost slovenskega življa na teh območjih.
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VENETSKI NAPIS 
NA VOJVOdSKEM PRESTOLU

UVOd
Ustoličevanje na knežjem kamnu, kjer je predstavnik ljudstva ob opominu za pravično 

vladanje predal pravico vladanja izbranemu vojvodi in pravico razsojanja na vojvodskem 
prestolu, sta pomembna pričevalca naše kulture in demokratične predaje oblasti, ki sta 
dobro poznana in sta upravičeno vzbujala spoštovanje do naroda, ki je že davno imel tako 
visoko razvito družbeno ureditev, da je našla prostor tudi v ustavi ZdA.

Prvo pisno omembo o ustoličevanju na vojvodskem prestolu podaja cesarjev notar 
Burckhard iz Kölna leta 1161 [1, 2]. Natančneje pa pišeta o njem v 13. stol. še Švabsko 
ogledalo, Avstrijska rimana kronika, in Knjiga resničnih zgodb, delo opata Janeza iz 
Vetrinja [1-6]. Vsi ti podatki so iz dobe, ko je obred že zamiral, in ne morejo v celoti odgo-
voriti na vprašanja, ki se nam vsiljujejo o njem in o prestolu. 

Edinstveno ustoličevanje slovenskih vojvod je dobro poznano v svetu zaradi slavnih 
mož, ki so o njem pisali že v 15. in 16. stol. To sta bila Enej Silvij Piccolomini, znan kot 
papež Pij II., v delu de Europa in Jean Bodin v zbirki: Six livres de la Republique. dobro je 
večkrat ponoviti njuno mnenje o “slovesnosti, o kakršni se ne sliši nikjer drugje (Picco-
lomini) in “obredu, ki nima para v svetu” (Bodin) [2]. To je vplivalo celo na sestavljavca 
prve ameriške ustave (T. Jefferson: deklaracija o neodvisnosti iz 1776 leta), saj je pravo 
naših pradedov vgradil v temeljni akt ameriške demokracije [7].

O slovenskem pravu obsežno piše J. Šavli in omenja znane predrimske državne tvorbe 
na slovanskih ozemljih, ki so imele lastno notranjo in obrambno organizacijo in lastno 
pravo, kar jim je dajalo državnost. V času Rimljanov je bil najpomembnejši Norik, ki je 
bil pridruženi del rimskega imperija in je zadržal notranjo upravo in pravo. Kasneje so 
nastale državne tvorbe od katerih je najbolj znana Karantanija, ki je bila samostojna in je 
bila kasneje v več oblikah in imenih pridružena Svetemu rimskemu cesarstvu. Območje 
širših slovenskih ozemelj ima izpričano lastno notranjo in obrambno organizacijo ter 
lastno pravo, ki je nepretrgoma delovalo iz predrimskih časov, v času rimskega obdobja in 
srednjega veka, vse do novega veka. 

Vodstvo slovenskih pokrajin je dobilo tuje državne voditelje šele s habsburžani leta 
1277. Njihovo vladavino je resno ogrozila moč Celjskih grofov, ki so imeli lastno kneže-
vino, vendar so izumrli že leta 1456. Notranje pravo pa se je ohranilo, saj je bilo zadnje 
ustoličevanje leta 1414, ki se je kasneje izvajalo s poklonom cesarju, on pa jim je s posebno 
listino ali s slovesno izjavo potrdil deželne pravice. To se je zadnjič opravilo leta 1728 
cesarju Karlu VI, očetu Marije Terezije. Po njegovi smrti so deželni zbori sprejeli Pragma-
tično sankcijo, s katero je bilo Mariji Tereziji priznano nasledstvo in v kateri so bile zajete 
deželne pravice. S tem ustavnim zakonom je prenehalo tudi deželno pravo in poklanjanje 
novemu vladarju [8]. 
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Noričani so imeli lastne zakone že pred rimskim imperijem in so jih kot samostojna 
provinca ohranili tudi v celotnem rimskem obdobju, skupno s svojimi običaji, jezikom in 
narodno kulturo. V tem času so ohranili vzhodni sodni stol in dobili še zahodni palatinov 
stol, ki je predstavljal rimsko sovladanje. Z zlomom rimskega imperija so se osamosvojili 
in znova zgradili svojo suverenost kljub 500 letni nadvladi Rimljanov. Tako kot v drugih 
slovanskih skupnostih je bila oblast deljena med starešine ljudstva in zaradi obrambnih 
potreb po enotnem vodstvu je bilo treba izbrati najsposobnejšega voditelja. Tega je bilo 
treba tudi slovesno potrditi in to je verjetno začetek ustoličevanja vodilnega moža med 
starešinami posameznih območij. Po značilnosti napisa je vojvodski prestol starejši od 1. 
stol. pr. Kr. Nastanek dvojnega vojvodskega in palatinovega prestola pa najverjetneje izvira 
iz rimske dobe, ko so imeli Noričani svojo avtonomno oblast in hkrati oblast rimskega 
cesarja. Tako zgodovinsko umestitev dokazujeta venetski napis na vojvodskem sodnem 
prestolu in latinski napis na palatinovem prestolu. Starost venetskega napisa lahko ocenimo 
na okoli 100 pr. Kr. po značilni črki Y, ki se je v venetščino vrinila okoli 100 pr. Kr. V prvem 
stoletju po Kr. pa venetsko pisavo že zamenjuje latinica.

USTOLIčEVANJE NA KNEŽJEM KAMNU

Na vprašanje skrbno izbranega kmeta – prvega med ljudskimi sodniki, prihajajo-
čemu vojvodskemu kandidatu v slovenskem jeziku: “Kdo je ta, ki prihaja tako korakajoč?” 
odgovore prisedniki: “To je vojvoda dežele.” Na to on: “Ali je pravičen sodnik, ki išče blagor 
domovine, svobodnega stanu, da je vreden? Ali je častilec in branilec krščanske vere?” [3]

dalje Valvasor [9]: “Zatem je kmet rahlo udaril kneza po licu, ga opomnil, naj bo 
pravičen sodnik, vstal, zapustil kamen in odvedel živino. Oba deželna gospoda pa sta 
spremila kneza h knežjemu kamnu. Ta se je povzpel nanj in se obrnil na vse strani, 
zamahnil z golim mečem po zraku in obljubil ljudstvu, da bo dober in pravičen sodnik.“

Po obredu ustoličenja na knežjemu kamnu je novi vojvoda sedel na vojvodski prestol in 
poslušal želje ljudstva, podeljeval fevdne pravice svojim podanikom in predvsem razsojal o 
nerešenih sporih med ljudstvom in oblastniki in med samimi ljudmi.

Na vojvodskem prestolu se je skozi zgodovino odločalo o javnih zadevah in predvsem 
sodilo, medtem ko je bil knežji kamen namenjen le za ustoličevanje vojvod (ali kraljev).

Posredno potrjuje našo trditev o sojenju tudi podatek, da je bilo zemljišče, na katerem 
stoji prestol, last sodišča pri Gospe Sveti od leta 1158 do 1335 (št. 12, str. 20) [6]. Janez iz 
Vetrinja (Liber certarum historiarum, ok. 1342) ga imenuje sodni stol (sedes tribunalis). 
Tomaž Ebendorfer (Cronicum Austriacum, ok. 1440) ga prav tako naziva sodni stol (isto 
tam) [2].

VENETSKI NAPIS NA SOdNEM PRESTOLU
Vojvodski prestol imenujejo tudi vzhodni, ker je obrnjen proti vzhodu. Je kamnit 

in masiven z naslonoma za roke ter dvignjen nad nivojem tal za dobri dve stopnici. Na 
hrbtni plošči nad glavo vojvode je napis, ki poteka vodoravno iz leve v desno. črke so 
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pisane prostoročno po venetski tradiciji. Med enajstimi, kolikor jih je vklesanih, je samo 
še ena venetsko-retijska (N). dve sta nekoliko nenavadni, ostale pa so venetsko-latinske. 
Akademik Matej Bor [4] je trdil, da so napis v srednjem veku preklesali, verjetno pa se ga 
od njegovega nastanka nihče ni dotaknil. Nekoliko ga je načel le zob časa. [1]

Zgornji del vojvodskega prestola z napisom je prikazan na sliki 1 [4].

Stilizirano prečrkovanje: SVDONIYVđDV

Predzadnji dve črki napisa sta zares zapleteni. Vsiljuje se nam vprašanje, zakaj sta 
takšni. Ena je zrcalna slika C-ja in jo vsi berejo kot d, druga pa je mešanica med h in 
N v latinici. Navpična začetna polovica črke je le rahlo vklesana. (Najbrž je Bora prav to 
navedlo na misel o preklesanju.) Vmesna vezna krivulja je speljana tako, da lahko predsta-
vlja obe črki. Napis vsebuje tudi znak Y, ki naj bi prišel v latinico iz grške pisave v zadnjem 
stoletju pred Kristusom [10].

Vprašljiva je Borova interpretacija začetnice (S), ki jo je zapisal kot T. Njegova razlaga 
besedila je namreč nekoliko “poduhovljena”.

TU dONI MOJ dUh
Zgoraj je že omenjeno, kako prečrkovati problematični del besedila, zato ga sedaj lahko 

zapišemo v prečrkovani obliki.
SUdONIJUhdU
Pisan je v nepretrgani obliki, kar potrjuje njegovo arhaičnost in po venetsko-etruščan-

ski navadi je treba besede šele izluščiti iz celote.

Po predstavljeni zgodovini vojvodsko-sodnega prestola, ne dvomimo več o njegovi 
sodni funkciji, zato sklepamo, da je tudi napis na njem povezan s sojenjem, zato lahko 
zapišemo.

SUdONIJ UhdU

Slika 1: Venetski napis na Vojvodskem prestolu
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Prvi del napisa je velelna oblika glagola soditi. Enake končnice imamo še danes pri 
nekaterih besedah: bij, pobij, pij, polij, odkrij itd. Sudonij torej pomeni SODI!

Komu ali čemu naj sodi, nam mora pojasniti druga beseda. V ruščini najdemo izraz 
uhudšat, ki pomeni po-slabšati. Iskanje v tej smeri nas pripelje do besed s pojmom slab, 
hud: hudoba, hudič, hudobija itd., iz česar sklepamo, da uhdu najbrž pomeni zločin ali 
zločinca, kar se odlično ujema s prvo besedo.

SUdONIJ UhdU = SOdI ZLOčINCU
Najpomembnejši napis smo s tem razvozlali. Venetsko-retijski epigrafi pa nas pogosto 

presenetijo z dodatno mislijo, če jih preberemo še v obratni smeri pisanja. Prav tu je 
potrebno iskati vzrok za narobe obrnjeni C. V tej smeri ta ni več vprašljiv in pomeni K. 
Uganka je le še zadnja neobičajna črka, ki smo jo prej brali kot h. če rahlo nakazano črto, 
na katero smo zgoraj opozorili, odmislimo, dobimo zopet venetski N, le da je sedaj obrnjen 
v isto smer kot C. S tem smo utemeljili prečrkovanje:

UCNUJINOdUS
Pri razvozlavanju pomena nepretrganega niza črk bomo postopali enako. “Skupina” 

INOdUS spominja na latinski INNOCENT ter na slovensko besedo NEdOLŽNOST 
(nadushno smagan – iz napisa Sužida pri Kobaridu), zato jo ločimo od ostalega: 

UKNUJ INOdUS
Zopet imamo dve besedi v kratkem stavku. V vipavskem narečju wku pomeni oko. 

Z očmi gledamo, opazujemo, iščemo, primerjamo. Zelo se ji približajo današnje besede: 
uglej, uoči, p-okaži, pred-oči, do-kaži, uvidi. Izbrali bomo besedo dokaži in, ko sesta-
vimo zapis, osupnemo:

dOKAŽI NEdOLŽNOST
če preberemo napis na vojvodskem sodnem stolu v smeri večine črk in obratno 

dobimo.

SOdI ZLOčINCU - dOKAŽI NEdOLŽNOST
Z enajstimi črkami je noriški genij zapisal vse bistvo sojenja. Res je moral poseči po 

majhnem triku pri dveh črkah, toda to mu glede na zgoščeno vsebino napisa na sodnem 
prestolu zlahka oprostimo [1].

dRUGAčNO RAZUMEVANJE

Analiza, prečrkovanje in razumevanje venetskega napisa na Vojvodskem sodnem 
prestolu A Kumra so odlični, vendar imam sam nekoliko drugačno mnenje. Nekoliko 
drugačna obrazložitev besede UhdU, in majhna sprememba pri delitvi na besede pri 
branju v obratni smeri nekoliko spremenita pomen napisa v obeh smereh. dobljeni pomen 
je tudi bližje ustreznejšemu razumevanju tega pomembnega napisa:
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BRANJE V dESNO

SUdONIJ UhdU = SOdI hUdO Obsodi hudo!
V slovenskih narečjih je beseda hudu ali hədu s pomenom hudo, kar je premet prvih 

dveh črk besede uhdu. Premet je običajna časovna jezikovna sprememba slovenskega 
jezika. Smisel napisa pokaže v vsej lepoti temeljno krščansko in obče človeško načelo, da se 
obsodi hudo, človeka pa se posvari in poskuša poboljšati.

BRANJE V LEVO

UKNUJI NOdUS = UOčI NEdUS = Pokaži nedolžnost!
V slovenskih narečjih je beseda uko ali uku in s končnico uji tvori velelnih uoči ali 

predoči s sodnim pomenom pokaži. Beseda nodus s preglasom črke O v E da besedo 
nedus, s pomenom nedolžnost. 

Pri branju v obratni smeri se pokaže razlika takratnega in sedanjega razumevanja 
sojenja. danes mora biti sodba obrazložena, napisana, podpisana, žigosana in pravno-
močna, nekoč pa je bilo sojenje javno in z javnim prikazom krivde ali nedolžnosti je bila 
zadeva vsem znana in zaključena.

Kratici  SK – Slovensko knjižno  SN – Slovensko narečno

Besednjak  
SUdONIJ  sodi, obsodi, izvrši sodbo – SK
UhdU  hədu, hudu, hudo – premet, preglas, SN, SK
UKNUJI  uknuji, uoči, pred-oči, pokaži – premet, preglas, SN, SK
NOdUS  nodus, nedus, nedolžen, nedolžnost – preglas, okrajšava, SK

Napis bran v obeh smereh bi torej pomenil:
SUdONIJ UhdU UKNUJI NOdUS
Obsodi hudo!  Pokaži nedolžnost!

Res lahko občudujemo visoko stopnjo poštenosti in ljudomilosti pri tedanjem javnem 
sojenju, saj je bila z napisom na sodnem stolu podana zahteva vsakokratnemu sodniku, da 
zadevo obravnava pošteno in pri tem obsodi zlo ter pokaže nedolžnost. Ker je bilo sojenje 
javno, je bila javno izrečena sodba tudi obveza poravnati krivico.

Prav tako moramo občudovati iznajdljivost in umnost naših prednikov pri zapisova-
nju tako pomembnega napisa na vojvodskem in sodnem stolu, ki vsakokratnega sodnika 
opozarja na bistvo poštenega in ljudomilega sojenja in to v obeh smereh – obsodbi hudega 
in prikazu nedolžnosti, ki sta enako pomembni.

Tudi ta napis potrjuje pogostost predantičnega pisanja venetskih napisov v obeh 
smereh, saj so zapisovalci obratno smer branja uporabili za različne namene. Lahko je šlo 
kot v tem primeru za pomembo obratno vsebino, mnogokrat pa so hoteli vsebino skriti 
pred drugimi ljudmi ali celo pred hudimi duhovi. Morda pa so iskali tudi odgovore umrlih 
in obratna smer pisanja in branja je obetala dobro podlago za take želje.
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ZAKLJUčEK

Razumevanje tega napisa, ki odseva izjemno in zgodovinsko bistvo slovenske družbene 
ureditve, njeno demokratičnost in pravičnost je nad vse pomembna. Poleg odkrivanja zgo-
dovinskih dejstev je pomembna povezava naših predantičnih, antičnih in srednjeveških 
jezikovnih, narodnih, družbenih in kulturnih korenin. Napis je še iz venetskih predan-
tičnih časov, v času Rimskega cesarstva in samostojne province Norika je vzhodni sodni 
stol dobil še zahodni palatinov stol, ustoličevanje in sojenje pa se je ohranilo še davno po 
propadu Rimskega cesarstva tako, da je trajalo okoli 600 let.

Prav tako je pomembno branje napisa v obeh smereh, še posebej pri sojenju, ki zajema 
dva ločena postopka: dokazovanje in sojenje. V danem primeru pa gre smisel napisa še 
globlje, saj mora sodnik obsoditi hudo in pokazati nedolžnost. S tem varuje obče človeško 
načelo, da se slabo obsodi, človeka pa se posvari in poskuša poboljšati. Javno sojenje je tudi 
odstranilo vse dvome, saj so bili vpleteni neposredno navzoči in so javno zastopali svoje 
zahteve in pravice ter sprejeli podano razsodbo.
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NAPISI STARA SUŠICA IN VINTARJEVEC

NAPIS STARA SUŠICA I
V Košanski dolini je leta 1957 kmet A. Zafret iz Stare sušice obvestil Notranjski muzej v 

Postojni, da je pri oranju naletel na različne arheološke najdbe. Istega leta je bilo opravlje-
nih več sondnih izkopov, v katerih so našli nekaj delov keramike, obarvane steklene jagode, 
bronaste ovratnice, fibule in železno okovje. Na obrobju te parcele pa so slučajno našli dva 
napisa. Napis iz Stare sušice je na kamnu iz apnenčastega peščenjaka, velikem 32x19,5x7,5 
cm. Prednja stran je lepo zglajena in ima spodaj vrezano risbo, ki predstavlja bojevnika na 
konju s kopjem, ki je obrnjen v desno. Na vrhu kamna pa je vrezan napis, od katerega so 
ostale le tri cele črke, saj je kamen na vrhu iz obeh strani odbit. Podobnih najdb jezdeca 
s konjem v Sloveniji nimamo, saj so najbližje podobne najdbe v severozahodni Bosni na 
Bihačkem polju, na znanih Japodskih spomenikih z vrezanimi podobami, med katerimi so 
tudi konjeniki. Najbolj podobna sta spomenika iz Ripača in Golubića, ki pa sta po izdelavi 
popolnejša in drugače zasukana, saj je jezdec s konjem obrnjen v levo [1].

Ohranjeni napis je zelo lepo napisan in tudi slika konjenika s kopjem je izredna, zato 
gre za pomembno najdbo, ki priča o naših venetskih koreninah.

Avtorica M. Urleb ugotavlja, da gre za venetski napis, kar potrjuje tudi G. B. Pelle-
grini, ki napis prečrkuje:   ]SKEVA[  [2].

Slika 1: Stara sušica I, konjenik s kopjem in venetski napis
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Prečrkovanje in stiliziran prepis SLEVn
Napis se bere iz leve proti desni, obratno kot večina venetskih napisov. Prva črka je 

verjetno res S, čeprav se vidi le njen spodnji del, druga črka pa bi bila lahko K le, če bi bile 
ostale črke skoraj še enkrat večje, zato je mnogo verjetneje, da gre za črko L. Ostale črke E, 
V in A so dobro razpoznavne, zato napis prečrkujem kot SLEVA.

Delitev zveznega napisa in razumevanje
Napis je možno deliti:
S LEVA, kar pomeni  Z leve (strani)  ali  Z levo (roko).
Tako razumevanje se sklada s smerjo jezdeca, ki je obrnjen v desno in zato prihaja iz 

leve strani, pa tudi s smerjo napisa, ki se v nasprotju z običajnimi venetskimi napisi piše iz 
leve proti desni. Jezdec sedi na konju in je, po sliki sodeč, narisan v celoti pred konjem, torej 
je obrnjen v desno glede na konja. To pa pomeni, da ima kopje v levi roki in verjetno je bil 
levičar, kar bi dalo napisu drugačen in tudi bolj verjeten pomen. Ohranjen je le spodnji del 
napisa, zato o zgornjem delu, ki bi dopolnil vsebino tega napisa, lahko le ugibamo.

NAPIS STARA SUŠICA II
Tudi ta napis je najden slučajno in je na kamniti plošči iz apnenčevega peščenjaka, 

veliki 22x21x7 cm. Prednja stran je z žlebovi razdeljena na štiri enaka polja z vrezninami, 
med katerimi so tudi črkam podobna znamenja, okoli pa je žleb ki se steka v luknjo ob 
strani [1].

Slika2: Stara sušica II, kamen v obliki žrtvenika z znaki obdelave – pseudo napisa
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Avtorica M. Urleb ugotavlja, da gre le za obdelan kamen, na katerem lahko opazimo 
tudi črkam podobne znake, kar potrjuje tudi G. B. Pellegrini, ki ugotavlja, da je to psevdo 
napis, kamen pa je verjetno služil za obredne zadeve [2].

Prečrkovanje in namen
Na kamnu opazimo precej značilnih venetskih črk, predvsem E, S, T in K v različnih 

in nedodelanih oblikah, vendar je verjetnost, da gre za sporočilni napis, le zelo majhna. 
Vreznine pa so tako značilne, da jih ne morem obravnavati kot slučajne in jim zato pripisu-
jem magični oziroma žrtveni namen in pomen. Kamen ima obliko žrtvenika z nagnjenimi 
kanali proti obodu, kjer je obodni kanal. Kri žrtve pa se je stekala po teh kanalih v odprtino 
za nadaljevanje žrtvovanja.

NAPIS VINTARJEVEC

Gradišče nad Vintarjevcem je na severozahodnem grebenu nad dolino črnega potoka, 
ki se pri Litiji izliva v Savo. Pri izkopavanjih je bil v eni izmed osmih ostankov hiš najden 
tudi del ploščatega kamna iz peščenca, na katerem so črke venetskega izvora. Najdeni del 
ima na vrhu odlomljen rob in zato zgornja vrsta napisa ni čitljiva [3].

Avtorica V. Stare ugotavlja, da gre za venetski napis, kar potrjuje tudi G. B. Pellegrini, 
ki spodnji del napisa prečrkuje takole: ]VAS.RI[ [2].

Slika 3: Napis iz Vintarjevca z venetskimi črkami
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Prečrkovanje in stiliziran prepis -nXoInV
črke so sicer slabo vidne, vendar je možno vsaj nekatere nedvoumno, nekatere pa 

verjetno ugotoviti. Napis se bere iz desne proti levi tako kot ga bere tudi Pellegrini. Prvi 
črki V in A sta nedvoumno prepoznavni. Tretja črka je najverjetneje I, saj do višine ostalih 
črk ni videti nobene podobnosti z drugimi venetskimi črkami, ureznina poševno nad črko 
I pa ne spada k napisu. četrta črka je najverjetneje O, saj je majhna verjetnost, da gre za 
ločilo. Naslenja črka je dobro vidna in lahko pomeni P ali R ali celo B. Zadnja vidna črka je 
lahko I, verjetneje pa je A, saj je viden tudi poševni del, ki je značilen za to črko. Verjetno 
prečrkovanje z dodano črko I bi torej bilo VAIORA(I).

Delitev zveznega napisa in razumevanje
Napis je možno deliti:
VAI O RA(I)

Razumevanje
Pri tako kratkem, nepopolnem in težko berljivem napisu je verjetnost pravilnega razu-

mevanja majhna. Zgornji del napisa, ki bi lahko dopolnil ali spremenil vsebino spodnjega 
dela napisa, žal ni ohranjen. Pri navedenem prečrkovanju bi bila smiselna delitev VAI O 
RAI in bi napis lahko pomenil: Vej o rai. ali v sedanji slovenščini: Zavedaj se raja.

ZAKLJUčEK

V Sloveniji so venetski napisi sicer redki, vendar so razprostranjeni skoraj po celi Slove-
niji, z bodočimi izkopavanji pa se jih bo morda našlo še kaj. Morda pa so tudi v še ne obja-
vljenih zbirkah že izvršenih odkopavanj. Navedena napisa sta zanesljivo v venetski pisavi in 
pri napisu s konjenikom, ki ima kopje v levi roki, lahko ugotavljamo celo pravilno vsebino 
o konjeniku levičarju, ki se je verjetno glasila: »Z levo«. drugi napis je slabo čitljiv, z možno 
vsebino: »Zavedaj se raja«. Tretji napis je psevdo napis in gre verjetneje za magične črke na 
obdelanem kamnu, ki je žrtvenik, na kar opozarjajo nagnjeni žlebovi in iztok. Ker imamo 
malo ohranjenih venetskih napisov, si vsi zaslužijo ustrezno obdelavo in razumevanje.
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NAPISI NA PTUJSKIh OLJENKAh

UVOd
Ptuj je prastara naselbina, saj je reka drava predstavljala odlično transportno pot, o 

čemer nam pričajo deblaki najdeni ob rekah. Najstarejši drevak ali strokovno deblak iz 
hrastovega debla, najden v stranskem rokavu reke Mure pri hotizi, je star okoli 7.500 let, 
ostali deblaki pa so več kot še enkrat mlajši. V muzejih je shranjenih 10 deblakov, 19 pa bi 
se jih moralo nahajati na krajih odkritja. Največ deblakov je na Ljubljanskem barju, kar pa 
je predvsem posledica dobrega ohranjanja, saj ima barje dokaj stalno podtalnico, ki varuje 
les pred razpadom. Tudi drugod po Evropi je največ deblakov najdenih na barjih, deblak iz 
hotize pa nam dokazuje, da so bile plovne poti po rekah še bistveno starejše, deblaki pa so 
se lahko ohranili le v stranskih rokavih rek s stalnim vodostajem [1, 2].

Ptuj je najstarejše mesto na Slovenskem in je najbolj znano kot rimska naselbina 
Poetovio z bogato kulturno in versko vsebino. Mesto z okolico je bilo dokaj številno in 
bogato, o čemer pričajo številni grobovi z mnogimi grobnimi dodatki.

Najdene predmete ob antični cesti, sedaj Pragersko – Ptuj, hranita deželni muzej v 
Gradcu in Pokrajinski muzej Ptuj. Najdišče je v naselju hajdina, ki leži zahodno od mesta 
Ptuj. Skupno je več kot 300 izkopanih grobov, najpogostejši grobni dodatek pa je kera-
mična oljenka. 

Najbolje ohranjene oljenke iz ptujskih grobov so iz keramike brez premaza, izdelane 
pa so v kalupih, saj nimajo v celoti okrogle oblike, ki je značilna za izdelke na lončarskem 
kolesu. Slabše oljenke, ki so iz bolj grobe gline, naj bi bile izdelek domačih delavnic, bolje 
izdelane pa naj bi bile po primerjavi uporabljene gline izdelane v Italiji blizu Modene, ki 
je v središču severne Italije. Oljenke imajo na spodnji strani napis ali relief in naj bi pred-
stavljale pečatne oljenke. časovno se ptujske oljenke uvršajo v 1. in 2. stoletje po Kr. [3-5]. 
Lege izkopanih grobov so prikazane na karti 1 v merilu 1 : 10.000.

OLJENKA IZ GROBA 437
Veliko oljenk ima na spodnji strani namesto napisa relief ljudi ali živali, najzanimivejša 

pa je oljenka iz groba 437, ki ima poleg reliefne risbe tudi napis. Oljenka iz groba 437 je 
iz kvalitetne gline s temnordečim gladkim premazom in je nekaj posebnega, saj ima poleg 
bistveno daljšega napisa kot običajne oljenke, v sredini krožnega napisa tudi pomemben 
okras za posmrtno življenje. Napis na oljenki naj bi se glasil: PAVPERIS. CENA. PANE. 
VINV. RAdIC. V sredini napisa je košara v kateri so vidni: vrč, kruh in redkev. Izvor 
oljenke je težje določljiv, najverjetneje je iz severne Italije, oljenko pa uvrščajo v drugo 
polovico 1. stoletja do sredine 2. stoletja po Kr. [3].

Oljenko iz groba 437 so našli pri izkopavanjih od 01. 10.1994 do 31. 12. 1994 na parceli 
Jakoba Marušek, na njivi zgornja hajdina parcela št 425/1. Oljenka je izdelana v kvaliteti 
»A« in je uvrščena v tip »Loesche I B/C [3]. 

Spodnji del oljenke z reliefom in krožnim napisom je prikazan na sliki 1.
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Karta 1: Zahodna ptujska grobišča [3]
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V sredini slike sta razvidna kruh in vrč, ob strani pa bi bila lahko: na levi zelenjava na 
desni pa meso, po napisu sodeč pa je tako na levi kot na desni strani zelenjava.

PREčRKOVANJE NAPISA
Prva črka, ki jo strokovnjaki berejo kot P, je najverjetneje d, saj okrogli del zaseda 

celotno višino črke. deveta črka, ki jo strokovnjaki berejo C, pa je najverjetneje G, saj ima 
značilno pokončno zaključno črto tako kot pravilno oblikovana črka G, ki pa ima glasovno 
vrednost črke Ž, tako kot pogosto v venetskih napisih. Veneti niso imeli znaka za glas Ž, ki 
ga je nadomeščala črka G, kar je najbolje razvidno prav iz raznih oblik besede žena. Beseda 
v napisu GENA se pogosto pojavlja v venetskih napisih in sicer 11 krat v obliki: GEN, 
GENE in GENI s pomenom žena [6, 7, 8].

RAZUMEVANJE NAPISA
Razumevanje napisa, kjer si slede: prečrkovanje, delitev delno zveznega besedila ter 

dobesedni in prosti prevod v slovenski jezik z dvema različicama:

dAVPERIS. GENA. PANE. VINV. RAdIC Različica PA Pa
dA VPERI S GENA PANE VINV RAdIC Različica CENA cena
daj uberi si žena kruh, vinu, radič.
daj izberi si žena kruh, vino in radič.

Slika 1: Oljenka iz groba 437 iz druge polovice 1  stoletja do sredine 2  stoletja po Kr  [3]
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Očitno gre za slovenski napis, ostanek venetščine, ki je bila očitno živa še v prvem in 
drugem stoletju po Kr. V napisu je le ena latinska beseda PANE, ki se je kot najpomemb-
nejša jed lahko tudi prva vrinila v staroselsko venetščino. Morda pa je beseda tudi izvirno 
venetska, saj se trikrat pojavlja v obliki PAN, torej v slovanski obliki brez končnega E. 
Pojavlja se v venetskih napisih: Tr13, 22 in 25 [6, 7, 8]. Latinščina ni izvorni jezik in je 
lahko prevzela besedo za kruh iz venetščine, tako kot je prevzela mnogo drugih pomemb-
nih izrazov.
Okrajšavi  SN – Slovensko narečno  SK – Slovensko knjižno
Glosar
dA da – SK
PA pa – SK
VPERI uberi, izberi – preglas, SN, SK
S s, si – okrajšava, SN, SK
GENA žena – preglas, SK
CENA cena – SK
PANE pan, pane – venetsko, latinsko
VINV vinu, vino – preglas, SN, SK
RAdIC radič – preglas, SK

Oljenka ima na spodnji strani napis, ki se vsebinsko sklada z upodobljenimi stvarmi 
na reliefu in to sovpadanje je tako prepričljivo pri razumevanju v slovenskem jeziku, da 
nedvoumno priča o premožnejšem slovenskem življu tudi v času rimskega imperija, ki je 
bil bodisi staroselski ali pa priseljen iz severne Italije.

Vse besede so razumljive, značilni slovenski besedi pa sta žena in radič. Snojev eti-
mološki slovar navaja, da je žena tipično slovanska beseda znana tudi iz praslovanščine. 
Za radič pa navaja, da je beseda prevzeta iz furlanščine - radič, kar ustreza italijanskemu 
radicchio in izvira iz latinskega radicula, kot izpeljanka iz radix s pomenom koren. 
Komentar

Beseda žena je torej nesporno slovanska  Beseda radič naj bi izvirala iz furlanščine, ki ni 
izvorni jezik in je besedo najverjetneje prevzela iz venetščine, saj je značilna tudi za druge 
slovanske jezike  Izvor iz latinščine pa je vprašljiv, saj latinščina ni izvorni jezik  Pri besedi 
koren  pa navaja, da gre za značilno slovansko besedo znano tudi iz praslovanščine, to pa se 
ne sklada z izvorom besede radič - radix 

OLJENKA IZ GROBA 291
Veliko ptujskih oljenk ima na dnu različne povečini latinske napise, zanimiv pa je 

napis ATIMETI, ki je lahko razumljiv tudi v slovenščini in se ponovi v enaki obliki še na 
oljenkah iz petih grobov in v skrajšani obliki še na eni oljenki.

grob napis tip oljenke kvaliteta časovna uvrstitev izkop
29 ATIME Loesche IX B A 2. pol. 1. st. – zač. 2. st. Vnuk  1894

276 ATIMETI Loesche IX B A 2. pol. 1. st. – zač. 2. st. Fischbach 1882
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291 ATIMETI Loesche IX C A začetek 2. stoletja Fischbach 1882

444 ATIMETI Loesche A začetek 2. stoletja Vnuk  1894

640 ATIMETI Buch Xa A konec 1. st. – zač. 2. st. Vnuk  1894

780 ATIMETI Loesche IX B A 2. pol. 1. st. – zač. 2. st. Ferk  1889/90

781 ATIMETI Loesche IX C A 2. pol. 1. st. – zač. 2. st. Ferk  1889/90

Oljenka iz groba 291 z ravnim napisom ATIMETI, ki se ga da razumeti tudi na osnovi 
slovanskih jezikovnih prvin je prikazana na sliki 2.

Slika 2: Oljenka iz groba 291 iz konca 1  stoletja do prve tretjine 2  stoletja po Kr  [3]

PREčRKOVANJE NAPISA

Vse črke so dobro vidne in nedvoumne. čeprav se napis večkrat ponovi na različnih 
oljenkah, so opazne razlike pri obliki črk med najdenimi oljenkami, kar bi lahko pomenilo 
več izdelovalcev, najverjetneje pa pomeni več kalupov, v katerih so izdelovali oljenke.

RAZUMEVANJE NAPISA

Prva razpoznavna beseda je ATI, ki se s pomenom ati pojavlja v venetskih napisih 10 
krat kot: ATA, ATEI, ATI, ATTA, ATTO [6, 7, 8].
Razumevanje ATIMETI ATI ME TI Ati meni ti.
Različica ATIMETI A TI ME TI A ti meni ti. Jaz tebi meni ti.
Krajša različica ATIME ATI ME Ati meni.

Glosar 
ATI ati, ata – SN, SK
A a, da, ali – okrajšava, SN, SK tudi okrajšava – az, jaz, SN, SK
TI ti – SK
ME me, meni – okrajšava, SN, SK
TI ti – SK
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Napis je razumljiv, vendar je zaradi kratkosti možnih več različic, ki pa imajo isto jezi-
kovno osnovo, to je slovenski jezik. Ker je večina ostalih napisov latinskih, bi tudi ta napis 
lahko pomenil ime izdelovalca oljenke, vendar je imenska različica brez dodatnih dokazov 
manj verjetna.

ZAKLJUčEK
Napisi na oljenkah naj bi predstavljali pečatnike, kar pa je le malo verjetno, saj se napisi 

na teh oljenkah praviloma ponavljajo večkrat, kar pa ni značilnost pečatnikov, ki so pra-
viloma različni, saj predstavljajo prav posebno vsebino, ki se mora razlikovati od drugih 
pečatnikov. Verjetneje napisi predstavljajo izdelovalca oljenk, in so nekakšen zaščitni 
znak, ki ima lahko različne pomene od imen do čisto življenjske vsebine. Najdene oljenke 
uvrščajo v prvo in drugo stoletje po Kr. čeprav naj bi bile navedene oljenke izdelane v 
severni Italiji, so za nas pomembne, saj so jih našli v grobovih na našem ozemlju. Oljenke 
pričajo o praslovenskem življu v času rimskega imperija, ki je bil bodisi staroselski bodisi 
priseljen iz severne Italije. Pomemben je zlasti napis, ki ima razumevanje v slovenskem 
jeziku nedvoumno podprto z reliefom, ki se povsem sklada z napisom. Nedvomno gre za 
venetski napis, ki je najbolje razumljiv v slovenskem jeziku, ki je v največji meri ohranil 
arhaične jezikovne značilnosti stare venetščine.
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NAPISA NA SITULAh IZ GRAdA IN POSOčJA 
TER NA PLOŠčICI IZ GRAdIčA

UVOd

Najdišča obravnavanih predrimskih napisov na situlah iz Grada in Posočja ter na 
ploščici iz Gradiča v dolini Soče in Idrijce so prikazana na Karti 1 [1]. Število 5 označuje 
Kobarid (Gradič), število 6 označuje Most na Soči (Posočje) in število 8 označuje Grad pri 
Reki.

Karta 1: Zemljevid jugovzhodnega Alpskega in vzhodnega zgornje Jadranskega območja s kraji kjer so 
bili raziskovani predrimski napisi

1 – Würmlach, 2 – Gurina, 3 – Findenig-Thörl, 4 – Magdalensberg (Štalenska gora), 5 – Kobarid 
(Gradič), 6 – Most na Soči, 7 – Idrija pri Bači, 8 – Reka (Grad), 9 – Sevegliano, 10 – Muggia (Milje), 
11 – Škocjan (Okostna jama), 12 – Košana, 13 – Vintarjevec, 14 – Vače, 15 – Ženjak (Negova) [1].

GRAd PRI REKI
Bronasta situla najdena v Gradu pri Reki ohranjene višine 17,6 cm, največje širine 

16,6 cm in širine podnožja 13,4 cm, je vsebovala ostanke pepela ženskih kosti in je sedaj 
shranjena v oddelku Narodnega muzeja Slovenije pod oznako P 21840. Najdena je v 
Zahodni Sloveniji, pri Gradu blizu Reke na desnem bregu reke Idrijce visoko nad rečno 
sotesko z iskalcem kovin, saj še niso bila izvršena izkopavanja na tem območju. Primer-
jalno z drugimi najdišči situl podobne izdelave, zlasti glede oblikovanja vratu, je uvrščena 
v latensko obdobje od 4. do 3. stoletja pr. Kr. Glede na najdbo tako lepe situle se pričakuje 
večjo latensko naselbino na tem območju, ki pa še ni odkrita. Situla z napisom je prikazana 
na sliki 1 [2].
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ZGOdOVINSKA UMESTITEV
Podobne situle so najdene v grobovih pri Mostu na Soči, ki datirajo v pozni halštatski 

okvir, vendar z drugačnim vratom situle. Še večje so razlike pri situlah iz pozne železne 
dobe iz Idrije pri Bači, Reki in pri Slapu ob Idrijci. Bolj podobna je situla iz najdišča dos 
Caslir pri Cembri v Trentinu, ki datira v 4. stoletje pr. Kr. in ima tudi retijski napis. Še 
ena podobna situla je iz najdišča pri Esti v Venetu in je datirana v 3. do 2. stoletje pr. Kr. 
Podobno situlo so našli v dolini Cadore v severnem Venetu z deli dveh drugih situl in na 
enem je paleovenetski napis. Po Marzaticu naj bi omenjene situle naredili lokalni obrtniki 
med dolinami Piave in Adiže. Najverjetneje je tudi situla iz Grada iz teh delavnic. Zdi se, da 
je tak tip situle v povezavi s predrimskimi napisi redkejši tako v retijskem kot v venetskem 
območju, kakor tudi v Posočju. Na podlagi primerjav načina izdelave, zlasti prehoda iz 
situle v njen vrat, bi situlo z Grada lahko uvrstili v 4. do 3. stoletje pr. Kr [1].

Kosti iz najdene situle so bile datirane z radioaktivnim ogljikom v laboratoriju v 
Miamiju, v Floridi in kažejo na starost od 90 pr. Kr. do 10 po Kr. Kljub le nekaterim 
ostankom kosti gre antropološko najverjetneje za kosti ženske starosti okoli 30 let. Glede 
na bistveni razkorak med datiranji situle in kosti v njej, ki se razlikujejo za okoli 300 let, je 
bila situla morda uporabljena večkrat ali pa tudi za različne namene [1].

PREčRKOVANJE
Napis obsega 16 vrezanih znakov in je na zgornjem zavihku situle, tri črte pa so zarezane 

tudi na nasprotni strani. Napis je glede na obrnjenost znakov berljiv iz leve na desno. V 
napisu sta dve novejši venetski črki A različne oblike, kar bi pomenilo mlajšo dobo izdelave 
ali mlajše graviranje venetskega napisa.

Prečrkovanje   LOKE NONEKRI ćaUAH

Možno bi bilo tudi prečrkovanje prvega znaka kot P in zadnjega kot d ali I, vendar 
je verjetnost takega prečrkovanja zelo majhna. dve črtici ob znaku za glas M sta značilni 

Slika 1: Bronasta situla iz Grada blizu Reke, z napisom in napis [2]
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za venetsko poudarjanje posameznih črk. Naslednji znak je A, ki pa je že mlajšega tipa, 
naslednji znak pa U, ki je starejšega tipa. črke so dobro vidne, zato je podano prečrkovanje 
zelo verjetno in ga lahko upoštevamo kot ustrezno in pravilno. Zadnji znak Š za črko h ni 
značilen za venetsko pisavo, ampak za retijsko pisavo iz območja Magrè. V napisu sta dva 
novejša znaka za A različne oblike, kar bi lahko pomenilo mlajšo dobo izdelave ali mlajše 
graviranje venetskega napisa, lahko pa gre za retijski napis, kjer so taki znaki tudi starejši. 
Glede na značilni znak za h in znak za A gre lahko za retijski napis, ki pa ga strokovnjaki 
uvrščajo po ozemlju med venetske napise.

Na drugi strani zavihka situle so tri črtice, ki se jih lahko prečrkuje kot UI, s pomenom 
vi ali ti. Ker gre za zelo kratko označbo je to lahko tudi znak za pravilno stran odpiranja 
situle, lastniški znak, znak izdelovalca ali kaj drugega.

PREčRKOVANJE IN RAZUMEVANJE JEZIKOSLOVCEV
The sequence of letters on the shoulder of the Situla from Grad near Reka (*Is 4) has to 

be read as ‹l?okeno nekri.m.p?.l?aj› (with an unsecure identification of l and p) and has to 
be interpreted as “L?okeno [or P?okeno] (m./f.) [has placed this] for Nekrimp?l?a (f.)” [2].

Zaporedje črk na zavihku situle z Gradu blizu Reka (*Is 4) se prečrkuje kot ‹l?okeno 
nekri m p? l?aj› (z negotovo določitvijo l in p) in se tolmači kot “L?okeno [ali P?okeno] (m /f ) 
[ta je položen] za Nekrimp?l?a (f )” [2] 

Als provisorische Lesung ergibt sich bei Einsetzung der konventionellen Lautwerte der 
Buchstaben: 1-o-k-e-n-o / n-e-k-r-i.-m.-13.-14.a-h bzw. l/p-o-ke-n-o-n-e-k-r-i.-m.- l/p-
u/l-a-h. damit hätte man die zehn Lesungen (mit ‹h› = ‹j›) [2].

Kot začasno branje običajnega vrstnega reda črk nam da: 1-o-k-e-n-o / n-e-k-r-i -m -13 -
14 a-h ali l/p-o-ke-n-o-n-e-k-r-i -m - l/p-u/l-a-h  Imamo torej 10 branj (z ‹h› = ‹j›) [2] 

Komentar
V nadaljevanju avtorja navajata teh deset možnosti, ki po izjemno obširni obrazložitvi ne 

prinašajo nič novega, kar ne bi bilo vsebovano že v povzetku  Navajata pa tudi primerjavo 
pisav Este in Padova, ki sta podani v tabeli 1 

Komentar
Prvi znak je nedvoumno L in ne P, 13 znak je retijski znak za A ali značilni mlajši 

venetski znak za A, 15 znak A pa je tudi retijski ali še mlajši venetski, 16 znak berejo tudi 
kot I, kar pa ni skladno z značilnim znakom, ki je nedvoumno H  Obe prikazani abecedi ne 
vsebujeta zadnjega znaka H, kar avtorja očitno spregledata, ali pa to naredita namerno, saj 
prečrkovani H zamenjata pri branju z J brez obrazložene jezikovne osnove in v nasprotju 
z zahodnimi jezikoslovci, ki ga v primeru Is1 in Is2 zamenjajo z I  Zamenjava črke H pri 

Tabela 1 : Venetske abecede iz Este in Padove (po Nedomu 2003a, 258 [Textabb  1] = Nedoma 2006, 
137 [Abb  30])[2] 
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razumevanju s črko I je brez obrazložene jezikovne osnove in v nasprotju z drugimi prečrko-
vanji, saj tako prečrkovanje upoštevajo le pri napisih Is1 in Is2, kjer pa gre za očitno napako, 
zato tako prečrkovanje ni strokovno 

Razumevanje avstrijskih jezikoslovcev daje dve poljubni imeni, kar je le malo verjetno, 
saj je imenskih različic v izobilju. Po drugi strani pa nekoliko večja razdalja med drugim 
znakom za O in drugim znakom za N sovpada s popravkom smeri pisanja napisa, ki naj bi 
bil polkrožen. Tudi če upoštevamo naklona pisanja, bi dobili isto delitev. Glede na to, da so 
tako venetski kot tudi retijski napisi večinoma pisani zvezno, pa je tudi prikazana možnost 
delitve na dve besedi dvomljiva.

PREčRKOVANJE POdOBNIh ZNAKOV
Ker je razumevanje napisa močno odvisno od pravilnega prečrkovanja in je najbolj 

sporno ravno prečrkovanje znaka v stilizirani obliki H ali Š, je treba pregledati dosedanje 
prečrkovanje podobnih znakov v venetskih in retijskih napisih.

Prečrkovanje podobnih znakov v venetskih napisih Este
črkovne znake D, d in Ž italijanski venetologi prečrkujejo kot Z, ki jih pri razumevanju 

upoštevajo kot glas d [4], Lejeune pa jih že prečrkuje kot d [5]. V napisu Es121 pa italijan-
ski venetologi znak H prečrkujejo kot h in ga pri razumevanju izpustijo ali pa ga skupaj z 
znakom V, kot dvojček HV proglasijo za glas F [4]. Pri novejšem napisu EsN pa Salerno znak 
H prečrkuje kot h [6], Marinetti pa ga prečrkuje in tudi pri razumevanju obdrži kot h [7].

Prečrkovanje podobnih znakov v venetskih napisih Padova
Pri napisu Pa7 znak H italijanski venetologi prečrkujejo kot h in ga obdrže tudi pri 

razumevanju [4], Lejeune pa ga tudi prečrkuje kot h [5]. Pri Pa11 znak H prečrkujejo kot h, 
pri razumevanju pa dvojček HV proglasijo za glas F [4]; Lejeune pa ga prečrkuje kot h [5]. 
Pri Pa15 znak Š prečrkujejo kot h; pri razumevanju ga enkrat obdrže, medtem ko dvojček 
ŠV – Vh proglasijo za glas F [4]; Lejeune pa ga prečrkuje kot h [5]. Pri Pa26 znak d prečr-
kujejo kot h in ga kot dvojček dV – Vh pri razumevanju proglasijo za glas F [4]. Pri Pa28 
znak H prečrkujejo kot h in ga kot dvojček HV pri razumevanju proglasijo za glas F [4].

Prečrkovanje podobnih znakov v venetskih napisih Cadore
črkovna znaka D in d italijanski venetologi prečrkujejo kot Z in ju pri razumevanju 

proglasijo za glas d [4], Lejeune pa ju že prečrkuje kot d [5]. Pri Ca 15, Ca16, Ca21, Ca47, 
Ca65, Ca66 in Ca67 znak h italijanski venetologi prečrkujejo kot h in ga pri razumevanju 
proglasijo za glas F [4], Lejeune pa ga že prečrkuje kot F [5]. Pri Ca57b znak Š italijanski 
venetologi prečrkujejo kot h in ga pri razumevanju proglasijo za glas F [4], Lejeune pa ga 
že prečrkuje kot F [5]. Pri CA1, Ca2 in CA3 pa Marinetti znak h že prečrkuje kot F in ga 
obdrži tudi pri razumevanju [8].

Prečrkovanje podobnih znakov v venetskih – retijskih napisih Isonzo
Pri napisih Is1 in Is2 znak Š italijanski venetologi 6x prečrkujejo kot h in ga pri 

razumevanju proglasijo za glas I [4, 10], Lejeune pa ga že prečrkuje kot I [5]. Isteničeva 
povzema prečrkovanje italijanskih venetologov [9].
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Prečrkovanje podobnega znaka v venetskem - retijskem napisu Negova
Nemški in italijanski jezikoslovci dosledno prečrkujejo znak Š kot h in ga kot takega 

obdrže tudi pri razumevanju [9].

Prečrkovanje podobnih znakov v retijskih napisih
Pri retijskih napisih imamo na razpolago le malo slik napisov. Zaradi tega ni moč 

prečrkovanj jezikoslovcev preveriti pri vseh napisih, zato je tudi obseg možne primerjave 
skromnejši.

črkovna znaka D in Ž zahodnoevropski jezikoslovci v napisih Sz15 [11-12, 14], St2, St3 
in St4 [11, 14] prečrkujejo kot t2, kar praviloma pomeni T, lahko pa tudi d.

črkovni znak D pa zahodnoevropski jezikoslovci v napisu Ma23 [8, 11-12, 14] prečr-
kujejo kot Z, znak Ž v napisu Vr4 [11, 14] pa tudi prečrkujejo kot Z.

črkovni znak h zahodnoevropski jezikoslovci v napisu Pu1 [11, 13-14] prečrkujejo kot 
h, črkovni znak Š pa zahodnoevropski jezikoslovci v napisih Sr1 [11, 14], Sr7 [11, 14], Ma1 
[11, 14], Ma6 [8, 11-12, 14], Vr3 [8, 11, 13] in Pu1 [11, 13-14] tudi prečrkujejo kot h.

Komentar
Prečrkovanja teh znakov niso dosledna in najbolj izstopa ravno prečrkovanje napisov Is1 

in Is2, kjer se znak Š prečrkuje kot H in pri razumevanju spremeni v I, v nasprotju z vsemi 
ostalimi spreminjanji in ravno tako spreminjanje sta uporabila avstrijska jezikoslovca, ki sta 
pri tem še I spremenila v J 

Veliko je prečrkovanj črkovnih znakov Š v črko H in veliko je sprememb že prečrkovanih 
črk H v črko F, bodisi samostojno ali v paru s črko V  V obeh primerih je tako prečrkovanje ali 
sprememba prečrkovanja pri razumevanju samoljubno  Nikjer namreč niso zahodnoevropski 
jezikoslovci navedli dokaza, da so Veneti in Retijci uporabljali glas F, temveč je to uvedeno le 
po analogiji z latinščino, ki pa je bila drugačen jezik  Če bi bila podoben jezik, bi zahodnoe-
vropski jezikoslovci venetske in retijske napise že zdavnaj razumeli 

Iz podanega pregleda je razvidno, da zahodnoevropski jezikoslovci znak Š prečrkujejo 
pravilno kot črko H in se prečrkovanje pri Is1 in Is2, kjer ta znak prečrkujejo kot črko I, izkaže 
za napačno, kar bi morali upoštevati in to očitno napako popraviti 

Imenske različice
LOKENONE KRIMAUAh  Lokenone Krimauah
LOKENO NEKRI MAUAh  Lokeno Nekri Mauah
LOKENONEK RIMAUAh  Lokenonek Rimauah

Imenske različice so odvisne od tega, v kakšnem jeziku želimo imeti imena. Navedene 
so le nekatere različice, saj so možne še številne druge, ki pa kljub mnogim poskusom ne 
dajejo nikakršnega odgovora o vsebini napisa. Imenske različice sem podal izključno za 
prikaz nesmiselnosti poskusov jezikoslovcev za razbiranje imen v napisih. Taka razumeva-
nja temelje na osnovi izbranih končnic v izbranem jeziku, in na primerjavah z že znanimi 
vendar napačnimi ugotavljanji imen iz drugih napisov, saj so ti prav tako brez smiselno 
ugotovljene vsebine posameznega napisa.
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dELITEV ZVEZNEGA BESEdILA IN RAZUMEVANJE

Napis nima znanih vsebinskih vzporednic v znanih venetskih in retijskih napisih, zato 
je težje razumljiv. Pojavljajo se znane besede: LOK, OKE, NON, KRI in MAU, ki so v 
večini znane že iz venetskih napisov, vendar so kratke in dajejo za razumevanje več možnih 
različic.

Pogostost njihovega pojavljanja v venetskih napisih:

LOK – 2x, LOKON – 1x, – skupaj 3x, OK – 1x, OKU – 1x, UKO – 1x skupno– 3x,
NON – 3x, NONI – 4x , NUN – 2x skupno – 9x, NMOLO – 1x.

Različne možnosti razumevanja tega napisa se opirajo predvsem na znane venetske 
besede LOK, OK in NON.

LOK E NONE KR IMAU Ah
Lok je none kar imel ah. Bow of nana that have, ah.
LOKE NONE KR IMAU Ah
Loke none kar imel ah. Meadow of nana that have ah.
L OKE NONE KR IMAU Ah
Le oči none kar imel ah.
Imela si prav oči none, ah. You have just nana’s eyes, ah.

Različic je več in glede na to, da je v situli najden pepel umrle, je verjetna večkratna 
uporaba situle kot žare in s tem bi bila najverjetnejša zadnja različica, čeprav sta možni tudi 
različici z lokom in loko.

Glosar
L l, le, okrajšava, Sl. narečno, Sl. knjižno only
LOK lok, Sl. knjižno bow
LOKE loka, travnik, Sl. knjižno meadow
OKE oke, oko, Sl. narečno, Sl. knjižno eye
E e, je, okrajšava, Sl. narečno, Sl. Knjižno is
NONE nona, Sl. knjižno nana
KR kr, kar, Sl. narečno, Sl. knjižno what, that
IMAU imau, imel, Sl. narečno, Sl. knjižno have
Ah ah, oh, medmet, Sl. knjižno oh

POSOčJE
drugi predrimski napis je iz najdišča Posočje. Najdbe iz teh izkopavanj kažejo, da je 

bil ta kraj v rabi za votivno darovanje od zgodnje železne dobe v 5. stoletju pr. Kr., do 
zgodnje Rimske dobe v 3. stoletju po Kr. Ohranjeni del z napisom velikosti 8,6 cm x 2,4 
cm pripada zgornjemu zavihku vratu bronaste situle, ki je okrašen z vzdolžnimi, prečnimi 
in poševnimi vrezi. Napis predstavlja 6 globoko urezanih znakov, ki so razvidni iz sledeče 
slike 2 [2].
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UMESTITEV V čASOVNI OKVIR

Po mnogih primerjavah izdelave situle in držala ročaja je situla iz Posočja še najbolj 
podobna situli iz doline Cadore in situli iz Cembre, ki spadata v 4. stoletje pr. Kr. Po 
Marzaticu naj bi omenjene situle naredili lokalni obrtniki med dolinami Piave in Adiže. 
Najverjetneje je tudi situla iz Posočja iz teh delavnic [1]. Napis na posoški situli je razviden 
iz naslednje slike 3.

Slika 2: Posočje, delec bronaste situle z napisom [2]

PREčRKOVANJE

Napis je glede na pokončno in vodoravno obrnjenost znakov berljiv iz desne na levo, 
tako kot večina venetskih napisov. Razdalje med znaki so značilne, zato gre najverjetneje 
za napis s sedmimi znaki.

Prečrkovanje  aeFOMOT
Prvi štirje znaki so venetski in imajo nedvoumen pomen TOMO. Zadnji trije znaki so 

znaki za novejše venetsko-latinske črke in sicer je peti obrnjeni V (Es104 do Es107, Es111 
in Es113), šesti je E in zadnji je A. Za znakom A manjka ostali del situle, zato ne vemo ali 
se napis še nadaljuje. Mlajši vgravirani znaki bi pomenili mlajšo dobo izdelave ali mlajše 
graviranje venetskega napisa. Predzadnji znaki bi se lahko brali tudi IIII, vendar je tako 
branje manj verjetno, saj druga pokončna črta močno presega ostale. Morda pa je krajša 
črtica le poudarek znaka I in bi tako 5. znak lahko pomenil tudi glas I.

Obrazloženo prečrkovanje zveznega napisa daje različici: TOMOVEA ali TOMOIEA.

Slika 3: Napis na zavihku situle iz Posočja [1]
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PREčRKOVANJE IN RAZUMEVANJE JEZIKOSLOVCEV

The inscription on a fragment of the Situla from Posočje (*Is 5) ‹tomo.i..u?.[---› or 
‹tomo.i.› (plus end of text tag) represents the name of a male person (the owner?) in the 
dative case [2].

Napis na delu situle iz Posočja (*Is 5) ‹tomo i  u? [---› ali ‹tomo i › (in konec napisa) pred-
stavlja ime moškega (lastnik?) v dajalniku [2] 

Komentar
5  črka je lahko I, lahko pa tudi V in ta značilna različica ni upoštevana, zadnja črka je 

značilna za mlajši A in nikakor ne za črko U  Razumevanje z imeni je poljubno in kot tako 
nestrokovno, zlasti ob napačnem in pomanjkljivem prečrkovanju 

V besedilu avtorja podajata obširno razlago posameznih črk, ki jih ni v napisu in 
podajata primerjavo zapisov črke T v petih različnih pisavah, čeprav črka T sploh ni 
sporna. črk na petem in šestem mestu, ki sta značilni za mlajšo dobo venetske pisave in 
sta najpomembnejši glede ustreznega prečrkovanja napisa, pa ne omenjata.

dELITEV ZVEZNEGA BESEdILA IN RAZUMEVANJE

V venetskih napisih se pojavljata besedi OMA in OMO s pomenom babi in dedi. V 
retijskih napisih navedenih besed ni. Ostale besede se pojavljajo tako v venetskih kot v 
retijskih napisih [16-19].

Razumevanje različic s prečrkovanjem V
T OMO VEA  TO MO VEA
To ded ve.  To moj ve.
This grandpa know.  This my know.

Razumevanje različic s prečrkovanjem I
T OMO IEA TO MOI EA TO MOI E A
Tu ded aja. Tu moj aja. Tu moj je ata.
here grandpa lie. here my lie. here is my father.

Vse prikazane različice so razumljive s pomočjo slovenskega jezika in so tudi po vsebini 
precej podobne, zato je razumevanje kljub več različicam dovolj zanesljivo.

Glosar
T t, tu – okrajšava, Sl. Narečno, Sl. Knjižno this, here
TO to, tu – Sl. Narečno, Sl. Knjižno, preg this, here
OMO omo, dedek – Sl. Narečno, Sl. Knjižno grandpa
MO moj – okrajšava, Sl. Knjižno my, mine
MOI moj – Sl. Knjižno my, mine
IEA aja – preglas, Sl. Knjižno lie
EA aja – okrajšava, preglas, Sl. Knjižno lie
E e, je – okrajšava, Sl. Narečno, Sl. Knjižno is
A ata – okrajšava, Sl. Knjižno father
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GRAdIč NAd KOBARIdOM
Gradič nad Kobaridom je predrimsko naselje v utrdbi na griču, kjer so se na skalni 

ravnici še v prvi polovici 20. stoletja, skladno z narodnim izročilom, prižigali kresni ognji 
ob najdaljšem dnevu. Na osnovi najdenih novcev je razvidno, da se je tu vršila verska 
dejavnost od 2. stoletja pr. Kr. do 4. stoletja po Kr., seveda pa se ne izključuje uporaba tega 
prostora že v starejših obdobjih. Poleg novcev so tu bogate najdbe raznovrstnih votivnih 
in ritualnih predmetov, ki potrjujejo tako pomembnost kot namembnost tega prostora. 
Nekateri teh predmetov so najdeni pri sistematskem izkopavanju ohranjenih plasti, še več 
pa jih je najdenih na plasteh poškodovanih zaradi nenadzorovanega izkopavanja [1]. 

Bronasta ploščica iz Gradiča nad Kobaridom [1] in primerjalni napis Ca44 [2] sta pri-
kazana na sliki 4.

Slika 4: Bronasta ploščica iz Gradiča nad Kobaridom [1] in primerjalni napis Ca44 [2]

Popisana bronasta ploščica je edina take vrste na tem najdišču in je bila najdena med 
mnogimi drugimi predmeti. Blizu sta bili najdeni tudi popolni bronasti ploščici z okraski in 
ena polovična ploščica. Ploščica velikosti 4x2 cm – inventarna oznaka K 1863, je iz tankega 
brona in je, čeprav le delno najdena, kar dobro ohranjena. Starost najdbe je ocenjena na 
drugo polovico 1. stoletja pr. Kr [1].

PREčRKOVANJE IN RAZUMEVANJE JEZIKOSLOVCEV
The inscription on a small fragment of a bronze-plate from Kobarid (*Is 6) shows the 

remnants of two letters (with syllabic punctuation); because of the character of the object, 
the inscription is likely to be a votive text [2].

Napis na delčku bronaste ploščice iz Kobarida (*Is 6) kaže okrnjeni ostanek dveh črk (z 
zlogovnim ločilom); glede na značaj najdbe naj bi bil napis votivnega značaja[2] 

Es ist nicht zu entscheiden, welche der vier Alternativen – ‹b.i› bzw. ‹i.b›, ‹.ọ.i› bzw. ‹i.ọ.› 
– das Richtige trifft. Auch ein ganz ähnliches Fragment aus Làgole (Ca 44) 65, auf dem 
dem sich die Folge ‹r.b› findet (s. Abb. 6), bietet keine Entscheidungshilfe [2].
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Ni odločeno katera od štirih različic – ‹b.i› ali ‹i.b›, ‹.ọ.i› ali ‹i.ọ.› je prava. Tudi zelo 
podoben delec iz Làgole (Ca 44) 65, na kateri se najde zaporedje ‹r.b› (s. slika 6), ne nudi 
nobene pomoči pri odločitvi [2].

Komentar
Vmesna črtica je verjetno I in ne ločilo, saj je bistveno prevelika; da gre za I pa kaže tudi 

primerjalni napis Ca44 

PREčRKOVANJE

Napis je verjetno le delno ohranjen. Primerjava podobnega napisa iz območja Cadore, 
ki je predstavljen v [2] in je obravnavan kot Ca44 s prečrkovanjem ]RIB[, ki pomeni naj-
verjetneje T]RIB[USIATIN [4], kar predstavlja vsevodno božanstvo = Tromuzga [16-17] ni 
verjetna, saj leva črka ne nakazuje možnosti znaka za črko R.

Levi znak bi lahko bil obrnjeni L ali U, lahko pa bi bil tudi I. Srednji znak lahko pomeni 
poudarek desnega znaka, bolj verjetno pa pomeni črko I. desni znak bi lahko predstavljal 
znak za črko B, vendar je ploščica dobro ohranjena in bi se moral videti tudi zgornji desni 
poševni del, zato je tako prečrkovanje manj verjetno. desni znak bi bil lahko sestavljen iz 
črke S brez spodnjega dela, in ločila, verjetneje pa predstavlja znak za črko C. Napis na 
obeh straneh ni zaključen, zato je možno le prečrkovanje vidnega dela, ki bi lahko bilo: 
IC – IC ali ICI – ICI ali LICI – LICI.

RAZUMEVANJE

Različna prečrkovanja ne dajejo dobre osnove za razumevanje. če bi bilo prečrkovanje 
LICI bi to verjetno pomenilo večpomenski darovanjski namen.

LICI   lici   cheeks

Verjetnost razumevanja na obeh straneh nezaključenega napisa, manjkajočega spo-
dnjega dela napisa in zato dvomljivega prečrkovanja, je zelo majhna.

IdRIJSKA NAPISA

Idrijska izkopavanja so dala štiri bronaste posode, dve iz groba 5 in dve iz groba 14, ki 
sta najpomembnejši, saj imata obe venetska – retijska napisa 

Posodi z napisoma nista iz poznega latenskega obdobja, kamor se ju je uvrščalo do sedaj, 
ampak iz poznega halštatskega obdobja, saj sta podobni posodam iz retijskega ozemlja in 
datirata okoli 200 let prej ali okoli 4  stoletja pr  Kr  [3] 

PREčRKOVANJE IN RAZUMEVANJE JEZIKOSLOVCEV

Napisa sta obravnavana že v knjigi La Lingua Venetica z oznakama Is1 in Is2 s prečrko-
vanjem: lah.v.n.ah  v.rot.a.h in z razumevanjem z imeni: Laivnai Vrotai [4].
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OBRAVNAVANJE NAPISOV SLOVENSKIh RAZISKOVALCEV

Napisa je obravnaval M. Bor v knjigi Veneti naši davni predniki s prečrkovanjem obeh 
napisov: LA hVNAh V ROTAh in z razumevanjem: Tu poginil v rotitvah. Podaja pa tudi 
branje obeh napisov v obratni smeri s prečrkovanjem: HATOR V HAN VHAL in z razu-
mevanjem: Kateri v ogenj vehnil. Posebej opozarja na skupno branje obeh napisov v obeh 
smereh, ki se v sedanjem slovenskem jeziku glasi: Tu je poginil v rotitvah, ki je v ogenj 
omahnil [20].

Podrobno sta napisa prikazana in obrazložena s prečrkovanjem in razumevanjem v 
Katalogu venetskih napisov [17].

Is1 T LAh V NAh V ROTAh Is2 LAh V NAh V ROTAh
 Ti lahek v nebu v rotitvah!  Lahek v nebu v rotitvah!
 You light in sky - heaven in entreaties! Light in sky - heaven in entreaties!
 HATOR V HAN VHAL T  HATOR V HAN VHAL
 Kdor v hišo ušel tu?  Kdor v hišo ušel?
 Who in house entered here?  Who in house entered?

Glede na novo, vsaj 200 let starejšo datacijo, ki se sklada s starostjo retijskih napisov [3] 
in glede na obliko črk, bi bil napis na posodah iz Idrije lahko tudi retijski, saj zlasti izstopa 
črka h, ki je značilna za retijske črke iz območja Magrè [18, 21].

ZAKLJUčEK

Navedeni trije novi napisi so razumljivi v slovenskem jeziku. Napisa iz Grada in 
Posočja sta daljša in zato je verjetnost podanega razumevanja dovolj velika. Prikazane 
so tudi različice razumevanja z imeni, ki kažejo neustreznost takega načina obravnave 
neznane vsebine napisov v neznanem jeziku. Nepopoln napis iz Gradiča nad Kobaridom 
se da sicer razumeti, vendar je verjetnost zaradi možnosti manjkajočih delov napisa zelo 
majhna. Slovenščina kot izrazito arhaični jezik, v katerem so se najbolje ohranile značilno-
sti pred-antičnih venetskih zapisov, se je izkazala kot odlično orodje tudi za razumevanje 
teh treh novih napisov.

Ugotovitev, da situla iz Grada spada v retijsko in ne v atestinsko-venetsko materialno 
kulturo, je zelo pomembna. S tega vidika bi bilo potrebno narediti podobno primerjavo 
tudi vseh ostalih najdb v Posočju, da bi se ugotovilo, ali je bilo to takrat večinsko stanje 
ali le posamezen primer. če bi se pokazalo, da predmeti, na katerih so napisi, spadajo v 
retijsko materialno kulturo, bi bilo treba označevanje teh napisov prenesti iz venetske v 
retijsko skupino napisov in jim spremeniti oznake. Namesto italijanskih bi jim morali dati 
slovenske oznake, npr. Id za tiste ob Idrijci in So za tiste ob Soči.
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NORIŠKA NAPISA

UVOd
Noriška napisa Grafenstein in Ptuj predstavljata povezavo predrimskih venetskih 

napisov z napisi v dobi rimskega Norika tudi na slovenskih tleh. Njuna pisava ima še 
venetske značilnosti, ki pa se že mešajo z značilnostmi venetsko-latinskih in latinskih črk. 
Napisa sta pomembna kulturna pisna spomenika slovenskega življa in jezika tudi v rimski 
dobi, ko je bilo željeno pisanje v jeziku oblastnikov Rimljanov, ki so bili po večini tudi pre-
možnejši in so zato zapustili tudi več trajnih zapisov.

NAPIS GRAFENSTEIN
Napis Grafenstein je na dveh delih opeke velikosti okoli 27x13 cm in ga uvrščajo v 2. 

stoletje po Kr. [1, 2]. Sestavljata ga dve ločeni skupini, saj prva obsega pet vrst, druga pa le 
dve. Vmes je večji prostor, ki ni brez pomena. Napis je prikazan na naslednji sliki 1.

Slika 1: Napis Grafenstein v latinsko venetski pisavi iz 2  stoletja po Kr  [1]
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Napis je podrobno opisan v neobjavljenem zapisu F. Glaserja iz deželnega Koroškega 
muzeja in naj bi bil pisan v poševni latinici. Napis vsebuje tudi pike, ki bi lahko ločevale 
besede in naj bi se glasil.
MOGE · ES + [- - -] / PET (?)  LAU ·   EX [- - -] /  NE · SAMES [- - -] / OLLO · SO · 
VILO · [- - -] / ONA O (?)  +  ++  in  OLLO · SO · + / + LUGNI · SI [1]

RAZUMEVANJE SERAFIMOV IN TOMEZZOLI

Na osnovi prečrkovanja F. Glaserja podajata P. Serafimov in G. Tomezzoli naslednje 
razumevanje:
MOGE · ES + [- - -]/ PET(?)  LAU · EX [- - -]/ NE · SAMES [- - -]/ OLLO · SO · VILO ·/ 
ONA · O (?)  +  ++/ OLLO · SO · ?  /+ LUGNI · SI

Dobesedni prevod je povzet po obrazložitvi besed in po prostih prevodih 
Mogočen si / Petl iz (Norica) / ne sam si / cel si bol / ona / bol z / legel si

Dobesedni prevod v angleščini z obrazložitvijo 
Mighty one, please be merciful / to Petl from Noreia / not alone you buried / whole you 
pain / she oh lays next to you / whole with great pain / sleep you in piece !

Prosti prevod v angleščini
Mighty one, please be merciful / to Petl from Noreia / he is not buried alone / mourned 
with great pain / his beloved wife lays next to him / mourned with great pain / sleep in 
piece our beloved ones!

Obrazložitev besed
MOGE ustreza: hrvaško MOGUčI, staro bolgarsko MOGONŠT s pomenom mogočen.
ES ustreza besedam slovensko in stcsl. ESI s pomenom si.
PETLAU je osebno ime kot Petko, Petjo, Petkan.
EX ustreza latinski besedi EX s pomenom iz.
NE SAMAES ustreza različici staro bolgarsko NI JE SAM(I) SǍ s pomenom ni je sam si.
OLLO lahko ustreza galskemu CIALOS s pomenom ves, cel [3].
SO lahko ustreza slovanskim S, SA s pomenom s, z.
VILO ustreza besedni različici BOL s pomenom bol.
ONA ustreza slovanskim besedam ONA s pomenom ona.
OLLO SO VILO kot je pojasnjeno ustreza besedam s pomenom cel z bolečino.
LUGNI SI ustreza bolgarsko narečno LUGNI SI – legel si s pomenom leži miren dol.

Besede v napisu: MOGE, ESI, ONA, SO, VILO, LUGNI in SI imajo slovanski pomen 
medtem ko je beseda EX verjetno latinska; beseda OLLO pa bi lahko bila tudi welška OLL 
– all – ves, vse [4]. Napis vsebuje znake, ki bi lahko pomenili drugačno izgovorjavo: piki na 
O v četrti vrsti ter podčrtani O v 6 vrsti.

Velik razmak med 5. in 6. vrsto je nejasen. Morda nakazuje obstoj narisanega ali vgra-
viranega posvečenega znaka zaščite ali družinskega simbola, ki pa ni ohranjen.
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Prisotnost MOGE v zvalniku in PETLAU v dajalniku, LUGNI kot velelniku, ONA kot 
zaimku ter SO kot spregani obliki glagola biti omogočajo Noričane ali vsaj njihov jezik iz 
2. stoletja po Kr. določiti kot slovanski jezik z latinskimi primesmi.

RAZUMEVANJE VOdOPIVEC
Prečrkovanje

Napis je v mlajšem venetskem, retijskem in latinskem črkopisu [5, 6] in v stiliziranem 
prepisu izgleda takole:

mOGe.eS-/Pe-plU.eT/Ne.SlRleS/oppo.So.VIpo./oNl-o-l--//oppo.So.w/IpU.GNI.SI

Ustrezno prečrkovanje s krepko in poševno označeni znaki, ki imajo lahko različne 
pomene, dodane črke pa so v oklepaju.

MOGE ESI / PEILAUEX / NE SARAES / OLLO SOVILO / ONA(I) O(T)A(KO)
OLLO SO T / ILU GNI SI
Prvi I bi lahko bil tudi A, drugi I bi lahko bil poudarjeni I, lahko pa bi bil tudi T, X bi 

lahko bil T kot v venetskih napisih, R kot soglasnik je med dvema samoglasnikoma in po 
obliki bi lahko bil tudi B, R ali d, tretji I je prav gotovo poudarjeni I. V 5. vrsti so štiri manj 
vidne črke, ki bi se lahko določile le po razumevanju in so dodane v oklepajih. Skupno je 
49 vidnih znakov, le štirje pa so vprašljivi, zato je podana dobra osnova za razumevanje.

Delitev delno zveznega besedila in prevodi
delitev delno zveznega besedila in prevodi si slede:
delitev besedila na besede, dobesedni prevod v slovenščino in angleščino z dodanimi 

besedami v oklepaju ter prosti prevod v slovenščino in angleščino.
MOGE ESI PEILAU E T NE SARAES OLLO SOVILO ONAI OTAKO OLLO SO T ILU GNI SI
Mogel si pejlal je tu ne zares uljé zavilo onaj oteko ulji so tu ilu ginil si.
Mogel si peljati tu zares, uljé si zavil a je uljé oteklo, ulji so tu, zato ilu ginil si.
You could lead here really, ulcer you wrap (up) but ulcer swell (up), ulcer are here, so you 
pine (to) clay.

Komentar
V tem primeru delitev v vrste ustreza tudi delitvi na besede. druga delitev je pri dvojnem 

E in pri prepoznanih besedah z znanim pomenom PEILAU, NE, SARAES, SOVILO, ONAI, 
OTAKO, SO, ILU in SI.

V venetskih napisih se pojavlja beseda OLL z pomenom ulj, uljé: v napisu Ca58 se 
pojavi beseda “OL” v napisih Ca19, Ca50 in Ca64 pa beseda „OLL«[5, 7].

Kratice/Abbreviations; 
SK Slovensko knjižno Literary Slovenian [8] okr okrajšava abbreviation
SN Slovensko narečno dialectal Slovenian preg preglas mutation
hK hrvaško knjižno Literary Croatian [9] prem premet toss
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Glosar / Glossary
MOGE mogel – okr, SK could
ESI esi, si – SN, SK, poudarjeno you are
PEILAU pejlau, peljal, vodil – prem, SN, SK drive, lead
E e, je – okr, SN, SK is
T t, tu – okr, SN, SK here
NE ne – SK not
SARAES zares – preg, SK really
OLLO ulj, uljé – SN, SK ulcer
SOVILO sovilo, zavilo – preg, SN, SK wrap up
ONAI onaj, on – hK, SN, SK that
OTAKO otako, oteči – preg SN, SK swell up
SO so – SK they are
T t, tu – okr – SN, SK here
ILU ilu, ilovici – SN, SK clay
GNI gini, mreti – okr, SK pine, die
SI si – SK you are

Napis ima dva dela, saj sta zadnji vrsti ločeni z znatno razdaljo in pomen napisa sledi 
taki delitvi. Prvi del napisa govori o možnosti ozdravljenja tvorov, ki pa je neuspešno saj je 
tvor kljub zdravljenju otekel, v drugem delu napisa pa se soočijo z realnostjo, ki povzroči 
zgodnje hiranje in smrt. Napis je grobni dodatek, saj je pisan v spomin ljube osebe, ki se je 
zdravila, vendar žal neuspešno.

NAPIS IZ PTUJA
Napis je na lončku, ki ga je Vnuk našel leta 1893 v grobu št. 8 v Spodnji hajdini, ki je 

3 km zahodno od Ptuja, skupno z oljenko tipa Loeschcke X ali Buchi Xa ali Xa/b. Lonček 
z dolgim napisom v ne-latinski pisavi so našli v grobu na njivi Mihe Štolca na Spodnji 
hajdini, kjer so izkopali še 22 grobov. Naslednje leto pa so na parceli istega lastnika št. 
535 izkopali še 36 grobov. Grobovi so datirani od 1. do 4. stoletja, glavnina pa v drugo 
polovico 1. do 1. polovice 2. stoletja po Kr. Lonček višine 8,3 cm ima trebušast premer 8,1 
cm, zgornji premer 6,0 cm in spodnji premer 4,7 cm. Narejen je na lončarskem vretenu iz 
lokalne keramike, a se od nje loči po luknjičavosti površine, ki je rjava z ostanki rjavo-rde-
čega premaza. Zaradi enostavne oblike ga ne moremo časovno uvrstiti, po drugih grobnih 
dodatkih, zlasti po oljenki pa ga uvrščamo v 2. do 3. stoletje po Kr. Napis je vgraviran po 
žganju in vsebuje 15 znakov in je pisan v ptujskem črkopisu v zveznem zapisu, ki se ga 
lahko prečrkuje: artebudz brogdui ali artebuthś brogdui [1, 2].

RAZUMEVANJE SERAFIMOV IN TOMEZZOLI
Norik ni daleč od podalpskega območja Severne Italije in četudi je iz 2. do 3. stoletja 

po Kr., je možno nadaljevanje ptujskega črkopisa z retijskim črkopisom Bolzano in Magré 
ter z venetskim črkopisom Este pri Padovi [10, 505-512]. Ta nepretrganost je razvidna iz 
podobnih oblik v navedenih pisavah. 
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Prečrkovanje
Skladno s navedenimi podobnostmi je možno 1. črko prečrkovati kot A, 2. in 10. črko 

kot R, 12. črko kot G, in 15. črko kot I. Skladno z latinskimi črkami je 4. črka E, 5. in 9. 
črka sta B in 11. črka je O. Ostali znaki so lahko: 3. znak je T, 6. in 14. znak je U, 7. in 13. 
znak je d, 8. znak pa je Z.

Prečrkovanje strokovnjakov je ustrezno [1, 2] in je prikazano na naslednji sliki.

   1     2      3    4    5    6       7         8     9      10       11      12        13        14   15

   A     R    T   E      B  U      D         Z      B     R       O        G         D           U  I 
Slika 2: Prečrkovanje napisa iz Ptuja s številkami črk v latinskih črkah [1,2]

Razumevanje
Napis je možno deliti v besedi: Artebudz Brogdui.
delitev ARTEBUdZ BROGdUI
slovensko Atrebudz (sin) Brogda.
angleško Atrebudz (son of) Brogdui.

Obrazložitev besed
ARTEBUdZ: lastno ime, moškega spola s pomenom: Biti vreden, dragocen.
ARTE: Bolgarsko narečno art(ăk) - vreden  BUdZ: Stcsl. BUdETI – biti 
BROGdUI: družinsko ime od BROGd, BROGdA v rodilniku.
družinsko ime BROGd, BROGdA je povezano z slovanskim BEREGATI – skrbeti in s 

slovenskim. BRIGA – skrb, pa tudi z nemškim BERGEN – skrbeti, ščititi 
dvoglasnik dZ pri Artebudz dokazuje da je noriški jezik Slovanski ali pa je vsaj viden 

vpliv slovanskih jezikov.

RAZUMEVANJE VOdOPIVEC

Lonček so našli v grobu datiranim od 2. do 3. stoletja pr. Kr. Kljub tako pozni dataciji je 
opazna nepretrganost v obliki črk med napisom na lončku in starejšimi pisavami predvsem 
mlajših venetskih, in retijskih črkopisov. Napis naj bi bil v posebnem ptujskem črkopisu, 
vendar tako mnenje ne drži, saj so opazne podobnosti z venetskimi in retijskimi črkami. 
Tako mnenje bi moralo biti podprto z več napisi s podobnimi črkovnimi znaki.

Prečrkovanje
Zaradi dobre podobnosti lahko ugotovimo glasovno vrednost zapisanih znakov: 1. 

znak je smiselno prečrkovati kot A, 2. in 10. znak kot venetski R, 3. znak je venetski T, 4. 
znak je latinska in mlajša venetska črka E, 5. in 9. znak sta latinska in mlajša venetska črka 
B, 6. in 14. znak sta venetski U, 7. in 13. znak sta venetski h, 8. znak je venetski Z, 11. znak 
je O, 12. znak je venetska črka G in zadnji 15 znak je črka I. Prva črka je manjša in je lahko 
pred njo še nevidna črka, ki bi po razumevanju napisa lahko bila I ali d [5].
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Razlika v prečrkovanju je le pri 7. in 13. črki, ki naj bi bila po prečrkovanju jezikoslov-
cev črka d. V retijskih in venetskih napisih črko d predstavljajo naslednji znaki: D, Ž, in 
d, črko h pa predstavljajo naslednji znaki: Š, h, đ in H. Znak y je najbolj podoben zadnji 
različici črke h, ki je tudi med pogostejšimi znaki za črko h. Znak y in znaki B, ž in b, ki 
so podobni črki y v tem napisu, pa v retijskih in venetskih napisih predstavljajo črko B. V 
napisu pa je že mlajši venetsko latinski B, zato je verjetnost prečrkovanje znaka y kot črke 
kot B le zelo majhna [5, 6].

Stilizirano prečrkovanje 

 UrlĐBlyZBroGylI

dejanski napis pa je prikazano na sliki 3.
1      2      3     4      5   6       7          8     9      10       11      12          13         14  15

  A     R    T   E      B   U     h        Z      B       R       O       G         h           U   I
Slika 3: Delno različno prečrkovanje ptujskega napisa

Delitev in razumevanje
V napisu so vidne večje razdalje med črkami R in T, med E in B, med h in Z, med O 

in G, med G in h ter med h in U. Prvih 5 vidnih razdalj ustreza tudi delitvi na besede, kar 
dodatno potrjuje ustrezno delitev zveznega napisa.

delitev in razumevanje po vrstah: zvezni zapis, delitev, dobesedni in prosti prevod v 
slovenščino in angleščino z različico.

ARTEBUhZBROGhUI Različica
(I)AR TE BUh ZBRO G hUI (d)AR TE BUh ZBRO G hUI
Mlad te bog zbral glej huje. dar tebi Bog zbral ga huje.
Glej huje je ker te je Bog mladega izbral. dar tebi Bog čeprav sem ga težko zbral.
See it is worse while you God young select  Gift to you God though I collect it heavy 

Glosar / Glossary
IAR jar, mlad – SN, SK young
dAR dar – SK gift
TE te, tebe – SK you
BUh buh, bog – preg, SN, SK God
ZBRO zbral, izbral – preg, okr, SK collect, select
G glej – okr, SK see
G ga – okr, SK it, him
hUI huj, huje – SN, SK worse, heavy

Prevod ima štiri znane besede, eno delno in eno korenito okrajšavo, zato bi prevod lahko 
bil ustrezen. Napis je kratek zato so možne različice, ki pa imajo isto osnovo razumevanja 
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v slovenskem jeziku. Glede na štiri znane besede, ki z dopolnjeno prvo besedo IAR – mlad 
ali dAR – dar predstavljajo skoraj celoten napis. Prevod je smiseln, saj se sklada s pokop-
nimi željami, zato je zelo verjeten. 

ZAKLJUčEK

čeprav so prikazana razumevanja delno različna kažejo na skupno slovansko jezikovno 
osnovo navedenih noriških napisov. Napisa Grafenstein in Ptuj kažeta bistveno več podob-
nosti s slovanskim kot z latinskim izrazjem, čeprav se kaže vpliv latinske abecede v obeh 
napisih. Oba napisa sta skladna z obravnavo pokojnika, zato sta tudi pridana kot grobna 
dodatka in sta sestavna dela groba. Razumevanje navedenih napisov nedvoumno kaže na 
samostojnost province Norika, saj je noriška družba, kljub delni romanizaciji, še v drugem 
stoletju po Kr., zadržala osnovne prvine venetskega jezika kot bistveni del svoje prvobitne 
kulture.
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NAPISI NA SLOVENSKEM

Vsi napisi so obdelani v Katalogu venetskih napisov, ki je objavljen v knjigi Jezikovni 
temelji starejše slovenske etnogeneze, tu pa so objavljene le slike, stilizirano prečrkovanje in 
zapis v slovenski abecedi. Branja v obratni smeri so označena poševno.

Most na Soči
V Sv. Luciji - Mostu na Soči so v grobovih našli dve bronasti posodi s podobnim 

napisom, ki so ju po pisavah šele v novejšem času iz 2. premestili v 4. stoletje pr. Kr. Našli 
pa so tudi del bronaste pločevine z napisom v lepo oblikovanih črkah, ki naj bi bil uvrščen 
v 1. stoletje pr. Kr.

Is1 TLnŠVNnŠVrOTnŠ TLAHVNAHVROTAH HATORVHANVHALT

Is2 ŠnTORVŠnNVŠnL LAhVNAhVROTAh HATORVHANVHAL

Is3 nUKzćELINKS/GaIIICCOSKaB LUKSMELINKS/GAIIICCOSKAB

Škocjan
V skeletni jami okoli 1 km jugozahodno od vasi Škocjan so našli bronasto situlo z 

napison. Po značilnostih situle se uvršča v 5. do 4. stoletje pr. Kr.

Ts1 OSTIInrEIS OSTIIAREIS

Stramarje pri Miljah
V Stramarjih pri Miljah so našli odlomek keramike z napisom, ki bi se po najdenem 

novcu iz leta 15 pr. Kr uvrstil v ta čas.

Nota SIvLUT TULVIS SIVLUT
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Košana
Napis Stara Sušica pri Košani je podrobno obdelan v posebnem poglavju, starost pa je 

ocenjena na 4. stoletje pr. Kr.

Vintarjevec
Napis in Gradišča nad Vintarjevcem je podrobno obdelan v posebnem poglavju. Starost 

ni posebej ocenjena, naselbina pa datira od 7 stoletja pr. Kr. do 2 stoletja po Kr.

Vače
Bronasto čelado negovskega tipa so našli v Vačah in je sedaj v Umetnostnozgodovin-

skem muzeju na dunaju. Napis je izdelan v pikčasti tehniki in je uvrščen v 5.do 4. stoletje 
pr. Kr.

Vače nNSIrEi TERISNA

Ženjak
Na posestvu Ženjak, ki je pripadalo graščini Negova, 1 km vzhodno od Sv. Benedikta 

v Slovenskih Goricah so našli 26 bronasti čelad, med njimi tudi dve z napisi. Trije napisi 
so v navadni pisavi en pa je v pikčasti tehniki. Napisi so uvrščeni v 5. do 4. stoletje pr. Kr.

Neg1 LUIInVIĐTITSnGIRnŠ hARIGASTITEIVAIIUL

Neg2 IVSIELUIRaĆI/ILRLUĆUKaRIS SIRAKUTULRLI/ITARIULEISVI

Neg3 I*nUNn*INbUk BUdNIdANUAdI IDAUNADINDUB

Neg4 LUREK KERUL LUREK
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RETIJSKI NAPISI

Reti so praslovensko ljudstvo, ki je poseljevalo približni obseg rimske province Retije, 
ki je poleg drugih pokrajin s slovenskim prebivalstvom Venecije, Vindelicije, Norika in 
Slavonije prikazana na avstrijskem zgodovinskem zemljevidu iz leta 1909. Retijski napisi 
bodo skupno obravnavani pri retijskem jeziku, tu pa bodo prikazane le posamezne 
podrobnejše študije. V tem sklopu bodo prikazani le napisi, ki jih strokovnjaki opredelju-
jejo kot retijske in so jih praviloma našli severno od območij, kjer strokovnjaki najdene 
pred antične napise uvrščajo med venetske napise. 

Na zemljevidu je nekaj pokrajin, ki zahtevajo pojasnilo:
– Ilirija je krajevno ime za tam živeča slovansko govoreča ljudstva; mala zahodna Ger-

manija predstavlja pretežno nemško govoreča, vzhodna velika Germanija pa pretežno 
slovansko govoreča ljudstva.

Zgodovinski zemljevid izdan leta 1909 na Dunaju s poudarkom na Germaniji, Galiji in Britaniji
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– O Venetih pričajo napisi v francoski Armoriki – Veneter in na jugu Anglije – Vectis 
1x in - Venta 3x. Povedno je tudi ime Moriner na evropski strani Rokavskega preliva, 
saj pomeni mornarsko ljudstvo o katerem navdušeno poroča rimski cesar Julij Cezar 
v delu de bello Gallico, saj naj bi kot najboljši pomorščaki obvladovali morske poti do 
Anglije. Cezarjav zapis je dostopen na spletu.
Propertius The Latin Library The Classics homepage

– Na manjšem zemljevidu s pokrajinami iz časa Cezarja je v Franciji območje označeno 
z imenom Celtica, kjer so našli mnogo starih napisov, ki so v veliki večini razumljivi v 
slovanskih jezikih. Razumevanje nekaterih napisov je podano v naslednjih delih:

A. Ambrozic, Adieu to Brittany, Cythera press, Toronto 1999, 7-14, 35-36, 39-43, 
48-49.

A. Ambrozic, Etymological paralelism in inscriptions from ancient Gaul, Zbornik 
1. mednarodne konference, Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva, Jutro, 
Ljubljana 2001, 131-149.

V. Vodopivec, Nekaj galskih napisov, Zbornik 5. mednarodne konference, Izvor 
Evropejcev, Jutro, Ljubljana 2007, 100-175.

POdROBNE OBRAVNAVE
Retijski napisi, ki so jih raziskovalci na slovanskih osnovah do sedaj že obravnavali in 

bodo podrobno prikazani v posebnih poglavjih:
– Retijski napisi Magrè.
– Primerjava branj retijskega napisa na meču iz Verone.
– Retijski napis na skali v Steinbergu.
– dopolnjeni prevodi napisa na vrčku Pauli št. 39.
– Retijski napis Pustertal.

ŽE OBRAVNAVANI NAPISI

Napisi, ki so jih raziskovalci na slovanskih osnovah do sedaj že obravnavali in ne bodo 
prikazani posebej, so kratko podani z označbo napisa, stiliziranim prepisom, podlago 
napisa, zveznim napisom, delitvijo na besede ter s prevodom v slovenščino in angleščino.

Napis
VR-1 SAN BRICCIO 1 (PId 245, IR 12) MCSN aNUSENIT napis na jelenovem rogu
Napis se bere iz desne proti levi.
IIIINESULAV IIII NES ULAV 4 naš ulov. 4 our catch.
Napis
VR-2 SAN BRICCIO 2 (PId 246, IR 13) MCSN NL IVaLać napis na jelenovem rogu
Napis se bere iz desne proti levi.
MALAIhTN MALA IhTN Mala ihta. Little haste.
Napisa obravnava G. Tomezzoli in so njegove rešitve prikazane v Katalogu napisov in besed.
– G. Tomezzoli, About two Magré-Rhaetic inscriptions, Zbornik 1. mednarodne 
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konference, Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva, Jutro, Ljubljana 2002, 
182-187.

Napis
TV-1 CASTELCIES (IR 98)  napis na kamnu peščenjaku
-- InLnTnrE/-nrMnTnN/rSESJnrUJ I/SSnLUSrUJ NT/ InrMn--
Napis se bere iz leve proti desni.

IAL A TA IAR MATAN RZESčARUM IE I ZAL USRUŠ(E)N TI
Jal v ta jar metan razčaran je in zlo zrušeno ti.
Evil in this ditch thrown dis-magic is and evil destroyed (for) you.
Napis obravnava M. Bor in so njegove rešitve prikazane v Katalogu napisov in besed, 

angleški prevod pa je povzet po slovenskem prevodu.
– M. Bor, J. Šavli, I. Tomažič, Veneti naši davni predniki, založba, Ivan Tomažič, Wien, 

Ljubljana 1989, 295-296.

Napisa na Negovskih čeladah:
NEGAU-OBRAT ŽENJAK, hELM A, Museum Wien bronasta čelada, 5.-4. stol pr. Kr.

Napis
Neg1 TI ITTI IT/LUI InVIETITSnGIRnŠ
Napis se bere iz desne proti levi.
hARI GASTI TE I VAIIUL
Tolkel tujce in jih pregnal  (he) beat strangers and them banished.

Napis
Neg2 I LRLUĆUKaRIS/ IVSIELUIRaĆI
Napis se bere iz desne proti levi, začne pa se v sredini pri prekinitvi.
SIRA KUhUR L ARINEI S VI
Žrtvoval vojak, le udarneje se bil.  Sacrificed soldier, only more striking he beat.

Napisa obravnava M. Bor in so njegove rešitve prikazane v Katalogu napisov in besed, 
angleški prevod pa je povzet po slovenskem prevodu.
– M. Bor, J. Šavli, I. Tomažič, Veneti naši davni predniki, založba, Ivan Tomažič, Wien, 

Ljubljana 1989, 235-238.

PREGLEd

Prebranih retijskih napisov je 219, razdeljeni so v 799 besed in vsebujejo 2301 črk. 
Strokovnjaki so prečrkovali 2126 črk, avtor je dodatno prečrkoval še 107 črk in jih po razu-
mevanju dodal še 68, zato imajo obravnavani retijski napisi skupno 2301 črk. Povprečna 
dolžina retijskih besed je 2301/779 = 2,95 črk, povprečna dolžina napisov pa je le 779/219 
= 3,56 besed.
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Retijske črke so bolj raznovrstne od venetskih in se po glavnih najdiščih teh napisov 
poimenujejo v črkopise Sanzeno, Magrè in Bolzano. Značilne retijske črke bodo prikazane 
v stilizirani pisavi v Katalogu retijskih napisov.

Verjetnosti prečrkovanj retijskih napisov so nekoliko slabše od venetskih, precej slabše 
pa so verjetnosti prevodov, saj so retijski napisi črkovno in vsebinsko bolj raznovrstni 
in v nasprotju s pretežno versko usmerjenimi venetskimi, opisujejo bolj vsakdanje 
vsebine.

Kljub slabšim prečrkovanjem in prevodom pa več kot 82 % napisov dosega odlično in 
prav dobro prečrkovanje in več kot 56 % napisov dosega odlične in prav dobre prevode, 
kar omogoča zanesljive rezultate in uspešno zaključeno delo prečrkovanja, delitve zveznih 
besedil, prevajanja in besednjaka.

V katalogu retijskih napisov bodo prikazana prečrkovanja in prevodi G. Tomezzolija in 
M. Bora, ne bodo pa prikazani vsi glosarji s pojasnili posameznih besed, saj bi to zahtevalo 
precej večji obseg, poleg tega pa so podrobnejše obrazložitve posameznih besed že podane 
v navedeni literaturi.

Tudi drugi napisi, ki nimajo podrobnejše obdelave bodo podani brez podrobnejših 
pojasnil posameznih besed, ki si jih mora bralec poiskati v ustreznih slovarjih, predvsem 
pa v zapisanem in še živem narečnem govoru. Mlajši bralec bo mnogokrat prikrajšan, saj 
ne pozna več izjemnega bogastva naših narečij.

Retijci so se Rimljanom stalno upirali, zato so jim tako kot Romunom moške povečini 
pobili in jih nadomestili s svojimi vojaškimi veterani. Tako se je retijski jezik skoraj popol-
noma izgubil in so zaznavne le še nekatere značilnosti, ki pa bi bile bolje izražene, če bi 
zapisovalci tako imenovane »retoromanščine« imeli večji posluh za ostaline slovanskih 
jezikov.

O njihovi staroselski prisotnosti pričajo številna zemljepisna imena, posejana široko po 
tem prostoru in s poimenovanimi značilnostmi gora, voda in drugih krajevnih pojavov, 
razumljivih na slovanskih osnovah, pričajo o staroselskih slovanskih jezikovnih koreninah 
na teh območjih.

Retijski napisi so manj številni od venetskih in so tudi precej krajši. Vsebinsko so manj 
povezani, saj so za razliko od venetskih, ki so pretežno verovanjsko usmerjeni, bolj nagnjeni 
k vsakodnevnemu doživljanju lova, obrambe, pitja in hrane. Zato so bolj raznovrstni in je 
njihovo razumevanje težje in nekoliko manj zanesljivo, saj nimajo toliko jezikovnih vzpo-
rednic kot venetski napisi. Kljub temu so vsi znani in navedeni napisi razumljivi na slovan-
skih osnovah in potrjujejo prvobitnost naših jezikovnih prednikov na tem območju.
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RETIJSKI NAPISI MAGRÈ

UVOd

Retijske napise Magrè so našli v južnem delu območja retijskih napisov, največ jih 
je v bližini Padove. Retijski napisi posegajo že v območje venetskih napisov, imajo pa 
nekaj značilnih črk, ki jih ločijo od venetskih napisov, podobno kot napisa na bronastih 
posodah iz Idrije, ki imata značilno črko h, ki ju uvršča med retijske napise in s tem 
tudi v starejše obdobje. Območja posameznih značilnih retijskih napisov so prikazana 
na zemljevidu 1.

Zemljevid 1: Retijski napisi, Napisi Magrè so označeni s števili 4, 5, 6, 7, 8 in 9 [1]

Retijske napise Magrè so našli na več mestih:
št. 4 na enem mestu blizu Borga – Pergine, Montesei di Serso,
št. 5 na enem mestu blizu Schia - Magrè,
št. 6 na enem mestu blizu Asiaga – Val d’Astico,
št. 7 na enem mestu blizu Padove - Padua,
št. 8 na treh mestih blizu Verone – Lavagno, Ca’dei Cavri in Castelrotto,
št. 9 na enem mestu blizu Ásola – Castelciés.
Vse najdbe so v severnem delu pokrajine Venecija v južnih Trentinskih dolomitih.
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NAPISI, PREčRKOVANJA, dELITVE IN PREVOdI

Retijski napisi Magrè imajo značilno pisavo, ki bo v različicah podana v Katalogu retij-
skih napisov, kjer bodo podane tudi druge evropske pisave. V Retijskih napisih Magrè 
se pri prečrkovanju jezikoslovcev pojavlja dvojica r2\p, kar pomeni, da je možno brati 
tako črko R kot črko P. Vsako prečrkovanje, branje in razumevanje ima določeno stopnjo 
zanesljivosti in prav iz večje zanesljivosti razumevanja sledi tudi boljša odločitev o pravilni 
glasovni izbiri pri taki dvojici črk.

Zaradi čim boljše primerjave z izvirnim napisom je prvi slovenski prevod urejen tako, 
da v dobesednem prevodu posamezni besedi po vrstnem redu ustreza tudi le ena beseda. 
Besede so obrazložene v glosarjih, besede dodane zaradi boljšega razumevanja pa so 
zapisane v oklepajih.

Včasih dobeseden prevod ni dovolj razumljiv, zato podajam po potrebi še prosti sloven-
ski prevod. Angleški prevod sledi dobesednemu ali prostemu slovenskemu prevodu.

Napisi berljivi v obratni smeri so označeni z N/B – Nazaj/Backwards, pisani so poševno. 
Različice delitve zveznega napisa in razumevanj so označene z R/V – Različica/Variant  
Prekinitve napisov z novo vrstico so označene z znakom »/«.

Kratice pri glosárjih / Abbreviations at glossary; 
SK Slovensko knjižno Literary Slovenian okr okrajšava abbreviation
SN Slovensko narečno dialectal Slovenian preg preglas mutation
hK hrvaško knjižno Literary Croatian prem premet toss
PL Pleteršnikov slovar Pleteršnik's dictionary sin sopomenka synonym

Napisi kjer si po vrstah slede:
– Oznaka napisa, prečrkovanje jezikoslovcev, pri slikah pa tudi stiliziran prepis.
– Pri napisih, ki jih je obdelal M. Bor, sledijo njegova razumevanja [3].
– Moje prečrkovanje in delitev na besede.
– Moj dobesedni prevod v slovenščino, ki mu po potrebi sledi prosti prevod v sloven-

ščino in prevod v angleščino.

NAPISI

MA-1 (PId 221, IR 6) AU UNaLEŠENćaTIX   jelenov rog  slika [2]
lit2amnehelanu  ali  p\r2it2amnehelanu  ali  pit2amnehelanu
črka p in r sta možni pri prečrkovanju istega znaka, kar je označeno: p\r ali r\p.

M. Bor [3, 68] RITAMNE h ELANU Lovcu na jelena.
Moj prevod RITA MNE h ELANU Bliža me k jelenu. Approach me to deer.
   N/B UNA LEHEN MATI R Ena legla mati res. One lie mother really.
Moj glosár
RITA rita, tik za ritjo, bliža – sin, SN, SK approach
MNE mne, mene – SN, SK me
h h, k – SK to
ELANU jelanu, jelenu – preg, SN, SK deer
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UNA una, ena – preg, SN, SK one
LEHEN legel – preg, SK lie
MATI mati – SK mother
R res – okr, SK really

MA-2 (PId 222, IR 7) MNA I.G. 58811 XITaNćELKa R/V ćVLKa slika [2]
r2\pit2anmelka  ali  pit2anmelka  jelenov rog
M. Bor [3, 68] RITANIM VLKA Lovečim volka. Bor dodaja I kjer ga ni.
Po podrobnem ogledu slike sem ugotovil, da je črka E verjetneje V, saj spodnja črtica ne 
spada k črki in takega razmaka pri črki E še nisem zasledil pri retijskih napisih.
Moj prevod RITAN MELKA Lovim volka. (J) hunt wolf.
  R/V PITAN MELKA Pitan mleka. Stuff (of) milk.
  R/V RITAN M VLKA Lovi mi volka. hunt you wolf.
Moj glosár
RITAN ritan, ritam, lovim – preg, sin, SN, SN, SK I hunt
MELKA melka, velka, volka – preg, SK wolf
PITAN pitan – SK stuff
MELKA mleka – prem, SK wolf
M m, mi – okr, SN, SK (to) me
VLKA vlka, volka – okr, SN, SK wolf

MA-3 (PId 230, IR 7) AU ? jelenov rog
xxxxxsx[? Napis nečitljiv

MA-4 (PId 223) AU EILUKE ?]eiluke[?   slika [2]
Moj prevod -- EILU KE-- ?jed tja? ?meal there? jelenov rog
Napis je viden le v sredini, vendar je ta del dovolj dobro razumljiv.
Moj glosár
EILU eilu, ielu, jed – prem, SN, SK meal
KE ke, tja – SN, SK there

MA-5 (PId 224) MNA I.G. 58813 XITIE IKUNI IWU ali KUJ IWU slika [2]
r2\pit2ieikuniisu  ali  pit2ieikuniisu jelenov rog
M. Bor [3, 68] RITIEM U TINU  Lovečim v močvirju.
 M. Bor več črk bere drugače.
Moj prevod PITIE I KU NI ISU Pijte je ko ni jedi. drink is when isn’t meal.
  R/V RITIEI KUNII SU Lovili kuno so. hunted marten were.
  R/V PITIEI KUŠI SU Pitje kušali so. drinking (they) were testing.
Moj glosár
PITIE pitje – SK drink
I i, je – SN, SK is
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KU ku, ko – SN, SK when
NI ni – SK isn’t
ISU isu, ist, jest, jedi – SN, SK meal
RITIEI ritiei, loviti – sin, SN, SK hunt
KUNII kuni, kuno – SN, SK marten
SU su, so – SN, SK they are
KUŠI kuši, kušali, poskušali – okr, SN, SK tested

MA-6 (PId 225) MNA I.G. 58812 SIŠaIRT/UNITEćE ITIX   slika [2]
r2\pit2iemet1inu/t1riahis  ali  pit2iemet1inu/t1riahis jelenov rog
Moj prevod
 PITIE METINU TRIAh IS Pitje metino traja jed.
 Pitje metinega (čaja) daljša jed. drink of peppermints (tea) lasting meal.
  R/V Pitje medice traja jed. drink (of) mead lasting meal.
R/V RITIEM ETINU TRIAh IS Lov edino vzdržuje jed hunt solely lasting meal.
R/V RITIE M ETINU TRIAh IS Lovec mi edino traje isti. hunter me solely stay (the) same.
Moj glosár
PITIE pitje – SK drink
METINU metinu, metino – SN, SK of peppermints
TRIAh traja, daljša, vzdržuje – prem, SK lasting
IS is, ist, jed – SN, SK meal
METINU medinu, medica – preg, SN, SK of mead
RITIEM ritanje, lov – sin, SN, SK hunt
ETINU edinu, edino – preg, SN, SK solely
RITIE ritar, lovec – sin, SN, SK hunter
M m, mi – okr, SN, SK to me

MA-7 (PId 226) AU  ?  ?]emanis[? jelenov rog
Moj prevod (I)E MAN IS(T) Je meni isti. Is (to) me (the) same.
  N/B T SI NA MEI Tu si na meji. here (you) are on border.
Moj glosár
IE je – SK is
MAN man, men, meni – preg, SN, SK to me
IST ist, isti – okr, SK the same
T t, tu – okr, SN, SK here
SI si – SK you are
NA na – SK on
MEI mej, meji – okr, SN, SK border

MA-8 (PId 227) MNA I.G. 58808  RE ITE ćUIUWI NaGE   slika [2, 3]  
reit2emu.iusinaχe jelenov rog
M. Bor [3, 66] REITEMU IUSI NAGE Lovečemu preganja kače.
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Moj prevod REITE MUI U SINA GE Lovec moj u sina gre.
 Sin moj postaja lovec kot jaz. Son my become hunter like me.
Moj glosár
REITE ritar, lovec – sin, SN, SK hunter
MUI mui, moj – preg, SN, SK my
U u, v – SK in
SINA sina – SK son
GE ge, gre – okr, SK, 5 x tudi v Venetskih napisih [4] go

MA-9 (PId 228) MNA I.G. 58810  XITaLELE ćaISWI NaKE   slika [2, 3] 
r2\pit1 alelemaiszinake ali pit1 alelemaiszinake jelenov rog

M Bor [3, 62] RITAL ELE MAI S ZINAKE Loveč jelena imej ta znak.
Moj prevod RITAL ELE MAI S ZINAKE Loveč jelena imej si zanko!
 Loveč jelena moraš imeti zanko. hunting deer you have to have snare.
Moj glosár
RITAL ritar, lovec, loveč – sin, SN, SK hunting
ELE jelena – okr, SK deer
MAI maj, mej, imej – preg, SN, SK have
S s, si – SN, SK you
ZINAKE zinake, zanka – prem, SK snare

MA-10 (PId 229, IR 9) MNA I.G. 58809  XIW IEKERXI NaKE slika [3]    
r2\pisiekerr2\pinake  ali  pisiekerpinake jelenov rog
M. Bor [3, 63] RISI V KEd RINA KE Ris v brlog rine ke. Bor dve črki bere drugače.
Moj prevod RIS IE KER PINA KE Ris je ker piha tam. Lynks is while snarl there.
Moj glosár
RIS ris – SK lynks
IE je – SK is
KER ker – SK while
PINA pina, piha – preg, SK snarl
KE ke, tja, tam – SN, SK there

MA-11 (PId 231) MNA I.G. 58816  STUVaTINaGE    slika [2]
?xs]t2 uvat2inaχe jelenov rog
M. Bor [3, 64] S TU VATI NAGE S tem urečeš kače.
Moj prevod S TU VATI NAGE S tem lovi kače! With this catch snakes.
Moj glosár
S s, z – SK with
TU tu, tem – SK, SN this
VATI hvatati, loviti – okr, hR, SN, SK catch
NAGE kače, st.ind. nagas = kača, gož = golž = nag snakes
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MA-12 (PId 232) AU  ESTUaLEaBIR       slika [2]
est1ualeaφir.[? jelenov rog
Moj prevod E S TUA LEA BIR(A) Je sedaj tvoja lej bira.
 Glej sedaj je tvoja bira. You see now is yours gathering.
Moj glosár
E e, je – okr, SN, SK is
S sedaj – okr, SK now
TUA tua, tvoja – okr, SN, SK yours
LEA lea, lej, glej – preg, SN, SK see
BIRA bira, bera – SN, SK gathering

MA-13 (PId 233) MNA I.G. 58815  aUNIKaXLETaUTSISE  slika [2]
es.st2uat2el.r2\pakinua  ali  es.st2uat2el.pakinua      jelenov rog
M. Bor [3, 68] E S(E) S TU ATELL A GINU In se s to otel pred poginom.
 Bor ima tri drugačna branja črk.
Moj prevod ES I S TU ATEL R AKINUA
 Se je s tem otel res pogina.  he was with this save really (of) ruin.
Moj glosár
ES se– prem, SK he
I je – okr, SK is
S s, z – SK with
TU tu, tem – SK, SN this
ATEL atel, otel – preg, SN, SK save
R res – okr, SK really
AKINUA ukinitve, pogina – preg, sin, SK ruin

MA-14 (PId 234, IR 10) AU  ESIUćNINUJUr     slika [2]
esium.ninuśu.r  ali  esium.ninuśur jelenov rog
Moj prevod
 ESI UM NI NUŠUR Si um ne bedak. (You) are intelligent not ass.
R/V ESI UMNI NUŠUR Si umni nosan. (You) are intelligent keen-scented.
   Imaš dober nos. You are the keen-scented.
N/B RUŠU NIN MUI SE Rušil ni moj se. Wreck not my was 

A. Ambrozic [5]  ESI UMNI NUŠUR  Si umni nosač. (You) are intelligent carrier.
Moj glosár
ESI esi, si – SN, SK you are
UM um – SK intelligent
NI ni, ne – SN, SK not
NUŠUR nus, nusur, nosljač, zguba, bedak – sin, SK fool, ass
UMNI umni – SK intelligent
NUŠUR nosan, imeti dober nos – sin, SK keen-scented
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RUŠU rušu, rušil – okr, SN, SK wreck
NIN ni – SK not
MUI muj, moj – preg, SN, SK my
SE se – SK was
Ambrozicev glosár
ESI esi, si – SN, SK you are
UMNI umni – SK intelligent
NUŠUR nušur, nosač – preg, SK carrier

MA-15 (PId 235) AU  ?  ?]śu  ali  uś  jelenov rog
Moj prevod  ŠU  Šel.  Went.  Možno je več različic.
Moj glosár
ŠU šu, šel – SN, SK went

MA-16 (PId 236) MNA I.G. 58819  VnLTEvNU   slika [3, 65] 
val.t2eφnu  znak v praviloma pomeni B lahko pa tudi O ali P. jelenov rog

M. Bor [3, 64] VALTE ONU Valite ovna.
Moj prevod VALTE ONU Valite tisto. Roll that.

A. Ambrozic [5]  VAL T EBNU Val te jebnu. Wave you fuck.
Moj glosár
VALTE valte, valite – okr, SN, SK roll
ONU onu, ono – SN, SK that
Ambrozicev glosár
VAL val – SK wave
T t, te – okr, SN, SK you
EBNU jebnu – okr, vulgarno, SK fuck

MA-17 (PId 237) AU  KLEVIEVaLTIKI NUaSUa     slika [2]
klevieva.l.t2ikinuasua jelenov rog
Moj prevod KLEVIEVAL TI KI NUA SUA Klevetal ti ki nova sva.
 Klevetal je naju ki sva nova. he columny us who are new.
  R/V KLE VIEVAL Tu videvali here were seeing.
Moj glosár
KLEVIEVAL klevetal – preg, SK calumny
KLE kle, tu – SN; SK here
VIEVAL videval – okr, SK seeing
TI ti, tiste, nas – sin, SK, SK us
KI ki – SK that, who
NUA nua, nova – SN,SK new
SUA sua, sva – SN, SK are
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MA-18 (PId 238) MNA I.G. 58814  UNISUSESUNK   slika [2]
knusesusinu jelenov rog
M. Bor [3, 67] KNL SES U SILU Naj bi kanil ta v sili. Naj bi ta pomagal v sili.
 M. Bor ima dve različni prečrkovanji L namesto U in namesto N.
Moj prevod K NUSE SU SINU Kar nosili so sinu. That carried to son.
Moj glosár
K k, kar – okr, SN, SK that
NUSE nuse, nose, nositi – okr, SN, SK carry
SU su, so – preg, SN, SK were
SINU sinu – SK to son

MA-19 (PId 239) MNA I.G. 58814  UNIGITUBETSaL   slika [2]
last2eφu t1iχinu jelenov rog
M. Bor [3, 69] LASTE VU TIhINU  Počasi v tišini.  
 M. Bor dve črki bere drugače – B kot V in G kot h.
Moj prevod LAS TEBU TI GINU Last tebi, ti gineš. Property (to) you, you pine.
R/V LAS TEBU TI GINU Laso tebi, ti gineš. Lasso (to) you, you pine.
R/V LAS T EBU TI GINU Laso te jebu ti gineš. Lasso you fuck you pine.
Moj glosár
LAS last – okr, SK property
LAS laso, las, vrv – okr, SK lasso
TEBU tebu, tebi – preg, SN, SK to you
T te – okr, SN, SK you
EBU jebu – okr, vulgarno, SK fuck
TI ti – SK you
GINU ginu, giniti – okr, SN, SK pine
V venetskih napisih se pojavljajo značilne besede UGE, UGEO, UGERI, UGI, UGIIA, 
UGINI, UGO, UGSI, UGSIIA [4].

MA-20 (PId 240) AU  ?  ?]iχinatviχa  ali  ?xxxxxxx] iχa jelenov rog
Moj prevod I GINA TVIGA Je ginevanje tvoje. Is pine yours.
A. Ambrozic [5] IG I NA TVIGA če tudi na tvoje. If also on yours.
Moj glosár
I i, je – okr, SN, SK is
GINA gina, ginevanje – okr, SN, SK pine
TVIGA tviga, tvoje – preg, SN, SK yours
Ambrozicev glosár
IG ik, če – preg, SN, SK if
I i, tudi – okr, SN, SK also
NA na – SK on
TVIGA tviga, tvoje – preg, SN, SK yours
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MA-21 (PId 241) AU  ?   aχt2[?   del jelenovega roga
AGT-- Preveč možnih različic.

MA-22 (PId 242) AU  ?   at2v[?   jelenov rog
ATV-- Preveč možnih različic.

MA-23 (PId 243, IR 11) MNA I.G. 58817  USTIWU/DEDEVE D je lahko d ali Z
ustisu/zezeve   jelenov rog  slika [2]
Moj prevod USTI SU ZEZEVE Usta so zezava. Mouths are teasing.
  R/V USTI SU dEdEVE Usta so dedova. Mouth is (of) grandfather.
  N/B E VEDE DU SIT SU Je vedel da siti so. he knows that fed are.
Moj glosár
USTI usti, usta – preg, SN, SK mouth
SU su, su, so – preg, hR, SN, SK are
ZEZEVE zezava, zezati, zafrkavati – preg, PL, SN, SK teasing
dEdEVE dedove – preg, SK (of) grandfather
E e, je – okr, SN, SK is
VEDE vede, vedel – okr, SK know
DU da -  preg, SK that
SIT sit, siti – okr, SN, SK fed

MA-24 (PId Bd. 2, S. 48, Note x.) MNA  ?   kos svinčene palice
?φ]ś  ali  /ś[φ?  ali  ?o]ś  ali  /ś[o?
Moj prevod ŠO  Šel.  Went.
 Možnih je več inačic.
Moj glosár
ŠO šo, šel – okr, preg, SN, SK went

Glosár Mateja Bora [3],
Navedene so le najpomembnejše obrazložitve.
RITAMNE lovcu, st.ind.rtis = napad, Rus. retτd = rvanje hunter
h na on
ELANU jelena deer
RITANIM lovečim, st.ind.rtis = napad, Rus.retτd = rvanje hunting
VLKA volka, stcsl. vъlka = volka wolf
RITIEM lovečim hunting
U, V v in
TINU močvirju, stcsl. in Rus. tina = močvirje swamp
REITEMU lovečemu hunting
IUSI preganja, Rus. jus = hitrec, jusitь = vihrati banish
NAGE kače st.ind. nagas = kača, gož = golž, gol = nag snake
RITAL lovil hunt
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ELE jelen deer
MAI imej, hrv. imaj, mej slovensko narečno you have
S to this
ZINAKE znak, amulet, stcsl. znakъ, Let. zinat, obvestiti amulet
RISI risu lynks
KEd brlog, keta = koča iz vej in ilovice den
RINA rine, Ukr. rinutu = sino teči push
KE ki who
S s, z with
TU to this
VATI ureči, stcsl. vetovati = govoriti, hrv. vještica bewitch
E in and
SE se oneself
ATELL otel save
A pred before
GINU poginom, giniti pine
VALTE valite roll
ONU ovna, dvoglasnik o = ov ram
KNL knl, okrajšava, kanil he aim at
SES ses, Rus., ta this
SILU sili necessity
LASTE počasi, Pleteršnik lasti = zložnost slowly
VU v in
TIhINU tišini silence

Moji prevodi se v dobri meri oslanjajo na prevode M. Bora, včasih pa tudi precej odsto-
pajo, saj sem praviloma podajal možnosti različnega razumevanja. Take različice lahko 
vzbude vtis, da je možno razumeti napise na povsem različne načine z različno vsebino, 
kar trde tudi nekateri jezikoslovci, ki zavračajo razumevanje na slovanskih osnovah. 

dejstva so seveda povsem drugačna, saj le pokažejo širino slovenskega izrazoslovja, 
različna razumevanja pa so gledano v celoti tako povezana, da tega ni mogoče spregledati. 
Upoštevati je treba tudi, da nisem imel povsod slikovnega gradiva, zato sem v vseh takih 
primerih praviloma privzel prečrkovanja jezikoslovcev, ki se delno razlikujejo od prečrko-
vanj M. Bora. 

Opazna razlika je tudi v glosárju, kjer sem se opiral predvsem na slovenska narečja, 
z upoštevanjem sosednjih slovanskih jezikov, medtem ko M. Bor išče podobnosti tudi v 
starocerkveni slovanščini in drugih slovanskih jezikih. Prav starocerkvena slovanščina je 
stranpot, saj premalo upošteva stare slovenske, makedonske, bolgarske in wendske izraze, 
popolnoma pa zanemarja najstarejše slovansko slovstvo, ki je podano v venetskih, retijskih 
staro frigijskih, galskih in drugih napisih.
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ZAKLJUčEK
Retijske napise, ki jih označujejo s skupnim imenom Magrè, so našli na več mestih v 

severnem delu pokrajine Venecia v južnih Trentinskih dolomitih. Imajo značilno retijsko 
pisavo, z nekaj posebnostmi, saj črke niso tako enovite kot pri starovenetski pisavi. Od 
24 napisov jih je 23 na jelenjih rogovih, zadnji pa je na delu svinčene palice. Precejšen 
del napisov je obdelal že M. Bor in k njegovemu razumevanju podajam še svojo delitev 
zveznega besedila, prevod in glosár. Napisi imajo različno vsebino, vendar so v večjem 
delu namenjeni lovu, bodisi kot amuleti ali kot navodila uporabnikom. Napisi so kratki in 
je zato možnost razumevanja v različicah kar precejšnja, zato vedno podajam tudi razu-
mevanje napisov, ki se razlikujejo od razumevanj M. Bora. Nekateri napisi so razumljivi 
na prvi pogled, nekateri pa šele po primerjavi z drugimi podobnimi napisi. Kot je že M. 
Bor ugotovil, so napisi razumljivi v slovenskem jeziku. Slovenščina se je s svojimi bogatimi 
narečji in starodavnimi izraznimi oblikami v Sloveniji in v širšem zamejskem prostoru, 
ponovno pokazala kot ustrezno orodje za razumevanje teh retijskih napisov.
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PRIMERJAVA BRANJ RETIJSKEGA NAPISA  
NA MEčU IZ VERONE

UVOd

Bronasti “okrasni meč” iz Verone, ki je uvrščen med retijske napise, z zanimivim 
napisom iz 5. stoletja pr. Kr. je izginil, kopija pa se nahaja v muzeju Manaschalchi – Enrico 
v Veroni, v okviru venetskih in retijskih najdb [1, 3].

Risba retijskega okrasnega zapisa na meču, VR-3 CA’ dEI CAVRI (PId 247), Pauli št. 
38 je prikazana na sliki 1:

Slika 1: Napis na meču iz Verone – Pauli št  38 [1, 3]

Stiliziran prepis SENUSILEVK IŠKnVUSniITI I IŠSE IćErUK IiUJ INni
Za primerjavo prečrkovanja imamo kar osem možnosti - na koncu je število prebranih črk:
1. C. Pauli [1] φaniniuφikuremieshiiśφasuvakhikvepisines 40
2. Mommsen in Fabretti [2] δaninioδikoremieshiiśδasovakhikvepisones 40
3. J. Wathmough [2] φaniniiuφikuremiieshiraφasuvakhikvelisanes 42
4. G. Tomezzoli [3] faniniufikuremieshiiitifasuvakhikvelisunes 42
5. V. A. čudinov [3] raniniufikuremleshiipivauvakhikvelisunes 40
6. A. Ambrozic [4] vaniniuvikuremeishiiišvasubakhikbelisines 41
7. A. Perdih [5] ranišurikuremieseiiiitirasuvakeiikvelisunes 43
8. V. Vodopivec [6*] ranišurikuremieshiiitirasuvakhikvelisunes 41
* V. Vodopivec je popravil nekatere napake in upošteval najboljše možnosti podanih 
prevodov.

Za primerjavo prevodov imamo pet različnih prevodov in sicer:
G. Tomezzoli – T [3], V. A. čudinov – č [3], A. Ambrozic – A [4], A. Perdih – P [5] in V. 

Vodopivec – V [6].

dELOVNE hIPOTEZE

– delež napačno prečrkovanih črk ne sme preseči 10 %.
– delež prepoznanih črk v posameznem prevodu mora biti najmanj 25 % in to brez imen 

in ne prevedenih besed, če želimo doseči še sprejemljivo primerljivosti obravnavanega 
besedila.

– delež prepoznanih besed v posameznem prevodu mora biti najmanj 30 % in to brez 
imen in ne prevedenih besed, če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja 
besedila.
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Analiza zajema pregled ustreznosti prečrkovanja napisa v latinico in primerjavo različ-
nih prevodov istega besedila s prepoznavanjem posameznih črk ali sklopov črk in zlasti s 
prepoznavanjem posameznih besed prevedenega besedila. Vsa besedila so obravnavana po 
enakem postopku in po enakih kriterijih tako, da je primerjava ustrezna in daje upravičene 
zaključke.

PRIMERJAVA PREčRKOVANJ

Pri primerjavi prečrkovanj je na koncu število drugače pisanih črk, ki so označene – 
krepko in nedosledno prebranih črk, ki so označene – krepko in poševno:

1. φaniniuφikuremieshiiśφasuvakhikvepisines    8 4
2. δaninioδikoremieshiiśδasovakhikvepisones  11 3
3. φaniniiuφikuremiieshiraφasuvakhikvelisanes 10 4
4. faniniufikuremieshiiitifasuvakhikvelisunes    5 3
5. raniniufikuremleshiipivauvakhikvelisunes    8 4
6. vaniniuvikuremieshiišvasubakhikbelisines    9 4
7. ranišurikuremieseiiiitirasuvakeiikvelisunes    4 0
8. ranišurikuremieshiiitirasuvakhikvelisunes    0 0
Prvi trije avtorji uporabljajo grške črke, kar se je izkazalo za neustrezno, saj je besedilo 

razumljivo na osnovi slovanskega besedišča. Prvih šest avtorjev bere črko Š kor NI. drugi 
avtor bere črko U kot O, kar ni skladno z znano abecedo. Naslednja dva avtorja uporabljata 
črko F, ki je Reti, Veneti in Etruščani niso imeli, črko Š pa bereta kot NI, kar ni skladno 
z razumljivim prevodom. Peti avtor bere ITI kot PI, ki je grška črka in ni ustrezna iz že 
navedenega razloga, poleg tega črko I bere kot L brez razloga. Šesti avtor bere R, Š, V in 
U drugače. Vsi navedeni avtorji ne berejo črk dosledno, kjer izstopa črka R. črka R sicer 
ni skladna z znano Venetsko abecedo, vendar se v retijski varianti Magrè približa znaku za 
to črko. Severno Etruščanski napisi imajo dva znaka za črko R in oba sta prisotna v tem 
napisu [7]. Pri napisu je treba upoštevati, da gre za okrasni meč in je temu primerna tudi 
pisava, ki je meču tudi v okras. Sedmi avtor bere dosledno črke kjer je mogoče drugače, 
zato bere NI kot Š, h kot EI in dosledno bere črko R, ki jo ostali pravilno berejo le enkrat, 
čeprav je zapisana štirikrat. Avtor pa je pri svojem prečrkovanju združil dosedanja najver-
jetnejša branja črk.

PRIMERJAVA PREVOdOV
Pri primerjavi prevodov je pri zapisu navedeno število besed, pri prevodu pa je na 

koncu navedeno število prepoznanih črk, ki so odebeljene in prepoznanih besed brez 
imen in neprevedenih besed, ki so podčrtane:

V prikazu so navedeni:
– delitev na besede s številom besed.
– prevod v slovenščino, ki se najbolje prilega originalnemu zapisu, s številom prepozna-

nih črk in besed,
– prevod v angleščino.
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T FANIN I   UFIK    U   REMIEShI I  ITIFAS  U  VAKh  IK  VELIS  U    NES 13
 vojna  in krnitev je u   Rimljanov  in  furija    u   Bakha  ik,   Veles   tu    nesi 10,  7
 War and mutilation are to the Romans and the fury is to their god Bacchus, Velis is with us

č RANI NI   UFIK    U  REMLEShI   I     PIVA  U   VAKh   IK  VELIS  UNES 12
 rane  niso krnitev   u   Rimljanih    in ko piješ  u  Bakhom jih  Veles    odnese 14, 8
 the wounds are not the mutilations among the Romans;when you are drinking together with 
 Bacchus, Veles has them carried away

A VAN    INI     UVIK UREMIES  h   IIŠ  VAS  U  BAKhI     K  BELISI  NES 12
 vvan   in      uvijek večno  vrteč ko  jed   vso   v  darovanje  k   Velesu   nesi        18,  9
 heavenward and always turning, may you take all food in offering to god Veles

P RANIŠ  U  RIKU  REMIESEIII    I     TI    RASUVAKEII   K   VELI    SUNES 10
  raniš     u    riku      Rimljane      in     ti     razsuvaš jih     ko   veli      suneš       29,  9
 wound   in  war cry   Romans      and  you   crashed them    if    much   strike

V RANIŠ   U  RIKU  REMIEShI   I    I   TI    RASUVAKh    IK  VELI  SUNES 11
 raniš      u    riku     Rimljana    in   i    ti     razsuvaš ga      ik    veli     suneš 31, 10
 wound   in  war cry  Roman  and  also  you   crashed (him)   if   much    strike

Kratice  SK Slovensko knjižno  SN Slovensko narečno

Glosar za zadnji prevod
RANIŠ raniš, raniti – SK wound
U u, v – SN, SK in
RIKU rik, krik, predirljiv glas, bojni krik – SK battle-cry
REMIEShI Rimljan Roman
I i, in – okrajšava, SN, SK and
I i, tudi – SN, SK also
TI ti, SK you
RASUVAKh razsuti, razbiti, podreti - SK crash, knock down
IK ik, ako, če – SN, SK if
VELI veli, veliko, močno – SN, SK strongly
SUNES suneš, suniti z mečem, zabosti, preglas, SK strike

dELITEV ZVEZNEGA BESEdILA

Napis je po običaju piscev tistega časa zvezen, zato je možno izvesti delitev besedila 
šele po vsaj delno znani vsebini. Prvi štirje prevodi so si po vsebini tako različni, da ni 
mogoče izvesti vzporednic glede delitve zveznega besedila, zato upravičeno smatramo naj-
boljšo delitev tisto, ki nam najbolje prikaže celotno vsebino zapisa do sedaj nerazumljenega 
besedila na meču iz Verone. Ker vse določene kriterije daleč najbolje izpolnjujeta zadnja 
prevoda, imata tudi najbolj verjetno delitev zveznega besedila.
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PREGLEd REZULTATOV

Prečrkovanja

Avtorji Napačne črke Drugačna prečrkovanja Brez grških črk
1.   8/40 = 20,0 % predvsem grške črke ter Š in R 5/40 = 12,5 %
2. 11/40 = 27,5 % predvsem grške črke ter Š, R in U 8/40 = 20,0 %
3. 10/42 = 23,8 % predvsem grške črke ter Š in R 7/42 = 16,7 %
4.   5/42 = 11,9 % črki R in Š
5.   8/40 = 20,0 % črke R, Š, I in TI
6.   9/41 = 22,0 % črke R, Š, TI, V in U
7.   4/43 =   9,3 % črki EI namesto črke h
8.   0/41 =   0,0 %

Prečrkovanje zadovoljujeta le zadnja poskusa, četrti pa se meji 10 % približuje. Ostala 
prečrkovanja močneje odstopajo predvsem zaradi nedosledno branih črk. Prvi trije avtorji 
uporabljajo grške črke in to brez obrazložitve, saj v retijskem prostoru vpliv grščine ni 
verjeten. če so uporabo temeljili na točnejšem glasu za posamezno črko, pa bi morali 
upoštevati ustrezne simbole, ki bistveno bolje določajo primerno izgovorjavo posameznih 
črk. Tudi brez upoštevanja napačnega branja z grškimi črkami njihova prečrkovanja ne 
ustrezajo postavljenim kriterijem.

Prevodi

Avtorji Prepoznane črke Prepoznane besede
G. Tomezzoli 10/42 = 23,8 %   7/13  = 53,8 %
V. A. čudinov 14/40 = 35,0 %   8/12  = 66,7 %
A. Ambrozic 18/41 = 43,9 %   9/12  = 75,0 %
A. Perdih 29/43 = 67,4 %   9/10  = 90,0 %
V. Vodopivec 31/41 = 75,6 % 10/11  = 90,9 %

Prvi prevod ne zadovoljuje kriterija deleža prepoznanih črk večjega kot 25 %, zato po 
tem kriteriju ni ustrezen. Po prepoznanih besedah sicer izpolnjuje kriterij 30 %, vendar 
odstopa zlasti od zadnjih dveh prevodov. Ker bistveno odstopa tudi po vsebini je le malo 
verjeten.

drugi in tretji prevod sicer ustrezata obema postavljenima kriterijema, vendar po 
vsebini močno odstopata od zadnjih dveh prevodov. Vsebina je primerjalno z zadnjima 
prevodoma manj verjetna, kljub temu da izkazujeta izdatno statistično stopnjo razumeva-
nja besedila.

Zadnja prevoda močno in daleč največ presegata postavljene kriterije in ustrezata tako 
pri prepoznanih črkah kot pri prepoznanih besedah. Tudi po vsebini sporočila ustrezata 
napisu na meču, zato ju smemo upravičeno imeti za najbolj pravilna.
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POdROBNOSTI IN SMISELNOSTI PREVOdOV:

Tomezzoli Tri besede, ki ne opravičujejo slovanskega porekla niti pomena (fanin, ufik, 
itifas); dve imeni, ki sta sicer imeni bogov, vendar sta le imeni; od petih 
prepoznanih besed so kar štirje vezniki ali predlogi, prevod je po vsebini 
smiseln, vendar po kriteriju prepoznanih črk in v primerjavi z zadnjima pre-
vodoma izgublja svoj pomen.

čudinov Ena beseda, ki ne opravičuje slovanskega porekla (ufik); dve imeni bogov, 
povezuje rimskega in slovanskega boga z nerazumljivo vsebino; prevod 
bistveno odstopa pri prečrkovanju in v primerjavi z zadnjima prevodoma 
izgublja svoj pomen.

Ambrozic Prevod ima nekaj približkov, ki mu zmanjšujejo prepričljivost; eno ime boga; 
prečrkovanje ima nekaj nedoslednosti, ki zmanjšujejo verjetnost, zato v pri-
merjavi z zadnjima prevodoma izgublja svoj pomen.

Perdih dosledno branje črke R, kar daje zanimivo vsebino, saj so vse besede razu-
mljive; nobenega imena bogov; stvarna vzpodbuda lastniku meča, glede na 
stalne nasprotnike Rimljane; prevod načrtno odstopa pri prečrkovanju in 
govori o stalnem nasprotovanju Retijcev Rimljanom ter o vzpodbudi neu-
strašnemu borcu, zato prevod povsem ustreza pomenu napisa na okrasnem 
meču in namenu orožja.

Vodopivec dosledno branje črke R, kar daje zanimivo vsebino, saj so vse besede 
razumljive; nobenega imena bogov; stvarna vzpodbuda lastniku meča, glede 
na stalne nasprotnike Rimljane; prevod govori o stalnem nasprotovanju 
Retijcev proti Rimljanom in o vzpodbudi ter o pričakovanem uspehu 
neustrašnega borca, zato prevod povsem ustreza pomenu napisa na 
okrasnem meču in namenu orožja.

ZAKLJUčKI

Za preveritev razumevanja napisa na meču iz Verone smo naredili analizo do sedaj 
znanih prečrkovanj in prevodov. Za primerjavo prečrkovanja imamo kar osem možnosti 
različnih avtorjev, pri prevodih pa le pet. delovna hipoteza predvideva ustrezen delež 
pravilno prečrkovanih črk, ustrezen delež pravilno prepoznanih črk in ustrezen delež 
razumljenih besed. Analiza kaže, da so dosedanja prečrkovanja nekoliko nedosledna, pri 
prevodih pa izrazito odstopata prevoda A. Perdiha in V. Vodopivca, ki najbolj presegata 
pogoje delovne hipoteze in nam zato najverjetneje podajata ustrezno razumljeno vsebino 
tega, do sedaj nerazumljenega napisa.

čeprav so z analizo deloma ovržena dosedanja prečrkovanja in imajo prevodi ostalih 
avtorjev manjšo verjetnost, so izjemno koristni. Le na podlagi več različnih poskusov je 
možno narediti ustrezno analizo in izbrati najboljši približek originalnemu napisu, tako 
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pri prečrkovanju kot pri prevodu napisa. Navedeni rezultati potrjujejo tezo, da je tudi 
retijske napise, tako kot venetske zapise in starejša etruščanska besedila možno razumeti 
na podlagi slovanskih jezikovnih prvin. Slovenščina je tudi v tem primeru uporabno 
orodje, saj s svojimi številnimi narečji, bogatim izrazoslovjem in z najboljšimi povezavami 
z ostalimi slovanskimi jeziki, omogoča tudi razumevanje tega retijskega napisa.
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RETIJSKI NAPISI NA SKALI V STEINBERGU

UVOd
Napisi na severnem Tirolskem, na skali v Steinbergu pri Rofanu v Bavarskih Alpah, 

blizu nemške meje na višini okoli 1500 m so izjemni, saj so na skrajnem severnem robu 
retijskega območja. So že na območju pokrajine Vindelicije in bi lahko predstavljali vin-
delicijske napise. Napisani so na naravno vdolbeni pokončni skalni steni, ki je okoli 2,5 
m široka, 3 m visoka s previsom višine 1 m na vrhu, s katerim se priključi na brežino. 
Napisov je več in nekateri so očitno manjši, mlajši in nečitljivi, izstopajo pa napisi izjemne 
velikosti, ki so čitljivi in so označeni s števili 1 do 9. Z napisi se je ukvarjalo več jeziko-
slovcev, ki so ponudili delno različna prečrkovanja, vendar so še pri takem številu možne 
različice, še zlasti ob dosedanjem nerazumevanju napisov. Jezikoslovci podajajo različna 
prečrkovanja in po natančnosti izstopa zadnje prečrkovanje Schumacherja, ki je pri obrav-
navanih napisih: 1, 2 in 3 v celoti pravilno, pri napisu 4 pa se izboljša od 4 napak na samo 
1 napako. Jezikoslovci ne podajajo ustreznega razumevanja teh napisov, čeprav je celoten 
zapis dokaj obsežen, saj obsega preko 100 črk in naj bi zajemal povezano vsebino napisov. 
Ob zelo obširni razpravi najdejo le množico vprašljivih slovničnih oblik in besednih vrst 
ter predvsem imena, vendar vse na neslovanskih osnovah. Znaki za črke niso podobni 
znakom Bocenskega območja, ampak kažejo na starejši sistem zapisovanja, kar pomika 
zapise daleč nazaj, za neugotovljivo dobo [1, 2].

Najdišče napisov v Steinbergu je prikazano na karti 1.

Karta 1: Razširjenost in vrste retijskih napisov; s številom 19 je označen Steinberg [2]
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Poselitev rimske province Retija s slovansko govorečimi ljudstvi je znana iz zgodovine 
[3-4], zlasti pa je še danes razvidna iz pričevanja geografskih imen, ki so najzaneslji-
vejši pokazatelj govora staroselskega prebivalstva. Prikazana prečrkovanja jezikoslovcev 
retijskih napisov so dobra osnova za njihovo razumevanje, vendar črke niso tako stilizi-
rane kot v stari venetski pisavi, zato so možna nekatera drugačna prečrkovanja, ki pa se 
najbolje potrdijo z dobrim razumevanjem napisov. 

Razprave jezikoslovcev o možnih imenih ter slovničnih vrstah in oblikah brez upo-
števanja slovanskega izrazja in oblikoslovja, določajo v naprej usmerjeno in izbrano 
obravnavo, ki omogoča zavestno prikrivanje znanstvene resnice. Taka obravnava napisov 
ni dala ustreznih zaključkov in se jo lahko smatra le kot nedokazano hipotezo. 

Zaradi navedenih razlogov je bilo smiselno poskusiti razumeti te napise tudi na 
osnovi zahodnih slovanskih jezikov. Retijski napisi so manj številni od venetskih in so 
tudi slabše ohranjeni, zato je njihovo razvozlavanje težavnejše, saj se med seboj razliku-
jejo tako po vsebini kot po načinih pisave in materialih za napise. Napisi v Steinbergu so 
najdaljši napisi na enem mestu, zato je njihovo razumevanje še toliko pomembnejše, saj 
je lahko osnova tudi za boljše razumevanje drugih napisov. Na osnovi navedb v litera-
turi, da so napisi po primerjavi črk napisov starejši od Bocenskih napisov, ki segajo v 5. 
stoletje pr. Kr., ocenjujem njihovo starost na 6. do 7. stoletje pr. Kr.

PREčRKOVANJE
Pri napisih v Steinbergu je jezikoslovcem povzročalo največ preglavic pravilno prečr-

kovanje venetske črke L, ki je v originalnem zapisu L, ki so jo prečrkovali najprej kot L ali 
P in se šele kasneje odločili za L. Oglejmo si vse zapise:
St-1 L St-2 L St-3 L St-4 L in P, ki pa je bistveno bližje L kot P

St-5 0 St-6 0 St-7 0 St-8 0 St-9 0

Ker se samo enkrat pojavi črka, ki je le nekoliko podobna črki P, je zelo velika verjetnost, 
da je pravilno prečrkovanje znaka L kot črke L, zlasti ker je uporabljen za črko P v teh napisih 
tudi drugačen znak. Tako prečrkovanje upošteva tudi Schumacher v novejši izdaji [2].

Napisi imajo po mojem prečrkovanju in dopolnjevanju naslednje število črk po vrstnem 
redu teh napisov:
 Napis Drugačne Nove Dodane Skupaj
 St1 0 0 0   18
 St2 0 0 1   22
 St3 0 0 1   19
 St4 1 0 0   15
 St5 2 2 0   21
 St6 2 1 3   22
 St7 0 0 0     4
 St8 0 1 0     9
 St9 0 0 0     8
 Skupaj 5 4 5 137



Retijski napisi 259

Pri vsakem napisu je najprej podano število drugače prečrkovanih črk, nato število 
novo prebranih črk, dodanih črk in nato število vseh črk napisa, kar daje skupno: 5 drugače 
prečrkovanih črk, 4 novo prebrane, 5 dodanih črk in 137 črk vseh teh napisov.

Pri napisu 5 se pojavi nova črka, ki je v stilizirani obliki l, zato bi bil lahko ta napis 
mlajši, kar ni verjetno, lahko pa bi ga zapisala druga roka. Privzel sem prečrkovanje jezi-
koslovcev, ki so ta znak prečrkovali kot P in nekoliko je res podoben obrnjenemu znaku za 
črko P. V mlajših venetskih napisih pomeni tak znak L ali Š, zato pri tem napisu upoštevam 
tudi te različne možnosti, čeprav niso verjetne, saj gre za bistveno mlajše venetske črke.

RAZUMEVANJE
Jezikoslovci vsebine napisov ne pojasnjujejo, vendar ob ugotavljanju slovničnih oblik in 

besednih vrst v neznanem jeziku podajajo možna imena:
Kastri ime božanstva
Etuni, Ritali, Mnesi (Ennesi) in Usipe imena oboževalcev ali molivcev [1: 235].
V dopolnjeni izdaji sicer poskušajo izboljšati svoja prejšnja stališča, vendar ob ugota-

vljanju slovničnih oblik in besednih vrst v neznanem jeziku, v primerjavi z drugimi retij-
skimi napisi, še vedno podajajo le možna imena:

St1 Kastrie in Etunnu St2 Ritauie in Kastrinu
St3 Esimne in Kastrinu St4 Ati in Tativnu [2: 352-354].

Nekatere napise je s pomočjo slovanskih jezikov, še posebej s staro bolgarščino, obdelal 
P. Serafimov, ki pa je imel le neustrezne prerise napisov [1], ne pa dobrih slik objavljenih 
kasneje [2], zato je sledil dotedanjim napačnim prečrkovanjem. Pri obravnavi napisov so 
primerjalno upoštevani njegovi predlogi z oznako PS [5].

Po vrstah si slede:
– Označba napisa, stilizirano prečrkovanje in slika napisa.
– Prečrkovanja jezikoslovcev.
– Prečrkovanje in prevod P. Serafimova (PS) s komentarjem.
– Moje prečrkovanje (VV) na podlagi slike in komentar prečrkovanja1.
– delitev na besede in dobesedni prevod v slovenščino2, različice so označene z R.
– Prosti prevod v slovenščino in v angleščino.
1 drugače prečrkovane črke so označene poševno, novo prebrane črke so odebeljene, dodane črke pa 
so v oklepaju, njihovo število pa je podano ob prečrkovanju s številom vseh črk.
2 Zaradi čim boljše primerjave je dobesedni prevod tak, da posamezni besedi po vrstnem redu 
ustreza tudi le ena beseda.

V več napisih se pojavlja skup črk NUALE, ki ga je možno brati tudi kot NUAL E 
ali NUA LE s pomenom nov je ali nov le, možno pa ga je prevesti tudi kot ničen. Zadnja 
različica ni verjetna, saj tudi takratni ljudje ne bi zapisovali nekaj kar je nično, je pa pri-
kazana zaradi sistema možnih različic. Tak pomen je možno upoštevati v vseh navedenih 
primerih, torej v prvih štirih napisih na koncu in pri petem napisu v sredini. Napisi ST 1, 
ST2 in ST3 so prikazani na sliki 1.
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Slika 1: Napisi ST-1, 2 in 3 v retijsko venetski pisavi, branje od desne proti levi [2]

St-1 STEINBERG 1 (IR 106) ELnUNNUTE IQE IrđSnK
Napis ST-1 je prikazan na sliki 1 in v prerisu na sliki 2.

Prosdocimi [1] Vetter [1]  Joppich [1]
kast1riesiet2unnlape[? kastriesietunimlapet  kastriesietaininlape
Schumacher [1] kast1riesiet2uninlape[? Tri črke so napačne.
Schumacher [2] kast1riesiet2unnuale[? Prečrkovanje je ustrezno.

PS  KASTRI ESI ETU MNI LAPE
Kastri you are (dead) at this stone, you little one. Kastri si ti (ob) skali (moj) mali. [5]
Tri črke označene poševno so prebrane napačno, ena podčrtana pa je vprašljiva  Imena 

so sicer možna, vendar dopuščajo različne pomene in so smiselne drugačne rešitve, še zlasti 
če dajejo besede znanega pomena, v tem primeru KA STRI – kar storil ali ko storil 

VV KASTRIESIETUNNUALE      0 0 0 18
Vsi znaki so lepo vidni, še najbolj vprašljiv je drugi znak – obrnjeni A. Predzadnji znak 

bi bil lahko tudi P, vendar je glede na pomen verjetneje L. Napis nima ločil.

KA STRI ESI ETU N NUAL E R KA STRI ESI ETU N NUALE
Kar storil si tu naj novo je.  Kar storil si tu ni ničevo.
Kar si storil tu naj bo novo.  Kar si tu storil ni ničevo.
What you have done here let be new.  What you have done here isn’t in vain.



Retijski napisi 261

Okrajšave: SN – slovensko narečno okr – okrajšava
 SK – slovensko knjižno preg – preglas
 prpr – premet in preglas prem – premet
Glosar
KA ka, ko, kar – SN, SK when, what
STRI stri, storiti – okr, SN, SK do, done
ESI esi, si, ti – poudarjeno, SN, SK you
ETU etu, tu – poudarjeno, SN, SK here
NUAL nuau, nov, novo – preg, SK new
E e, je – okr, SN, SK is
N n, ni – okr, SN, SK not
NUALE nula, nulti - ničevo - brez vrednosti, SK in vain, worthless

St-2 STEINBERG 2 (IR 107) đELnUNIrŽSnK ISE IUnđIr
Napis ST-2 je prikazan na sliki 1 in v prerisu na sliki 2.

Slika 2: Risba napisov ST-1, 2 in 3 v retijsko venetski pisavi, branje od desne proti levi [1]

– Risba ne ustreza dovolj dobro originalu in zato daje napačna prečrkovanja.

Prosdocimi [1] Vetter [1] Joppich [1]
rit1aliesikast1rimiapet1[? ritaliesikastrimiapet ritalnesikastrimiapet
Schumacher [1] rit1aliesikast3rimiapet1[? Štiri črke so napačne.
Schumacher [2] rit1auiesikast3rinualet1[? Prečrkovanje je ustrezno.
PS RITALI ESI KASTRI MI APET

You are mourned Kastri, my love. Objokujem te Kastri moja ljubezen. [5]
Tri črke so prebrane napačno, ena pa je vprašljiva, imena dajejo mnogo pomenov, zato so 

umestnejše različice brez imen 

VV RITAUIESIKASTRINUALET(U)   0 0 1 22
Vsi znaki so lepo vidni in se dajo lepo razbrati. Na sliki se pred tretjo črko A vidi del 

znaka, ki ga jezikoslovci prvotno niso upoštevali je pa smiseln glede na primerljivost prvih 
treh napisov, zato so brali I namesto U. Napis nima ločil.
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RITAU IESI KA STRI NUAL E TU R RITAU IESI KA STRI NUALE TU
Lovil si kar storil novo je tu.  Rital si kar storil (si je) nično tu.
Lovil si, kar si storil tu je novo.  čeprav si rital je nično kar si storil.
You hunt and what you have done here is new.  Although you yerked your work is wort-
hless.
R  RITAU  ritual  obred  rite
Beseda je latinska, latinščina pa ni izvorni jezik, zato je izvor vprašljiv.
Glosar
RITAU ritati – žrebec rita – SN, SK yerk, kick
RITAU rital, lovil – SN, SK hunt
RITAU rituau, ritual, obred – SN, SK rite
IESI iesi, si – poudarjeno, SN, SK you are
KA ka, kar – SN, SK that
STRI stri, storiti – SN, SK do, done
NUAL nuau, nov, novo – preg, SK novo
E e, je – okr, SN, SK is
NUALE nula, nulti - ničevo - brez vrednosti, SK in vain, worthless
TU tu – SK here

St-3 STEINBERG 3 (IR 108) LnUNIrŽSnK ISENM ISE

Napis ST-3 je prikazan na sliki 1 in v prerisu na sliki 2.

Prosdocimi [1] Vetter [1] Joppich [1]
esimnesikast1riniap[e?] esimnesikastrimlaupe esimnesikastrinlaupe
Schumacher [1] esimnesikast3riniuap[e?] dve črki sta napačni.
Schumacher [2] esimnesikast3rinual[?] Prečrkovanje je ustrezno.

PS ESI MNESI KASTRI MALI
You are (so) small Kastri. Tako si majhen Kastri. [5]

Ena črka je prebrana napačno, ena je izpuščena, ena pa je vprašljiva, imena pa ne dajejo 
nedvoumnega pomena 
VV ESIMNESIKASTRINUAL(E)   0 0 1 19

Vsi znaki do vključno drugega N so lepo vidni. Na sliki se za črko N vidi del znaka, ki 
istočasno služi črki U in črki A in ga jezikoslovci prvotno niso upoštevali, zato so brali I 
namesto U. Glede na primerljivost prvih treh napisov, pa je tako prečrkovanje smiselno, 
kar upošteva tudi S Schumacher pri novejšem prečrkovanju. Znak za črko L se vidi le 
delno. Napis nima ločil.

ESI MNE SI KA STRI NUAL E R ESI MNE SI KA STRI NUALE
Si meni si kar storil novo je.  Si meni si kar storil nično (je).
Kar si mi storil je novo.  Kar si mi storil je nično.
What you have done to me is new.  What you have done to me is worthless.
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Glosar
ESI si – poudarjeno, SK you are
MNE1 mne, meni – okr, SN, SK to me
SI si – SK you are
KA ka, kar – okr, SN, SK that, what
STRI stri, storiti – okr, SN, SK do, done
NUAL nuau, nov, novo – preg, SK novo
E e, je – okr, SN, SK is
STRI stri, storil – SN, SK do, done
NUALE nula, nulti - ničevo - brez vrednosti, SK in vain, worthless
1 MNE se v obliki MNI pojavlja 8 krat tudi v venetskih napisih [6]

St-4 STEINBERG 4 (IR 109) ELnUNIVITnҖEL IŽn
Napis ST-4 je v prerisu prikazan na sliki 3 in v originalu na sliki 7.

Prosdocimi [1] Vetter [1] Joppich [1]
?]at1ipexat2ix.nlape usipeχativ.miape iu?pechativ.nlape
Schumacher [1] at3ilexat2ix.nlape 2 napačni, 2 neznani.
Schumacher [2] at3ilet2at2iv.nuale Ena črka je napačna.

PS AZI PESHA TIAN LAPE
Me (the) sad father, you little one. Jaz oče žalostni (moj) mali. [5]

Tri črke so prebrane napačno, pet črk pa je vprašljivih  Serafimov ni imel na razpolago 
slike in novejšega prečrkovanja Schumacherja  Ob slabem prečrkovanju je verjetnost prevoda 
le majhna 

Slika 3: Napis ST-4 v retijsko venetski pisavi, branje od desne proti levi [1]

VV ATILEŽATIV.NUALE   1 0 0 15
Po skrbnem proučevanju slike, ki je nekoliko drugačna od prerisanega zapisa, je 

drugačno tudi prečrkovanje, ki daje tudi drugačno vsebino napisu. Prvi znak je lahko A ali 
N, tako kot 11 znak. Zanimiv je 6. znak, ki je drugačen in ga ni v do sedaj znanih retijskih 
napisih in bi lahko bil G s pomenom lagati, vendar se taka beseda ne sklada z začetkom 
napisa, zato ga prečrkujem kot Ž. Za črko V je kratka črtica, ki najverjetneje predstavlja 
ločilo, lahko pa bi ta znak predstavljal tudi črko I.
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ATI LEŽATI V NUAL E R NTI LEŽATI V NUALE
Ati ležati vam novo je.  Notri ležati vam (je) ničevo.
Ata ležati vam je novo.  Notri ležati vam je ničevo.
Father to be lying for you is new.  To lie inside is worthless for you.

Glosar
ATI ati, ata – SN, SK father
NTI nti, not, notri – okr, SN, SK inside
LEŽATI ležati – SK lie
V vi, vam – okr, SK you, to you
NUAL nuau, nov, novo – preg, SK novo
E e, je – okr, SN, SK is
NUALE nula, nulti - ničevo - brez vrednosti, SK in vain, worthless
1 v venetskih napisih se pojavlja VI zelo pogosto s pomeni vi ali ti [6].

ST-5 STEINBERG 5 (IR 110)  EVknIREKElnUNnlUwIzĐ I
Napis ST-5 je na sliki in v prerisu prikazan na sliki 4.

Slika 4: Slika in risba napisa ST-5 v retijsko venetski pisavi, branje od desne proti levi [1, 2]

Prosdocimi [1] Vetter [1] Joppich [1]
(?)esiilpa nlape keriakve esi.elvaś.aveker.akve vesielvas.aveker.akve
Schumacher [1] ?]esiilpauapekeriakve dve črki sta drugačni dve pa manjkata.

PS ESI TU PANU APEKER A KVE
You are obedient to the Lord in your destiny. Ti tu Bogu služiš v jami. [5]

Dve črki I sta izpuščeni, kar pri drugem I, daje možnosti drugačnega razumevanja 
VV IESITUPANU.APEKERIAKVE   2 2 0 21

Po skrbnem proučevanju posameznih znakov na sliki podajam tudi nekoliko drugačno 
prečrkovanje, ki daje tudi drugačno vsebino napisu. Na začetku je V ali I in kot začetek je 
poudarjen s pikami, kar je pogosto označevanje posameznih črk v venetskih napisih [6]. 
V sredini pa je pisec združil črke ANU, zato je končna črta črke A tudi začetna črta črke 
N. Znak, ki ga prečrkujejo kot P, je lahko tudi Š ali L, kar je prikazano tudi v različicah. 



Retijski napisi 265

Schumacher v novi izdaji ne podaja novega prečrkovanja tega napisa. Na sliki sta dve črtici 
različne dolžine, zato prva predstavlja ločilo, kar upoštevata Vetter in Jopich, druga pa 
predstavlja črko I tako kot jo Prosdocimi in Schumacher prečrkujeta.

IESI TU PANU A PEKE RIA KVE R IESI TUPANU A PEKE RIA KVE
Si tu gospod a pekel raj tam.  Si tupan a pekel raj tam.
Si tu gospod ali je tam pekel ali raj?  Si neumen toda ali je tam raj ali pekel?
You are here Sir but is there hell or heaven?  You are oaf but is there hell or heaven?

– PANU in RIA sta pogosti besedi tudi v venetskih napisih: PAN 4 krat, RIA 4 krat [6].
– Možna je različica kjer PANU pomeni kruh. Beseda je latinska, latinščina pa ni izvorni 

jezik, zato je izvor vprašljiv in je lahko tudi venetski.

Različica, kjer znak l pomeni Š  Različica z začetno črko V
IESI TU ŠANU A ŠEKE RIA KVE  VES I TU PANU A PEKE RIA KVE
Napis je sedaj manj razumljiv, zato tudi ni  Ves je tu gospod a pekel raj tam.
preveden, pa tudi taka črka je venetska in   You here Sir but hell heaven there.
precej kasnejša.  Različica je podobna prvi.

Različica, kjer znak l pomeni L
IESI TU LANU A LEKE RIA KVE R IESI TULA NUA LE KE RIA KVE
Si tukaj nov le ko raj tja.  Si tu lani že legel raj tja.
Si tukaj nov le v raj tja si šel.  Tu si že lani legel in šel v raj.
You are here new but in heaven you went.  Last year you here lay and went to heaven.

druga različica je verjetnejša in zaradi skupine črk NUALE, ki se pojavlja v prejšnjih 
treh napisih, bi se lahko odločil za to različico. Zaradi ločila pred A, ki deli skupino črk na 
besedi LANU A, pa obdržim kot verjetnejšo prvo različico po prečrkovanju jezikoslovcev.

Glosar
VES ves – SK whole
I je – SN, SK is
IESI iesi, si – poudarjeno SN, SK you are
TU tu – SK here
PANU panu – slovaško gospod sir, Sir, mister
PANU panu – latinsko kruh bread
TUPANU tupan, topoglavec – hrvaško knjižno, SN oaf
A a – ali, toda, SN, SK or, but
PEKE peke, pekel – okr, SN, SK hell
RIA ria, rai – prem, SK heaven
KVE kue, tle, tam – SN, SK there
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St-6 STEINBERG 6 (IR 111) Sn-n&EŽTnUISn&EBnkn—

Slika 5: Napis ST-6 v retijsko venetski pisavi, branje od leve proti desni [2]

Napis ST-6 je prikazan na sliki 5.
Vetter [1]  sakat.esta.ś.ateφakate  Ena črka je vprašljiva, tri pa so dodane.
Schumacher [1-2] ne podaja prečrkovanja.

PS SAKAT ESTA NU ATE FACATE
 Become crippling on the spot, if you desecrate (this grave).
 hromi bodi takoj če (to) skruniš. [5]
Dve črki sta prebrani napačno, tri pa so vprašljive, kar daje možnost drugačne delitve 

zveznega besedila in drugačnega razumevanja 

VV  SA(K)AT.ESTA.UIS ATEBAKA(TI)   2 1 3 21
Po skrbnem proučevanju posameznih znakov je prečrkovanje dopolnjeno in spre-

menjeno. Napis vsebuje tri ločila in glede na to da so ločila pri napisih ST-3 in ST-8 
ustrezna tudi pri delitvi na besede, je verjetnost delitve v tem napisu precejšna, zato jo 
tudi upoštevam. Tretji znak ni viden, zato dodam črko K tako kot Vetter, upoštevam pa 
tudi možnost črke d. Za drugim ločilom so trije znaki, kar Vetter bere kot Š, Serafimov 
pa kot NU, sam pa jih berem kot UIS. Zadnja znaka nista razvidna in ju po razumevanju 
dodam kot TI.

SAdA T ESTA UIS ATE BAKA TI R SAKAT ESTA UIS ATE BAKA TI
Sedaj tu ostanita ais ata baka ti.  Ljubim ostanita ais ata baka ti.
Sedaj tu ostanita, joj ata in babi.  Ljubim vaju, ostanita joj ata in babi.
Now here remain, oh father and nana.  I love you, remain father and nana oh.

Pojavljajo se znane besede kot so ATE in BAKA, pa tudi ESTA, ki je predvsem v raz-
ličnih oblikah OSTANI prisotna v venetskih besedilih okoli 50 krat [6]. Ate se v različnih 
oblikah pojavlja tudi v retijskih napisih, črke O pa v retijskih napisih praktično ni, saj je le 
pet besed začetih s črko O, zato je pri besedi ESTA namesto črke O črka E [7].

Glosar
SAdA sada, sedaj – hrvaško, SN, SK now
SAKAT sakati, ljubiti – Makedonsko, SK love
T t, tu – okr, SN, SK here
ESTA stani, ostani – okr, preg, SN, SK remain, stay
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UIS ais, joj – preg, SN, SK oh
ATE ate, ata – SN, SK father
BAKA baka, babi, nona – hrvaško, SK, SN nana
TI ti, vi – SN, SK you

St-7 STEINBERG 7 (IR 112)  ?  Napis ni razviden.
Napis ST-7 naj bi bil na sliki 7, vendar ni razviden.

Vetter [1] kise ali kuse Prečrkovanje je vprašljivo, saj črke niso nedvoumne.

P. Serafimov tega kratkega napisa ne obdeluje.

KI SE  Ki se.  Who oneself.  0 0 0 4

Verjetnost ustreznega prevoda tako kratkega in nezanesljivo prečrkovanega napisa je 
seveda le zelo majhna.
Glosar
KI ki – SK who
SE se, sebe – SN, SK oneself

St-8 STEINBERG 8 (IR 113) nšrIŽnE.kI
Napis ST-8 je prikazan na sliki 6.

Slika 6: Napis ST-8 v retijsko venetski pisavi, branje od leve proti desni [2]

Mayr [1] Joppich [1] Schumacher [1]
ackver.ki isae.ki arisae.ki Prečrkovanje Schumacherja je ustrezno.

PS  ARISA EKI  Napisal (to) tukaj.  Wrote here (this). [5]
Prepis je pravilen, prevod pa je podoben mojemu 

VV  AZRISAEKI   1 0 0 9
Vse črke so dobro vidne. črka obrnjeni S na začetku je napisana preko črke R in bi 

lahko bila črka Z. črka je dodana kasneje, kar se vidi iz vreznin in lahko poudarja nastanek 
teh prastarih napisov, zato jo kot najverjetnejšo varianto tudi upoštevam. Med E in K je 
pika, ki verjetno ločuje besedi in taka delitev ustreza tudi pomenu napisa.
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A RISA E KI R AZ RISA E KI
A risal je ki.  Jaz risal sem tukaj.
Toda risal je tukaj.  I was drawing here.
But he was drawing here.
Nazaj  I KE ASIRA  In ke ozira.  And there looks back.

Glosar
A a, toda, in – SN, SK but, and
AZ jaz – okr, SN, SK I
RISA risa, risati – okr, SN, SK draw
E e, je – okr, SN, SK is, was
KI ki, tuki, tukaj – okr, SN, SK here
KI ki, on ki – SN, SK who
I i, in –SN, SK and
KE ke, tja – Sn, SK there
ASIRA azira, ozira – preg, SN, SK looks back

St-9 STEINBERG 9 (IR 114)  ?  Napis ni razviden.
Napis ST-9 je prikazan na levi sredini slike 7, vendar so črke združene, zato napis ni 

možno enotno prečrkovati. Pri pseudo – nepravem napisu so možna precej različna prečr-
kovanja, zato privzemam prečrkovanje jezikoslovcev.

Slika 7: Pseudo – nepravi napis ST-9 je na levem robu slike, zgoraj pa je napis ST-4

Joppich [2]   litiaupi   Prečrkovanje je vprašljivo.
P. Serafimov tega napisa ne obravnava.
Iz slike napis ni nedvoumno razviden, saj so črke združene, zato so možna različna 

prečrkovanja. Po podanem prečrkovanju Joppicha pa bi lahko napis imel navedeni pomen.
LI TIA UPI LI TIA UPI Le tja upaj. Only there hope. 0 0 0 8
    R LITI A UPI Leti in upaj Fly and hope.
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VV Možno prečrkovanje:  LLUTIL  LITU LP  Leto lepo.  Year nice.
Nazaj  PLUTIL  Pletel.  Knited.  ali  Poletel.  Fly away.

Glosar
LI li, le – preg, SN, SK only
TIA tia, tja – SN, SK there
UPI upi, upaj – SN, SK hope
LITI liti, leti – preg, SN, SK fly
A a, toda, in – SN, SK but, and
LITU litu, leto – preg, SN, SK year
LP lp, lep – okr, SN, SK nice
PLUTIL pletel – preg, SK knite
PLUTIL poletel – okr, preg, SK fly away

SKUPNI PREVOd NAJVERJETNEJŠIh RAZLIčIC

ST-1 Kar storil si tu naj bo novo. What you have done here let new be.
ST-2 Lovil si kar si tu storil je novo. You hunt and what you have done here is new.
ST-3 Kar si mi storil je novo. What you have done to me is new.
ST-4 Ata, ležati vam je novo. Father, to be lying for you is new.
ST-5 Si tu gospod, a je tam pekel ali raj? You are here, Sir, but is there hell or heaven?
ST-6 Ljubim vaju, ostanita joj ata in babi. I love you, remain father and nana oh.
ST-7 Ki se. Who oneself.
ST-8 Jaz risal sem tukaj. I was drawing here.
ST-9 Le tja upaj. Only there hope.

Zapis sestavljata dve večji skupini in sicer napisi 1, 2 in 3, ki govore o nečem novem, in 
napisi 4, 5 in 6, ki govore o pokojnikih in posmrtnem življenju. Ostali napisi imajo ločene 
vsebine: napis 7 je neoseben, napis 8 govori o piscu teh napisov, napis 9 pa govori o upanju 
v posmrtno življenje.

Pregled besed po najverjetnejših različicah napisov
KA ST-1, ST-2, ST-3 ka, ko, kar – SN, SK when, what
STRI ST-1, ST-2, ST-3 stri, storiti – SN, SK do, done
ESI, IESI ST-1, ST-2, ST-3, ST-5 esi, si – poudarjeno SN, SK you, you are
E ST-1,ST-2,ST-3,ST-4,ST-8 e, je – SN, SK is, was
TU, ETU ST-1, ST-2, ST-5, ST-6 tu – poudarjeno, SK here
N ST-1 naj – okr, SK let
NUAL ST-1, ST-2, ST-3, ST-4 nuau, nov – SN, SK new
RITAU ST-2 loviti, ritati – SN, SK hunt, kick
MNE ST-3 mne, meni – okr, SN, SK to me
SI, SE ST-3, ST-7 si, se – SK you are, oneself
ATI, ATE ST-4, ST-6 ati, ate, ata – SN, SK father
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LEŽATI ST-4 ležati – SK lie
VI ST-4 vi – SK you
PANU ST-5 panu – slovaško gospod sir, mister
A ST-5, ST-8 a, ali – SN, SK or, whether
PEKE ST-5 peke, pekel – okr, SK hell
RIA ST-5 ria – rai – premet, SK heaven
KVE ST-5 kue, tle, tam – SN, SK there
SAKA ST-6 sakati, ljubiti – Makedonsko love
SAdA ST-6 sada, sedaj – hrvaško, SN now
TE ST-6 te, torej – SN therefore
STANI ST-6 stani, ostani – okr, SK remain, stay
BAKA ST-6 baka, babica – hrvaško, SK nana
KI ST-7, ST-8 ki – SK who
A ST-8 a, toda – SN, SK but
AZ ST-8 jaz – okr, SK I
RISA ST-8 risa, risati – okr, SN, SK draw
LI ST-9 li, le – preg, SN, SK only
TIA ST-9 tia, tja – SN, SK there
UPI ST-9 upi, upaj – SN, SK hope

Tudi iz pregleda besed je razvidno, da so prvi trije napisi močno povezani po vsebini in 
po besedah, medtem ko so ostali napisi povezani le po vsebini.

Značilne in za verodostojnost prevoda pomembne besede so predvsem daljše in povsem 
razumljive besede: STRI, ESI, NUAL, RITAU, LEŽATI in STANI.

Značilne in prav tako pomembne besede za pravilno umevanje besedil so tudi besede 
znane iz venetskih besedil: MNE, PANU, RIA in STANI.

Glosar P  Serafimova
Pri glosarju P. Serafimova so upoštevane samo najpomembnejše obrazložitve.
Kastri osebno ime personal name
esi scsl1 asi, slovensko si, češko jsi you are
etu scsl eto, rusko etu, slovensko to this
mni kamni, mni, okrajšava za kamen stone
lape hlape češko in bolgarsko deček boy, little one
ritali scsl ridati žalovati mourn
mi scsl moi, moj my
apet moderno bolgarsko obič, ljubezen love
mnesi scsl mnozi, slovensko mnogo so, a lot, much
mali slovensko mali scsl mal malo small, little
tu scsl. tăi, ti you
panu poljsko, češko, slovaško, gospod sir, Lord
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apeker staro bolgarsko pokoren, scsl pokoi obedient, peace
a staro bolgarsko u in
kve staro bolgarsko koba, okop destiny, ditch
azi slovensko premet jaz, staro bolgarsko az me I, me
pesha bolgarsko bashta oče father
tian bolgarsko tazen žalosten sad
arisa bolgarsko risuva, slovensko risati, pisati drew, wrote
eki bolgarsko eto, tu here
sakat bolgarsko sakat, pokveka cripple
esta scsl esta sta, slovensko sta you two
nu scsl nune sedaj now
ate scsl aže če if
facate bolgarsko fashkate, kakati, skruniti excrement, desecrate
1 scsl starocerkvena slovanščina

Nekatere besede v glosarju P. Serafimova bi bile lahko uporabljene v drugačnem 
pomenu in prevodu:
Kastri ka stri kar (si) storil that you do
mni meni pogosto v venetščini to me
ritali lovili, ritali pogosto v retijščini hunt, kick
mi mi  to me
apet zopet, okr  again
mnesi mne si, meni si  you are to me
tu tu  here
kve kle, tukaj, SN, SK  here
pesha peša  tire
sakat makedonsko ljubiti  love
nu nu, SN torej  therefore
ate ata  father

Prečrkovanje P. Serafimova ima več napak, ki so posledica slabih prerisov napisov, ki so 
mu bili na voljo. delitev zveznega besedila in prevodi imajo kar nekaj pomanjkljivosti, zato 
bi se z ustreznimi popravki in nadomestitvijo imen razumevanje lahko bistveno izboljšalo. 
Ne glede na določene pomanjkljivosti pa je njegov prevod s pomočjo raznih slovanskih 
jezikov potrdil možnost razumevanja teh napisov na slovanskih osnovah.

ZAKLJUčEK

Prečrkovanja jezikoslovcev imajo kar nekaj pomanjkljivosti in se tudi med seboj kar 
precej razlikujejo, vendar so zlasti v zadnjem predlogu Schumacherja zelo dobra osnova 
za pravilno prečrkovanje. Jezikoslovci napisov ne razumejo, zato po sklepanju na besedne 
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vrste in slovnične oblike v neznanem jeziku podajajo imenske variante, ki pa ne pojasnju-
jejo vsebine napisov. 

Tu podana razumevanja navedenih napisov sestavljajo tri vsebinske skupine. Prva 
govori o nečem novem, najverjetneje o lovu. druga je posvečena mrtvim in posmrtnemu 
življenju. Tretja pa upanju na boljše življenje v raju ter o piscu in pisanju napisov. 

Verjetnost podanih prevodov je ustrezna, saj so posamezne besede dobro razvidne in 
umljive ter podajajo smiselno in povezano vsebino. V marsičem se pokaže skladnost tudi 
s prevodom P. Serafimova. Žal je napis edinstven in ga ni možno vsebinsko primerjati z 
nobenim drugim retijskim napisom, zato je verjetnost pravilnega razumevanja odvisna 
le od dobre primerjave napisanih in znanih besed. V pomoč so dosedanja razumevanja 
venetskih napisov, saj se precej venetskih besed pojavi tudi v teh napisih. Slovenščina kot 
prastari slovanski jezik z množico narečij se je ponovno izkazala kot izjemno uspešno 
orodje tudi za razumevanje tega retijskega napisa.
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PRIMERJAVA PREčRKOVANJ IN PREVOdOV  
NAPISA PAULI ŠT. 39

UVOd
Napis Pauli 39 je na keramičnem vrčku oziroma vazi, ki so ga našli blizu Verone in je 

kljub okolju venetskih najdb, zaradi nekoliko drugačne pisave, uvrščen med retijske napise. 
Napis je prikazan na sliki 1 [1].

Slika 1: Napis Pauli št  39 ali VR-5 “UMGEBUNG VON VERONA“ (PID 248) AU [1]

Stilizirano prečrkovanje UTE I I ILoK

Pregled dosedanjih prečrkovanj in prevodov napisa na vrčku Pauli št. 39:
Avtor  Prečrkovanje Delitev Slovenski prevod Angleški prevod
C. Pauli [1a] KOLIVETU
J. Wathmough [1b] KOLZIETU KOLZI ETU
J. Rhys [1c] KOLIUETU KOLI UETU božje drevce holy tree1

I. Tomažič [1] KOLIIIETU KOLII IE TU količenje je tu propping is here2

G. Tomezzoli [1] KOLYSETU KOLYS E TU ostrina je tu pungency is here3

1 KOLI – izvira iz angleškega “hOLY” ali Germanskega “hULST”, UETU pa is Keltskega »UIEdU« 
in na osnovi Irskega, Welškega in Bretonskega pomena: gozd ali drevo, J. Rhys meni, da je pomen te 
besede vzdevek moža, ki je oborožen ali opremljen kot božje drevce.
2 Slovenske besede: KOLII = koliti = propping, IE = je = is, TU = tu = here. Količenje je tu. Prosti 
prevod: Količi vinsko trto, sedaj je pravi čas.
3 Slovanska in slovenski besedi: KOLYS = košljivost = pungency, E = je = is, TU = tu = here. Ostrina 
je tu. Tak pomen je povezan z vsebino vrčka na katerem je napis. Smiselni prosti prevod: Pazi, 
nevarna snov je tu.

PRIMERJAVA PREčRKOVANJ IN PREVOdOV
Primerjava prečrkovanj pokaže, da je 6 črk – KOL in ETU, ki jih vsi berejo enako, 

razlike so le v sredini napisa, kjer berejo: IV, ZI, IU, III, in YS. Prečna črta v sredini napisa 
ne more pripadati napisu, saj takega primera ne poznamo in gre prav gotovo za poškodbo, 
ne pa za zavestni del napisa. Zato so variante ZI in YS le malo verjetne. Tudi varianti IV in 
IU sta manj verjetni, saj bi se morali črti, ki pomenijo U ali V stikati. Ohranjen je celotni 
napis in bi se stik moral videti, čeprav je napis zelo prosto napisan z različnimi nagibi črk.

Možna bi bila še druga branja, saj je mnogo kombinacij s črtami ki potekajo preko več 
črk, vendar je najbolj verjetno branje I. Tomažiča, ki izpušča črto, ki ni nujno povezana z 
napisom in sredino bere tako kot je napisana.
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Tudi tako enostavno bran napis pa ima veliko možnih vsebin, saj je besedišče, ki se 
začne s korenom »kol« zelo obširno. Izhodiščna beseda je beseda kolo, ki je prastara, saj 
izhaja iz verovanja naših prednikov - »sončno kolo«. Pomembno je tudi lončarsko kolo, 
ki ni vezano na iznajdbo kolesa kot transportnega sredstva. Na besedo kolo se vežejo tudi 
drugi pojmi, ki zajemajo kroženje (krog, kólo, vreme), zibanje (zibka, majanje, opitost), 
vrtenje (vrat, vrtenina, vreteno) in vse tisto kar je okroglo na primer: kol, kolovrat, kolo-
vratiti itd. Iz množice možnosti so izbrani značilni in različni prevodi na osnovi sloven-
skega knjižnega [2], srbsko-hrvaškega knjižnega [3] in bolgarskega [4] slovarja. V Pleter-
šnikovem slovarju [5] je 322 besed s korenom kol in nekatere so predstavljene tukaj.

Nove različice prevodov
Kratice: SK slovensko knjižno [2] SN slovensko narečno
 hK srbohrvaško knjižno [3] hN hrvaško narečno
 BK bolgarsko knjižno [4] BN bolgarsko narečno

 Slovenski prevodi Izvori besed Angleški prevodi
  1 koljevka, zibel, zibelka je tu hK cradle is here
  2 koline so tu  SK pork and sausage are here
  3 kolija, pratež je tu  hK luggage is here
  4 kolica, voziček je tu SN, SK handcart is here
  5 kolija, ženska obleka je tu hN woman’s native black dress is here
  6 koljekavost je tu hK sway, swing, drunk is here
  7 kolija, jama je tu SN, SK pit – basin is here
  8 koliševka, vrtača je tu SN, SK big pit of the Karst, sinkhole is here
  9 kolišče je tu SK crannog is here
10 koliba je tu SN, SK shanty is here
11 količina je tu SK amount is here
12 kólo, ples je tu SK kólo, round dance is here
13 kolovratost je tu SK stagger, wander round is here
14 kóly, pravi čas je tu BN right time is here (now)
15 kolo je tu  SK wheel, bicycle is here
16 kolač je tu SK ring rolled cake is here
17 kolo, lončarsko kolo je tu SK pottery wheel is here
18 koliti, količenje je tu SK propping is here
19 kňlje, prosti čas je tu hN free time is here

PRIMERJAVE

Primerjave delitve zvezno pisanega napisa so umestne le na podlagi razumljene vsebine 
napisa, zato je najbolj pravilna tista delitev zveznega besedila, katere prevod najbolj ustreza 
vsebini napisa. daleč najbolj ustrezajo prevodi na osnovi korena kol, ki imajo zato tudi 
najverjetnejše prečrkovanje in delitev zveznega besedila.

Najmanj zanesljiv je prvi prevod na keltskih osnovah - božje drevce, ki celoten napis 
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smatra za vzdevek moža, ki je opremljen – oborožen kot božje drevce in se kot tak lahko 
poljubno razlaga in ni prav v nikakršni povezavi z vsebino posode.

Treba je opozoriti, da ne obstaja »keltski jezik«, saj pojem »Kelti« zajema široki narodni 
in jezikovni skupini Romanov na Iberskem polotoku ter Franciji in Švici, in Slovanov v vsej 
srednji Evropi, pa tudi v Franciji in Švici. Velika večina »keltskih – galskih« napisov je razu-
mljiva v slovanskem izrazju in večina »keltskih« ljudstev predstavlja slovanska plemena v 
osrednji Evropi. Tudi izraz »Kelti« je prvič uporabil grški pisec za slovanska plemena v 
okolici Marseilla.

Tudi prevod, ki upošteva črki Y in S, za KOLYS uporabi izraz košljivost, se črkovno 
ne ujema najbolje, zato je prevod manj verjeten, čeprav je vsebina prevoda že povezana z 
možnim namenom in vsebino posode.

Vsi ostali prevodi so približno enako verjetni, saj temelje na nedvoumnih črkah in 
opustijo črto, za katero je velika verjetnost, da ne spada k napisu. Prav tako vsi prevodi 
temelje na korenu kol, ki ima zelo razvejeno besedišče in mnogovrstne pomene. Večina 
prevodov je na različne načine povezana z vrčkom ali z vsebino vrčka. Veliko število 
podobnih prevodov sicer zmanjšuje verjetnost posameznega prevoda, vendar vsebine 
prevodov izhajajo iz istega korena in so preko njega ustrezno povezane. Verjetnost podanih 
prevodov je zato v celoti zadovoljiva, majhna dolžina besedila pa omogoča večji izbor raz-
ličnih prevodov.

ZAKLJUčEK
Od 21 navedenih prevodov je na podlagi slovanskega izrazoslovja izvedenih 20 

prevodov in le eden naj bi temeljil na keltskih osnovah. Bistveno boljše razumevanje napisa 
potrjuje zaključke v prispevku I. Tomažiča in G. Tomezzolija, da je retijski napis na vrčku 
iz okolice Verone slovanskega izvora. Napis je očitno razumljiv na podlagi slovanskih jezi-
kovnih prvin, ki jim je bistveno bližji, kot pa latinščini ali »keltščini«.

Slovenščina z množico narečij in bogatim izrazoslovjem, je tudi v tem primeru 
uporabno orodje, saj s svojim številnim in izrazno bogatim besediščem omogoča tudi 
razumevanje retijskih zapisov.
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RETIJSKI NAPIS PUSTERTAL

UVOd
Napis Pustertal-l na bronastem traku so našli v Lothenu pri St. Lorenzu v dolini Puster, 

blizu Brunecka. Na prednji strani traku je prikaz jelena in jelenčka v pikčasti tehniki kot je 
poznana iz situl in je prikazana na sliki 1, na hrbtni strani pa je kar okoli 40 znakov dolg in 
dobro viden napis, ki ga kaže slika 2. Napis je v Retijski pisavi, značilni za pokrajino Bozen 
in je shranjen v Bocenskem muzeju [1, 2, 3].

Slika 1: Prednja stran bronastega traku z jelenom in jelenčkom [3]

Na sliki se lepo vidi jelena z velikim in razčlenjenim rogovjem in jelenčka z neizdela-
nimi rogovi, ki liže jelena, pri obeh pa je viden bingeljc, kar poudarja močno navezanost 
po moški liniji.

Pri Retijcih je izrazito poudarjena moška linija, saj so izrazi za očeta in deda bistveno 
pogostejši kot izrazi za mater in nono; tudi izrazi za sina pogosti, izraz hči pa se sploh ne 
pojavlja [4].

Slika 2: Napis Pustertal-1 na bronastem traku, 43 črk v štirih skupinah [2]

Na eni strani traku je tečaj, kjer je dobro vidno prikovičenje, na drugi strani pa je 
prikovičen klin, kar kaže na uporabo tega bronastega traku za zapiranje verjetno manjših 
vratic. Glede na lovski motiv je videti, da je bila s tem trakom zaprta manjša posoda za 
orožje, če pa ima slika religiozen pomen, so bili za vratci spravljeni verski ali posmrtni 
predmeti.
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Sistem zapiranja je dobro razviden: na levi je tečaj, ki omogoča vrtenje okrog njegove 
osi in se tako vratca lahko odpirajo in zapirajo. Na desni pa je kljun z razširjenim nosom, 
kar kaže na ustrezen zaporni sistem, morda na vrtljivo zaporo v obliki jahača ali spone 
na vratnem podboju ali nosilcu posode, ki je objela kljun za razširitvijo in tako zaklenila 
vratca, če je bila na podboj ustrezno pričvrščena. Ta del zapornega sistema ni ohranjen, 
zato ne vemo na kakšen način je bilo izdelano zapiralo, nedvoumno pa je, da je bil za zapi-
ranje izdelan ustrezni zaskočni ali zapiralni del. Napis pojasnjuje celoten način zapiranja, 
zato se nanaša tudi na del, ki ni ohranjen, zaradi česar so pri razumevanju možne ustrezne 
različice.

Napis na traku je razdeljen na pet skupin: levo in desno, srednjo ter zgornjo in spodnjo, 
kar potrjuje domnevo o namenu pisca glede uporabe zapiralnega traku. Prečrkovanje in 
delitev zveznega besedila na znane besede je pokazala, da je besedilo verjetno napisano kot 
navodilo za uporabo, ki naj bi preprečilo poškodbe, saj je šlo prav gotovo za dragocen in 
uporaben predmet. Pri slabše berljivih znakih so možne različice, ki pa ne spremene bistvo 
sporočila.
Pu-1 ST.LORENZEN, LOThEN (IR 99) SMB 2168  bronasti trak 32x10,4 cm, 230 g

srednja železna doba, 4. stol. pr. Kr. [1]

IG/GnUnbELTUrIESKnLnhEXrUY InŠI L/ NU/nN/KLUN.TUrU.š

PREčRKOVANJE
χam\nφelsuries.kalahepruśiahilx/x/klanturus napačna prečrkovanja so odebeljena

Strokovnjaki ne prečrkujejo leve, srednje in desne skupine črk; 7 črka je najverjetneje T, 
kvečjemu Z ali Ž, nikakor pa ne S; za 12 črko S postavljajo piko ki je ni, v spodnji vrsti prvi 
U prečrkujejo kot A; dve možni ločili pred zadnjima T in S pa ne upoštevajo.

Napis je zelo dobro ohranjen in skoraj v celoti dobro čitljiv. Na levi strani je beseda 
IG, ki je strokovnjaki ne prečrkujejo. Na desni pa je znak, ki ga strokovnjaki prav tako ne 
prečrkujejo in ga označijo z dvema neznanima znakoma x, ki se ga da prebrati od zgoraj 
navzdol kot IN ali UN, od spodaj navzgor pa kot NI ali nu NU. V sredini je znak, ki ga 
strokovnjaki ne prečrkujejo, vendar je lepo vidna črka A, ki ima s črko N skupno srednjo 
črto, zato jo prečrkujem kot AN ali kot NA, možno pa bi jo bilo tudi prečrkovati kot IN.

Tretja črka napisa, ki jo strokovnjaki berejo kot M\N, se lahko prečrkuje tudi kot VN, 
UN, Ud, UM kar pa bistveno ne spremeni vsebine napisa. 7. črko berejo kot S, kar ni 
pravilno in jo je treba brati kot T ali kvečjemu kot IS. V besedi klun berejo strokovnajaki U 
kot A, za kar ni nobenega razloga. V napisu sta dve ločili, ki ju lahko upoštevamo, in sicer 
pred zadnjim T in pred zadnjo črko S. 

RAZUMEVANJE

Strokovnjaki ne podajajo razumevanja napisa.
Napis sestavljata dve vrstici brani od leve proti desni kot kažejo smeri črk. dopolnjujejo 

ga pa še tri samostojne besede na levi, na desni in v sredini, ki imajo lahko tudi samostojen 
pomen. Po tej obrazložitvi je možna delitev celotnega delno zveznega napisa.
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IG GA UN BEL TURIE S KALA hE PRUŠI A hIL NU AN KLUN TURU S

dobesedni prevod po vrstnem redu besed:
če ga ven bolj porineš se premakne tja proži in zavije not in zaklenil vrata si.

Smiselni prevod
če ga bolj ven porineš tja prožiš in zaviješ noter si zaklenil vrata.
If you push it more out, there stretch and turned inside, you lock the door.

Različica
Upoštevana je pripomba A. Ambrozica glede delitve in besede IAhIL, ki lahko pomeni 

jahač ali spono. Med zgornjo in spodnjo vrsto sta dvakrat po dve črki, zato je možno, da 
sredinski AN ne spada k napisu, ampak ima samostojno vsebino; upoštevam tudi delno 
različno prečrkovanje in tudi delno različno delitev zveznega besedila.

IG GA VN BEL TURIE S KALA hE PRUŠ IAhIL IN KLUN TURU S
dobesedni prevod po vrstnem redu besed:
če ga ven bolj porineš se premakne tja proži jahač in zaklenil vrata si.

Smiselni prevod:
če ga bolj ven porineš, tja premakneš in prožiš jahač, si zaklenil vrata.
If you push it more out, there move and stretch clamp, you lock the door.

Kratice pri glosárju / Abbreviations at glossary 
SK Slovensko knjižno Literary Slovenian okr okrajšava abbreviation
SN Slovensko narečno dialectal Slovenian preg preglas mutation
hK hrvaško knjižno Literary Croatian prem premet toss
PL Pleteršnikov slovar Pleteršnik's dictionary sin sopomenka synonym

Glosár
IG ig, ik, če, ako – preg, SN, SK if
GA ga, njega – SK him, it
VN, UN vn, un, uən, ven – preg, SN, SK out
BEL bel, beu, bolj – Cerkljanski slovar, SK more
TURIE turati, poriniti – hK, PL push
S s, si – okr, SN, SK you
KALA kalati, zajemati, cepiti – PL, premakniti, sin move
hE he, ke, tja – preg, SN, SK there
PRUŠ, PRUŠI pruši, proži – preg, SN, SK stretch
IAhIL jahač, spona – preg, SK, sin rider, clamp
A a, in – SN, SK and
hIL kriv, zavit, zakriviti – Pleteršnik, obrniti, sin turn
NU nu, not notri – okr, SN, SK inside
AN, IN an, in – SN, SK and
KLUN klun, kljun, zakleniti – SN, SK, sin beak, lock
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TURU turu, duri, vrata – preg, SN, SK door
S s, si – okr, SN, SK you are
Različice
UM um, umno – okr, SN, SK wise
BEL bel, lep, nežen – sin, SK nice, gentle
KLUN kljun, ptičji, ladijski – SK, kljuniti, sin beak, stern, peck

Možna in smiselna so drugačna branja treh samostojnih besed, ki označujejo tečaj, nos in 
navodilo.
IG ig, igo, jarem, vaga – PL, tečaj, sin yoke, hinge
NU nu, nus, nos – okr, SN, SK nose
NA navodilo – okr, SK instruction

Napis ima nedvoumno smiselno obliko z dvema vrstama napisa in tremi samostojnimi 
besedami. Leva beseda je nedvoumno prečrkovana in ima tudi nedvoumen in samostojen 
pomen potrjen s tečajem na tem mestu. desna beseda ima dvojni pomen kot povezava 
zgornje in spodnje vrstice in kot samostojna beseda s pomenom nos, kar je potrjeno s 
sliko zapiralnega nosu. Ostane še srednja beseda, ki je lahko sestavni del besedila, glede na 
ločen zapis pa ima tudi samostojen pomen in sredinska lega ji daje tudi osrednji pomen 
celotnega besedila in pomeni navodilo.

Možno bi bilo upoštevati tudi različico prevoda brez vseh treh samostojnih besed, ki bi 
se v skrajšani obliki glasila:

GA UM BEL TURIES KALA hE PRUŠ IAhIL KLUN TURU S
Ga umno lepo porineš premakneš tja prožiš jahač klunil vrata si.

Smiselni prevod
če ga umno in nežno porineš, premakneš in prožiš jahač, si zaprl vrata.
If you carefully push it, move and stretch clamp, you lock the door.

ZAKLJUčEK

Napis Pustertal-1 na bronastem traku ima na eni strani prikovičen tečaj, na drugi strani 
pa zaporni klin, kar določa njegovo uporabo za zapiranje verjetno manjših vratic. Napis na 
traku je razdeljen na pet skupin: levo in desno, srednjo ter zgornjo in spodnjo, kar kaže 
na namen pisca glede uporabe zapiralnega traku. Prečrkovanje in delitev delno zveznega 
besedila na znane besede je pokazala, da gre verjetno za navodilo za uporabo, ki naj bi 
preprečilo neprimerno uporabo, saj je šlo prav gotovo za dragocen in uporaben predmet. 
Pri slabše berljivih znakih so možne različice, ki pa ne spremene bistva sporočila. Z upo-
števanjem daljših znanih besed dobimo v prostem prevodu naslednji možni pomen: »če 
ga nežno porineš in prožiš jahač nosu si zaklenil vrata«. Slovenščina kot prastari slovanski 
jezik, z množico slovničnih in narečnih oblik, se je tudi v tem primeru izkazala kot dobro 
orodje za razvozljavanje retijskih napisov.
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GALSKI NAPISI

Galski napisi predstavljajo tiste stare napise, ki jih strokovnjaki uvrščajo med »Keltske« 
napise. Na napačno pojmovanje imena »Kelti sem opozoril že pri poglavju Naše korenine 
in tudi jezikovne študije galskih napisov potrjujejo dejstvo, da so srednjeevropski »Kelti« v 
veliki večini Slovani. Ti so na teh območjih staroselci in so jih šele kasneje potujčile impe-
rialistične države Anglija, Nemčija, Francija in Italija. Največ napisov, ki jih označujejo kot 
galske, je v Franciji in prav imperialistična Francija je sprejela zakon, da Bretonci ne smejo 
dajati svojim otrokom slovanskih imen in s tem so dokončno prekinili slovanske korenine 
na tem območju.

Območje je razvidno iz zemljevida 1, ki je objavljen na spletu: http://www.veneti.info/en.

Zemjevid 1: Razprostranjenost slovanskih jezikovnih ostalin z imenom Veneti
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Na zemljevidu je razvidna zgoščenost imen Veneti v Armoriki, to je v sedanji Bretanji 
v severozahodni Franciji, v dolini Rone ter v Walesu in v južni Angliji. 

Vidna sta dva napisa Germania in manjši se približno ujema z germanskim jezikov-
nim območjem, medtem ko je večji pretežno slovanski. Rimske province Venetia, Raetia, 
Vindelicia, Noricum in Pannonia so bile naseljene s slovanskimi plemeni, ki jih danes 
predstavljajo le še Slovenci.

Krajevna imena
O slovanski prisotnosti pričajo tudi mnoga zemljepisna imena, ki so še danes razumljiva 

v slovanskem izrazju in večinoma opisujejo vidne značilnosti poimenovanega objekta. V 
predantični dobi ni bilo kažipotov in na daleč vidni zemljepisni pojavi, predvsem visoke 
gore so služile kot odlični kažipoti na daljših potovanjih, zato so jih poimenovali po značil-
nostih in se po njih usmerjali. Taka imena vsebujejo dve neodvisni spremenljivki, zato so 
jezikovno neoporečno priznana kot slovanska.

Galski napisi
Kot galski napisi bodo obravnavani napisi iz Francije in Italije:
Trije napisi so iz Italije: en napis je iz Umbrije med Rimom in Peruggio, dva pa sta iz 

zahodne Lombardije med Torinom in Milanom.
Velika večina 20 napisov pa je iz Francije. Napisi so posejani po osrednji Franciji levo 

in desno od reke Rone, od Pariza do Marseilla in po vhodnem delu Francije. Mesta izko-
pavanj, kjer so našli obravnavane napise in muzeji, kjer se ti napisi hranijo, so podani na 
slikah v članku Nekaj galskih napisov.

Starost ni posebej navedena, giblje pa se od par stoletij pr. Kr., do par stoletij po Kr. 
Najstarejši napisi so pisani v venetskih črkah, srednji v grških črkah in najmlajši v latinskih 
črkah. dobro razumljivi so tudi napisi v grščini, čeprav ta nima vseh ustreznih znakov 
za slovanske glasove. Ta skupnost se je ohranila tudi v času rimske oblasti, kasneje pa je 
počasi zamirala.

Značilno je, da ni znanih napisov iz Armorike, sedanje Bretanje, kjer so znane slovan-
ske naselbine, ki so se ohranile še v moderno dobo. Glede na že omenjeni zakon o prepo-
vedi slovanskih imen je možno tudi uničenje ali skrivanje najdenih napisov. Na karti sta 
dva napisa Veneti in Unetti, ki pričata o prisotnosti slovanskih Venetov na tem ozemlju.

dobro razumevanje Galskih napisov na slovanskih osnovah potrjuje prisotnost slovan-
skega življa na teh območjih že pred rimsko zasedbo. Slovenščina kot izrazito arhaični jezik 
v katerem so se najbolje ohranile značilnosti pred-antičnih slovanskih jezikov in zapisov se 
je izkazala kot odlično orodje tudi za razumevanje Galskih napisov.

Cezarjevo poročilo
O Venetih piše tudi rimski vojskovodja in kasnejši cesar Julij Cezar v latinskem besedilu 

C. IVLI CAESARIS COMMENTARIORVM dE BELLO GALLICO v osmih delih, ki je 
tudi na spletu: http://www.thelatinlibrary.com/index.html. V tretjem delu LIBER TERTIVS 
navdušeno govori o Venetih: »To pleme gospodari na morskih obalah, kajti Veneti imajo 
največ ladij, s katerimi plujejo v Britanijo. Boljši so od Galcev v obvladovanju pomorskih 
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veščin. Ker tako na morju nimajo nasprotnikov in ker so v njihovih rokah vsa pristanišča, 
so si podvrgli vse, ki plujejo po tem morju.«
– P. V. Tulajev, Veneti predniki Slovanov, Moskva 2000, 131.

»Oni so imeli močno floto, medtem ko mi nismo imeli nobenih ladij na razpolago, 
razen tega nismo bili seznanjeni s plitvinami, lukami in otoki obale, na kateri se nam je bilo 
boriti. Jadrati po prostranem oceanu je bilo kajpak povsem drugačna stvar kakor jadrati po 
zaprtem morju, kot je mediteransko.«
– M. Bor, J. Šavli, I. Tomažič, Veneti naši davni predniki, Ivan Tomažič, dunaj, Ljubljana 

1990, 217.
Naši slovanski predniki so bili kot staroselci prisotni skoraj po vsej srednji Evropi in 

tudi v Franciji in Angliji je veliko zemljepisnih imen razumljivih na slovamskih osnovah, 
ki to potrjujejo.

Velika večina galskih napisov je razumljiva na slovanskih osnovah. Nekatere napise je 
proučeval A. Ambrozic in njegova razumevanja bodo predstavljena v delu Nekaj galskih 
napisov.

Poleg teh je A. Ambrozic obravnaval še 10 galskih napisov, ki so objavljeni v literaturi. 
– A. Ambrozic, Etymological parallelism in inscriptions from ancient Gaul, Zbornik 1  

mednarodne konference, Veneti v etnogenezi srednjeevropskega prebivalstva, Jutro, Lju-
bljana 2002, 131-149.

Prav tako obravnava še 24 galskih napisov, ki so objavljeni v literaturi.
– A. Ambrozic, Journey back to the Garumna, Cytera press, Toronto 2000, IV.

Obravnava tudi 35 galskih napisov, ki pa so delno že objavljeni v navedenih delih in v 
literaturi.
– A. Ambrozic, Adieu to Brittany, Cythera press, Toronto 1999, 7-14, 35-36, 39-43, 48-49.
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NEKAJ GALSKIh NAPISOV

UVOd
Ob preučevanju »Keltov« ter narodov in jezikov, ki so sestavljali to zgodovinsko površno 

sestavljeno grupo, ki so jo označevala predvsem slovanska plemena v srednji in vzhodni 
Evropi in romanska plemena na zahodnem delu Evrope, sem dobil tudi revijo Archaeolin-
gua s člankom Gaulish inscriptions [1]. Tu je objavljenih 20 napisov s področja sedanje 
Francije in trije iz severne Italije, ki jih prištevajo med galske-keltske napise. So v venetski, 
latinski ali grški pisavi, nekaj pa je tudi dvojezičnih napisov, ki pa niso prevodi venetskih 
napisov, ampak imajo samostojne vsebine. Vsi navedeni galski-keltski napisi so razumljivi 
na slovanskih osnovah. Nekatere od teh napisov je obravnaval že Antony Ambrozic in sicer 
pod zaporedno številko: 3, 6, 13, 14, 17 in 18 [2] ter pod številko 4, 10, 16 in 21 [3].

Večina napisov je sicer nagrobnih in po vsebini precej podobnih, so pa tudi napisi z 
drugačno, včasih prav presenetljivo vsebino. Pri proučevanju teh napisov so se pojavljale 
značilne besede, ki so prisotne v venetskih zapisih, ki so mnogo obsežnejši in dajejo temu 
primerno trdnejšo osnovo. To so predvesm sorodstvene vezi: ate, atek, ato, atoš, matere, 
matre, brat, dede, in lastnosti ali želje: os = ostani, iar = mlad, ver = veruj, bog = bog, lon 
= dar, rei = raj, vit = vitek itd. [4]. Skupno je obravnavano 23 napisov in njihovo razume-
vanje nam potrjuje že večkrat prikazano dejstvo, da je precej najstarejših srednjeevropskih 
napisov razumljivih na slovanskih osnovah.

Okolje teh napisov je prikazano na karti 1.

NAPISI IN SLIKE
Napisi so obravnavani tako, da so pri vsakem napisu po vrstnem redu navedeni:

– originalni zapis, prečrkovanje v navedeni literaturi, ki je praviloma v grščini [1], in 
pomen kot ga ugotavljajo Bökönyi, Meid in drugi jezikoslovci [1].

– študija A. Ambrozica s prečrkovanjem, delitvijo na besede in prevodom v slovenščino 
in angleščino [2 ali 3]

– moj prevod s prečrkovanjem, delitvijo zveznega ali delno zveznega besedila in smiselni 
prevod napisa v slovenščini in angleščini.

Pri vsakem napisu je podan v poševnem tisku moj komentar k razumevanju napisa 
navedenega v literaturi ter komentar in utemeljitve mojega razumevanja.

Posebej poudarjam, da predvidena imena v posameznih napisih ne dajejo nobene 
osnove za razumevanje teh napisov in so take razlage le dokaz, da razlagalci napisov ne 
razumejo. Zato se zatekajo k imenski teoriji, ki lahko poljubno razloži pomen prav vsakega 
napisa in to v katerem koli jeziku. Pri primerjavah razumevanj različnih prevodov posa-
meznih napisov zato vedno primerjam le del napisa brez predpostavljenih imen, saj le tako 
dobimo enakovredno osnovo za jezikovne primerjave smiselnosti in ustreznosti prevodov. 
To poudarjam zato, ker bi sicer moral skoraj pri vsakem napisu, kjer jezikoslovci predpo-
stavljajo imena, ponavljati te splošnoveljavne ugotovitve.
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Karta 1: Okolje Galskih napisov v prvem stoletju pr  Kr [5, IV]

Večina obravnavanih napisov je iz območja, ki je označeno kot Celtica, pa tudi južno in 
vzhodno od tega območja. Zanimivo pa je, da jih ni v Armoriki, kjer je označeno ozemlje 
z imenom Veneti. Na jugu so Volci, kjer so Grki prvič uporabili ime Kelti za slovanska 
plemena ob Marseillu, na severu pa so Morini, kjer so venetski mornarji obvladovali 
povezave z Anglijo.

NAPIS 1
Na sliki dna vaze, Fig. 3. [1] je napis:
KPIZIA    Κριζια
Jezikoslovci [1] napis prevajajo kot ime Κριζια s pomeni: Welsh – crych = curly = kodrast.

Ime ne daje razumevanja 

Karta 1: Okolje Galskih napisov v prvem stoletju pr  Kr [5, IV]
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Moj prevod
   KRIZIA  KRI ZIA  Kri zija.  Blood gape.
Napis »kri zija« pomeni da gre za kri, ki zija, torej izteka iz odprte rane in se nabira v 
posodo – vazo ali skledo, bodisi kot zdravstveni ukrep poznan kot puščanje krvi ali precej 
bolj verjetno kot žrtveni dar.

Ker imena ne podajajo nobene osnove za razumevanje napisa, je bolj verjetna razlaga, da 
gre za posodo za puščanje krvi, predvsem v religiozne namene  

Napis 1 Napis 3

NAPIS 2
Na sliki nagrobnika, Fig. 5. [1] je napis:
KPEITE  Κρειτε
Jezikoslovci napis prevajajo kot ime Κρειτε [1]

Ime ne daje razumevanja napisa, čeprav v tem primeru niso daleč od bolj verjetnega 
pomena 
Moj prevod
KREITE  K REITE  K Reiti.  To Reita.

Verjetno gre za slovo in dobro željo umrlemu, ki naj potuje k Reiti, to je k Luni, ki 
je takratnim ljudem v primerjavi z žgočim soncem predstavljala bistveno bolj prijetno 
posmrtno prebivališče.

Znano je božanstvo Reita, ki so jo množično častili v Severni Italiji, zlasti v območju Este, 
zato je verjetnost kulta istega božanstva v ne prav veliki oddaljenosti velika, še zlasti glede na 
toliko in tolikokrat poudarjeno veliko gibljivost tedanjega prebivalstva [5].

NAPIS 3
Na sliki ročaja, Fig. 6. [1] je napis:
dOIROS.SEGOMARI/IEVRV.ALISANV  doiros Segomari ieuru Alisanu

Jezikoslovci napis prevajajo kot imena: dOIROS, SEGOMARI in ALISANU (Doiros
son of Segomaros) [1].
Imena ne podajajo razumevanja napisa 
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Ambrozicev prevod [2], str. 48, se prične s prečrkovanjem: dOI RO S S EGO MAR I 
IEVRV ALI SANU, nadaljuje z dopolnjevanjem: dOI (G)RO(V), Sə Sə JEGJO (V) MAR I 
EVRV ALI SANU in s prevodom: You played out your part, you came to the end of worry 
and care and you are in the grave, but in dreamland  doigral si, si končal z nadlogami in 
skrbmi, čeprav si v grobu si v sanjski deželi.

Prevod je smiseln, vendar na začetku nekoliko samosvoj 

Moj prevod:
dOIROS.SEGOMARI/IEVRV.ALISANV
dO I ROS S EGO MARI IE V RV ALI SANU
da je res si njemu mar je v ru ali snu.
Yes is true you to him care is in grave or dream.

Ob upoštevanju dejanskega začetka napisa in skrajšanega načina pisanja je verjetno, da 
gre za slovo in dobro željo umrlemu, ob sporočilu, da jim je zanj še kako mar, pa najsi bo 
v grobu – RU – rov – grob, ali v snu.

Tu se pojavi venetski EGO, ki pomeni njemu ali njega [5].

Napis 2 Napis 4
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NAPIS 4
Na sliki nagrobnika, Fig. 7. [1] je napis:
ЄCKIΓΓO/PЄIZKO/NΔIΛΛЄ/OC  Εσκιγγορειξ Κονδιλλεος

Jezikoslovci napis prevajajo kot imeni: Eskiggoreis in Kondilleos [1].
Verjetnost začetka nove vrste kot začetka nove besede je velika, zato te možnosti ni moč 

popolnoma zavreči, zlasti ne z imeni in brez razumevanja napisa 

Ambrozicev prevod [3], str. 136 se prične s prečrkovanjem: E SKIGGO REIKSKO 
NdILLE OC in dopolnitvijo JE SKIhO (V) REJ KSӘKO NӘdILJE OTS ter prevodom:

He sneezed off (croaked) rather than any longer staying on. Je skihal (umrl) ki se rajši 
kot nadalje ostati.

Prevod je smiseln, vendar nekoliko poenostavljen in v sredini samosvoj, saj ne sledi 
napisu 

Moj prevod
ESKIGGO/REIZKO/NdILLE/OC
E SKIG GO REI SKO N dIL LE OS
Je shiral ko raj skoraj naj dalj le ostane.
He pine away when heaven nearly let longer only remain.

Gre za slovo ob smrti in za dobro željo umrlemu, ki je shiral in naj skoraj pride v raj
ter tako v raju, kot tudi nam v spominu, še dalj časa ostane.

Moj prevod je zelo podoben Ambrozicevemu [3] prevodu saj je le nekoliko dopolnjen  
Tudi tu se pojavijo značilne venetske besede REJ, SKO in OS, katerih pomen je razviden iz 
podanega prevoda 

Napis 5 Napis 9
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NAPIS 5
Na sliki nagrobnika, Fig. 8. [1] je napis:
ATECӨAC/(S)MEPTOY/REIΓIOC Ατεσθας (Σ)μερτουρειγιος
Jezikoslovci napis prevajajo kot imeni: Atestas in Smertojreigios [1].
Tudi tu začetek nove vrste ni upoštevan kot začetek nove besede, čeprav te možnosti ni 

moč popolnoma zavreči, zlasti ne z imenom in brez razumevanja napisa 
Moj prevod
ATESTAS/SMERTOJ/REIGIOS
ATE STA S SMERT OJ REI G I OS
Atek ostal si smrt oj raj glej je ostal.
Daddy you rest death oh heaven see was remain.

Ob značilni besedi smert, ki se pojavlja tako v starih napisih kot v sedanji slovenščini 
z nedvoumnim pomenom, je zelo verjetno, da gre za slovo in dobro željo umrlemu očetu 
ob njegovem pokopu in spomeniku, saj je v raju, ki ostane in po napisu ostane tudi nam 
v spominu.

Poleg sorodstvene vezi – ATE so značilne besede SMERT, REI in OS, katerih pomen je 
razviden iz podanega prevoda 

NAPIS 6
Na sliki kamnitega kvadra, Fig. 9. [1] je napis:
ЄCKЄΓΓAIBΛANΔOOΥIKOΥNIAI Εσκεγγαι Βλανδοουικουνιαι

Jezikoslovci menijo da gre za ženski grobni napis z imeni: Eskiggai in Blandoojikojniai [1].
Imena ne predstavljajo razumevanja napisa 
Ambrozicev prevod [2], str 13, se prične s prečrkovanjem JE SKEG ŽAJ BӘL AN dO 

OJ I KOJ NJAJ in nadaljuje z angleškim in slovenskim prevodom; There was only a hinge`s 
space between him and the horses  Bil je le stežaj med njim in konji.

Prevod je sicer smiseln, vendar v sredini ne sledi zapisu 

Napis 6
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Moj prevod Različica 
ESKEGGAIBLANdOOJIKOJNIAI 
E SKEG GAI BL AN dO O JI KOJN IAI E SKEGGAI BL AN dO O JI KOJ N IAI
Je (v) skok podil bil in dokler on je konj počiva. Je raztežaj bil in dokler on je konj počiva.
He was hunt in gallop and till he eat horse rest  Distance has been and till he eat horse rest.

Morda gre za nagrobni spomenik na kar spominja zadnja beseda IAI, ki pomeni 
počitek, vendar je verjetneje, da gre za napis v zvezi s konjskim prometom, morda za težko 
prevozen klanec po katerem morajo konji počivati, voznik pa ta čas izkoristi za dobro 
hrano in pijačo, morda pa gre za gostilno s prenočišči ali celo za poštno, tovorno ali jezdno 
postajo.

Značilni besedi sta KOJN in IAI, pa tudi SKEG ali SKEGGAI, katerih pomen je razviden 
iz podanega prevoda 

NAPIS 7
Na sliki kamnitega nagrobnika, Fig. 10-11. [1] je kombiniran napis. Zgornji del napisa 

na obeh straneh kamna je latinski, spodnji pa venetski. Napisa sta pisana v latinici in 
venetici v skoraj povsem enakem besedilu, ki pa nimata iste vsebine.

Napis 7
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Latinski napis:
str. A: ------/COISISdRVTI.F/FRATER.EIVS/MINIMVS.LOKAVITF/STATVITQVI
str. B: IS.dRVTEI.F.FRATER/EIVS/MINIMVS.LOKAV/IT.FT.STATVIT/
Coisis druti f. Frater eius minimus locavit et statuit.
Latinskega napisa ne obrazložijo, vendar upoštevajo tri imena. Je pa razvidno, da je 

tekst vsaj delno razumljiv v latinščini.
Razvidno je tudi, da latinsko besedilo nima nobene povezave z napisom v venetščini 
Venetski napis:
str. A: VTEknVTITrUTIknI /kVrnITU.LokVn.kO-SIS/TrUTIknoS

 ATEKNATITRUTIKNI/KARNITU.LOKAN.KO-SIS/TRUTIKNOS
str. B: VTEknVTI .TrUT/IknI /kVrnITU/VrTUVYkOISIS .T/rUTIknoS .

 ATEKNATI.TRUT/IKNI.KARNITU/ARTUAŠKOISIS.T/RUTIKNOS.
Ateknati drutikni karnitu lokan/artuaš Koisis drutiknos.
Jezikoslovci venetski napis prevajajo kot imena: Ateknati, drutikni, Koisis in druti-

knos: Ategnatos sin drutosa ob mlajšem bratu Coisisu [1].
Imena praviloma ne podajajo razumevanja napisa  Ravno besedi, ki ju jezikoslovci ne 

pojasnjujejo, najverjetneje predstavljajo imeni, kar priča o njihovem nerazumevanju napisa 

Moj prevod:
Teksta sta pisana na obeh straneh kamna v skoraj povsem enakem besedilu, zato bomo 

upoštevali najverjetnejšo kombinacijo obeh napisov v venetici:
ATEKNATI TRUTIKNI KARNITU (LOKAN) (ARTUAŠ) KOISIS TRUTIKNOS
V napisih na obeh straneh sta različni besedi Lokan in Artuaš, ki verjetno pomenita 

imeni, zato ju v skupnem besedilu izpustim in ne prevajam.
ATEK NA TI T RUT IK NIKAR NI TU »ime« KOI SI S TRUTI K NOS
Atek na ti tu grob ak nikar ni tu »ime« ki si s trudom k nam.
Daddy take you here grave if on no account not here »name« who is with effort to us.
Iz napisa se izluščijo nekatere besede, ki omogočajo delitev napisa in njegovo razume-

vanje. Verjetno gre za slovo in dobro željo umrlemu očetu ob njegovem pokopu in spome-
niku, saj kljub pokopu ostane in s trudom pride k nam in nam ostane tudi v spominu, še 
zlasti ob tako izčrpnem napisu na za tiste čase zanimivem nagrobnem kamnu. LOKAN in 
ARTUAŠ sta verjetno imeni sinov, ki sta postavila spomenik očetu.

Značilne besede so: ATE, RUT, KAR, KOI in NOS, ki se pojavljajo tudi v venetskih napisih 
in katerih pomen je razviden iz podanega prevoda 

NAPIS 8
Na sliki lepo okrašenega nagrobnika, Fig. 12. [1] je napis:
K TĐsVsOLOKVNI/TVNOTVLIKNOI/KUITOs/UĐKVTOs/VNOKOLOKIOs/sĐTULOKIOs/
EsVNĐKOTI/VNVrEUIYEOs/TVNOTVLOs/KVrNITUs/TVKOs.TOUTVs
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K TESASOLOKANI/TANOTALIKNOI/KVITOS/VEKATOS/ANOKOLOKIOS/ SETV-
LOKIOS//ESANEKOTI/ANAREVIdEOS/TANOTALOS/KARNITUS/ TAKOS.TOVTAS

Jezikoslovci napis prevajajo kot imena, saj navajajo, da gre za nagrobnik in zato ne 
podajo nobenega stvarnega pomena [1].

Kamen z napisom nima nujno oblike nagrobnika, imena pa ne dajejo razumevanja napisa 

Napis 8 Napis 12

Moj prevod:
K TE SA SOL OKA NI TA NOT ALI K NOI K VIT OS VEKAT OS
K tebi s solzo oka ni tam not ali k nam kar vitek ostani žalovanje ostane
To you with tear of eye, not there inside or to us that slim remain mourning remain

AN OKO LOKI OS SE T V LOKI OS E SANE KO TI AN ARE VIdE OS
in oko loki ostaneš še ti, v loki ostanejo ene sanje ko ti en rai vidiš ostane
and eye to pool stay also you in pool remains one dream when you one heaven see remain

TA NOT AL OS KAR NI TU S TAK OSTOV TA S.
tam not al ostani kar ni tu si tak ostal tu si.
there inside oh remain what not here you such remain here you.
Verjetno gre za lirično izraženo slovo umrlemu dragemu bližnjemu, ki bo ostal v raju, ostal 
pa bo tudi svojim najdražjim v spominu in sicer prav tak kot je bil še v življenju, čeprav že 
spi s tem, kar je in v tem, kjer je.
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Značilne besede so: OKA, NOT, NOI, VIT, OS, LOKI, SAN, ARE, KAR, TAKO, katerih 
pomen je razviden iz podanega prevoda  Zanimiva je slikovna oprema s kolesi, ki lahko upo-
dabljajo njegovo delo ali pa kažejo na lažji prehod v večnost, morda pa imajo tudi magičen 
pomen kot sončno kolo ali kaj podobnega 

NAPIS 9
Na sliki Fig. 13. [1] je napis:
aricani lubitus ris tecuando edo tidres trianis
Jezikoslovci razumevanja napisa ne podajajo, so le ugibanja: aricani desired three thirds 
before..., [1]

Verjetnost takih razmišljanje je očitno majhna 

Moj prevod:
ARICANI LUBITUS/RIS TECUANdOEdO TIdRES TRIANIS
A RICA NI LUBI TU S RIS TECU AN dOE dO TI d RES TRIA NIS
A reče ni ljubi tu z risom (magični ris) tekel in došel ti da res trajal nisi.
But said not darling here with lynxs (magic circle) run and arrive you that really lasted not.

Verjetno gre za nesrečno ljubezen, ki ni trajala, saj je ljubi tekel za risom in pri tem 
umrl; morda pa gre za urok – teči v ris, zaradi katerega pokojni ni trajal.

Značilne besede so: RICA LUBI, RIS, TECU, RES, TRIA, NIS, katerih pomen je razviden 
iz podanega prevoda 

NAPIS 10
Na sliki vaze ali vrča, Fig 14 je napis:
BVSCIppl SOSIO pĐGl SIT/INlpITIEMlGlpu
BVSCILA SOSIO LEGA SIT INALIXIEMAGALY
Buscilla sosio legasit in Alixsie Magalu

Jezikoslovci napis prevajajo kot posvetilo z imeni: Buscilla Alixsie in Magalu [1].
Imena ne dajejo razumevanja napisa 

Ambrozicev prevod [3], str. 140, se prične s prečrkovanjem in nadaljuje z dopolnitvijo 
ter prevodom:

BUSCILA SOSIO LEGA SI TI NA LIXIE MAGALI
PUŠILJA (V) SOSIO LEGA(V) SI TI NA LIŠJE MAGAL U

Send to the deity, you lie in an easier mound 
Poslan (dvobožju) Sosju, legev si ti na lažjo gomilo.

Prevod je sicer smiseln, vendar v sredini vsebuje ime, besedici sit in emagali deli v naspro-
tju z zapisom, ki vsebuje govorne sklope, ki se praviloma še dele na besede  Predlagana vsebina 
ni povezana s posodo z napisom 
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Moj prevod:
BUSCILA SOSIO LEGA SIT INALITIEMAGALI
BUS CIL L A S OS IO LE GASIT I NALITI EMAGALI
Boste čili le ak ste ostali jo le gasit ali naliti omagali.
You will be hale only if you stay on quench (thirsty) or you drunk senk.

Verjetno gre za napis v zvezi z opojno pijačo, najverjetneje gre za vino, saj boš ostal čil 
le če si boš gasil žejo, sicer boš omagal, ko se boš do sitega nalil.

Značilne besede so: BUS, CIL, OS, GASIT, NALITI, EMAGALI katerih pomen je razviden 
iz podanega prevoda  Ker gre za daljše in popolnoma razumljive besede ima prevod zelo 
veliko verjetnost 

Napis 10 Napis 12

NAPIS 11
Na sliki žare, Fig. 15. [1] je napis:
VeRCOBReTeOS ReaDDaS  vercobreteos readdas
Jezikoslovci napis prevajajo z besedo vercobretos, ki naj bi bila znana iz Cezarjeve knjige 

de Bello Gallico in naj bi pomenila uradnika za javna del, torej tudi za pogrebe [1].

Napis 11
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Verjetnost takih predvidevanj je zelo majhna, saj ne poznamo nobenega napisa, ki bi 
vseboval poklic uradnika, razen če bi šlo za njegov pokop, kar pa je le malo verjetno 
Moj prevod:
VERKOBRETEOS REAddAS
VER KO BRET E OS REA d dAS
Veruj ko brat je ostal raj da daš.
Believe when brother was stay heaven had to give.

Verjetno gre za posvetilo bratu, ki naj ostane v raju kot verujemo, da ga je dobil.
Značilne besede so: VER, BRET, REA, DAS , katerih pomen je razviden iz podanega 

prevoda in so še danes žive v slovenskem jeziku 

NAPIS 12
Na sliki nagrobnega kamna, Fig. 16. in 17. [1] je dvojezični napis:
Latinski napis
Latinski napis je slabo viden in ni prerisan kot venetski, niti ni podan celoten zapis kot 

ga berejo jezikoslovci, zato ni mogoče ugotavljati pomena tega zapisa.
Venetski napis:
VKIsIos.VrKVToKoK/mVTErĐKos.ToYo/KoTE.VToY.TĐUoh/ToNIoN.EU
Akisios artakokok materekos tošo kote atoš teuoχ tonion eu
Razumevanje napisa ni podano [1].
Besedila jezikoslovci ne poskušajo razumeti in vlečejo le nekatere oblikovne značilnosti 

brez smiselnih zaključkov 
Moj prevod:
AKISIOS.ARKATOKOK/MATEREKOS.TOŠO/KOTE.ATOŠ.TEVOG/TONION.EV
A KI SI OS (I)AR K ATO KOK MATERE KOS TO ŠO KO TE ATOŠ TEVOG/ TO NI ONEV
Ti ki si ostal mlad kot ata kot matere kos ti šel ko te atek tvoj tu ni otel.
You who stay young like father or mother part you went when you father yours here not saved.

Verjetno gre za zapis razpoloženja sorodnikov ob pokopu mladca, ki je del očeta in 
matere in je odšel, ko ga oče ni mogel rešiti.

Kos je lahko tudi ptica s pomenom duh ali čarovnik znan iz venetskih besedil 
Značilne besede so: OS, IAR, ATO, MATERE, KOS, ATOŠ, TEVOG in ONEV, katerih 

pomen je razviden iz podanega prevoda 

NAPIS 13
Na sliki nagrobnika, Fig. 18. [1] je napis:
OYhBPOYMAPOC/ΔЄΔЄTAPANOOY/BPATOYΔЄKANTЄM
Ουηβρουμαρος δεδε Ταρανοου βρατου δεκαντεμ

Jezikoslovci napisa ne razumejo in ugibajo če gre morda za posvetilni napis, za zahvalno 
daritev desetine za posvetitev bogu Taranosu (Vebrumaros dedicated to Taranus gratefully 
the tithe) [1].
Verjetnost takih ugibanj ja majhna, vendar še vedno večja, kot le razlaga z imeni!
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Ambrozicev prevod [2], str.35, se prične s prečrkovanjem in dopolnitvijo:
OJ JE VROJ MAROTS d` JEdE TARANO OJ VRATOJ d`JE K AN TEM... in nada-

ljuje s prevodom He was ploughing the field  So that he ate the early meal, he returned to eat  
Then    Plužil je polje. da jede zajtrk, se je vrnil. Potem...

Prevod podaja določeno misel, ki pa je brez trajne vsebine, ki bi bila vredna vklesanja v 
kamen, zato je tak prevod napisa le malo verjeten 

Moj prevod:
OJ N BPO J MAROS dEdE TA RANO OJ BPAT OJ dE KANTEM
Oj ne beri je mrtvo dete tu rano oj brat oj da pokopljem.
Oh do not read was dead baby here early oh brother oh that I bury.

Napis 13 Napis 15

Napis 14



Galski napisi 297

Užaloščeni ob rano mrtvem detetu toži bratu, ko ga pokopava, da naj ne bere tega žalo-
stnega napisa. Brat je morda tudi sočlovek ali v širšem pomenu skupnost, saj se besedica 
brat pojavlja na različnih napisih in ni nujno, da gre vedno za brata.

Značilne besede so: BRO, MAROS, DEDE, RANO, BRAT, KANTEM, katerih pomen je 
razviden iz podanega prevoda 

NAPIS 14
Na sliki nagrobnika, Fig. 19. [1] je napis:
(K)APTA(ROSI)LLANOYIAKOΣΔEΔE/MATPEBONAMAYΣIKABOBPATOYΔE--
(K)αρταρ(ος Ι)λλανουιακος δεδε Ματρεβο Ναμαυσικαβο βρατου δε(κα)

V napisu jezikoslovci predpostavljajo le imena: Kαρταρος Ιλλανουιακος, Matrebo in 
Namajsikabo ter ne podajo kakršnegakoli razumevanja [1].

Imena ne dajejo razumevanja 

Ambrozicev prevod [2] str 12 se prične s prečrkovanjem: KAR TA ROSIL LAN OJ 
JA KOS dE ŠE MATRE BO; NAMAJ SI KA BO VRATOJ ŠE in prevodom Whatever rain 
came last year, there is good likehood that it may again, do not worry about its returning 
again  Ker je dež lani rosil, je verjetno da bo zopet, ne skrbi, da se bo povrnil.

Prevod sicer podaja smiselno vsebino, vendar je le malo verjeten, saj že oblika kamna 
napisa spominja na nagrobnik in ne na kmečko delo in skrb za pridelek, pa tudi podana 
vsebina ni take narave, da bi jo vklesavali v kamen 

Moj prevod:
KAR TAK OS IL LANOJ IAK OS dEdE MATRE BO NAM AJSI KA BO BRATOJ dE--
Kar tak ostal ali lani močno ostalo dete materi bo nam ajsa ko bo brat pokopal.
That such stay or last year strong stay baby to mother will us pain when will brother bury.

Verjetno gre za bratov pokop, ki naj v spominu tak ostane, ostalo pa je lani močno dete 
materi, pa tudi bolečina ob pokopu. Ajsa = bolečina.

Značilne besede so: KAR, TAG, OS, LANOJ, IAK OS, DEDE, MATRE, BO, NAM, AJSI, 
BRATOJ, katerih pomen je razviden iz podanega prevoda in so v večini še danes živi del sodob-
nega jezika 

NAPIS 15
Na sliki nagrobnika, Fig. 20. [1] je napis:
MATPE/BOΓΛA/NEIKA/BOBPA/TOYΔE/KANTEM
Ματρεβο Γλανεικαβο βρατου δεκαντεν

Jezikoslovci v napisu berejo imeni: Ματρεβο in Γλανεικαβο, ki naj bi bilo ime boginje 
izvira - matere – življenja, vendar ne podajajo vsebine in smisla napisa [1].

Imena ne podajajo niti vsebine niti smisla napisa 
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Moj prevod:
MATR E BOG LANEI KA BO BRATOI dE KANTEM
Mater je bog lani ko bo bratov grem pokopat.
Mother was God last year when will brothers I go to bury.

Verjetno gre za pokop brata, prav tako kot so lani pokopali že mater, ki jo je bog vzel.
Značilne besede so: MATR, BOG, LAN, KA, BO, BRATOI, KANTEM, katerih pomen je 

razviden iz podanega prevoda  Zaradi številni razumljivih besed in smiselne vsebine, je ver-
jetnost podanega prevoda zelo velika 

Napis 16 Napis 19
NAPIS 16

Na sliki nagrobnika, Fig. 21. [1] je napis:
KOPNhΛIAPO/KΛOICIABO/BPATOYdEKANT
Κορνηλια Ροκλοισιαβο βρατου δεκαντ
Jezikoslovci v napisu berejo imeni: Κορνηλια in Ροκλοισιαβο, ki naj bi bilo tudi ime 

boginje izvira – življenja, sicer ne podajajo razumevanja napisa [1].
Imena ne podajajo niti vsebine niti smisla napisa 
Ambrozicev prevod [3], str. 135, se prične s prečrkovanjem KORNELIA, RO K LOI 

CIA BO BRATOY, d E KANT in nadaljuje z dopolnitvijo KORNELIA, ROU K LOJ CJA 
BO VRATOJ, dӘ JE KANC ter zaključi s prevodom: Cornelia, may the grave return the 
hunter, so that it is ended. Kornelija, ko bi rov (grob) lovca vrnil, da bo konec.

Prevod je povezan z nagrobnikom, ni pa usklajen, saj vrnitev predstavlja začetek in ne 
konca.
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Moj prevod
KORNELIARO/KLOISIABO/BPATOYdEKANT
KOR NE LIA ROK LOI SIA BO BRATOJ dE KANT
Skoraj ne leži roka lej sije bo bratom grem pokopat.
Almost don't lie arm you see shine when to brother I go to bury.

Verjetno gre za pokop brata, ki skoraj še ni položil rok v grob, a že sije medtem, ko ga 
bo brat pokopal. Možno je brati tudi me Kornelija z enakim ali podobnim nadaljevanjem.

Značilne besede so: KOR, LIA, LOI, SIA, BO, BRATOJ, KANT, katerih pomen je razviden 
iz podanega prevoda 

NAPIS 17
Na sliki kamnite plošče, Fig. 23. [1] je napis:
CЄΓOMAPOC/OYIΛΛONЄOC/TOOYTIOYC/NAMAYCATIC/EYWPOYBhΛh/
CAMICOCIN/NЄMhTON

Jezikoslovci napisa ne razumejo saj navajajo: »In one well known inscription a citizen 
of Nemanous (Nimes) dedicates a νεμητον, a consecrated area, to the godness Belisama« 
νεμητον - nemeton - νέμέθω - nemetho = pasem [1].

Razlaga ni verjetna, saj ne podaja smiselne vsebine, ki tudi ni taka, da bi jo vklesavali v 
kamen, poleg tega pa grščina kot jezik razumevanja ni smiselna 

Napis 17

Ambrozicev prevod [2], str. 7, se prične s prečrkovanjem CEGO MAROC OJ JIL 'LO 
N JE OC TOJ OJTIOJC NAMAJ CATIC JE IO U ROJ PELE CAMI COCIN NEMET ON 
in dopolnitvijo čEGO MAROTS ON JEL? AL ON JE OTS TOJ OJTIOJC NAMAJ SATITS 
JER JO U RAJ PELE SAMI SOSIN NEMET ON in prevodom Why did the meadows fall 
silent? And all the mournful chirping cease? Do not fall silent because she is being carried to 
paradise by the Sosin himself  Let him be silent! Zakaj so travniki onemeli in žalost veselje 
konča? Ne utihni, saj jo sam Sosin nosi v raj. Pusti mu tišino.

Pri prirejanju črk je precej neupravičenih sprememb  Smisel napisa je sicer podan, vendar 
je le malo verjeten, čeprav se na nekaterih delih bolje približuje pomenu 



Starejša slovenska etnogeneza300

Moj prevod:
CЄΓOMAPOC/OYIΛΛONЄOC/TOOYTIOYC/NAMAYCATIC/EYWPOYBhΛh/
CAMICOCIN/NЄMhTON
SEGO MAR OS OJ IL LON E OS TOOJ TI OJ S NAM AJSA TI SEJ W ROJ BELE
Sestra mar ostal oj ali dar je ostal tvoj ti oj z nami ajsa ti šel v raj beli
Sister care remain oh or gift was stay yours you oh with us pain you went in heaven white
SAMI SO SIN NEM E T ON
sami so sin nem je tu on.
alone were son mute was here he.

Napis je dobro razumljiv na slovanskih osnovah. Pokojna sestra je ostala tako kot njen 
dar, z nami je bolečina, ko je šla v raj beli, samo nemi sin nam je ostal.

Značilne besede so: SEGO, MAR, OS, LON, TOOJ, NAM, AJSA, ROJ, BELE, SAMI, SIN, 
NEM, katerih pomen je razviden iz podanega prevoda in so še danes mnoge prisotne v živih 
slovanskih jezikih 

NAPIS 18
Na sliki kamnite plošče, Fig. 25. [1] je napis:

Napis 18

MARTIALIS dANNOTALI/IEVRV.VCVETE.SOSIN/CELICNON(OS)ETIC/
GOBEdBI.dVGIIONTIIO/UCVETIN/IN ALISIIA
Martialis dannotali ieuru Ucuete sosin celicnon etic gobedbi dugiiontiio Ucuetin in 
Alisiia.
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Jezikoslovci napis prevajajo: Martiali son of dannotalos dedicated this building to 
Ucuetis and also to the metal-workers who serve Ucuetis in Alisia. – Gobed – metal 
workers, Alesia is name of town [1].

To je prvi prevod jezikoslovcev, ki ima poleg tega celo smiselno vsebino  Če je Alisia res 
kraj napisa je ta del zelo verjeten, ostali deli prevoda pa so malo verjetni glede na znane slo-
vanske besede v slovenskem prevodu 

Ambrozicev prevod [2], str. 39, se prične s prečrkovanjem in dopolnitvijo: MARTIA-
LIS, S' dAN NOT, ALI JE V RUU, VRUU V CVETJE, JE SOSIN čELICNON, čELICNON, 
CVETETIC GOBEd BI, d' BI dVGIL ON TILO V CVET IN IN ALI SILA in nadaljuje s 
prevodom: Martialis, placed inside, or he is in the grave; he is buried in flowers; he is Sosin 
full-fledged (unashamedly)  A full-fledged flowerer to the cattle be! May he raise the body in 
blossoms and or power. Martialis, si dan not, ali je v grobu, v grobu v cvetju, je Sosin polno-
veljaven; polnoveljaven govedi bodi cvetličar! da bi dvignil on telo v cvet in in ali sili.

V prevodu sta dve imeni, mnogo črk je spremenjenih ali dodanih, zato prevod v celoti ni 
zanesljiv pa čeprav se v nekaterih besedah približa bolj verjetnemu pomenu 

Moj prevod:
MARTI ALI S dAN NOT ALI IE URU U CVETE SO SIN CELI S NON OS E TIC
Mrtev ali si dan not ali je grob v cvetju so sin celi si noni ostal je stric
Dead or you are put inside or is grave in flower was son whole you to nana remain is uncle
GOBEdBI dUGI I ONTI IO U CVETIN IN ALISIA
govedar dolgi je ondi joj u cvetju v raju. (v Alisiji)
cattleman long is there oh in flower in heaven  (in Alisia)

V primerjavi s prevodom jezikoslovcev [1] ima podani prevod to prednost, da govori o 
nagrobniku in pokopu, kar nedvoumno izhaja iz besed: MARTI, dAN, NOT, URU. Napis 
govori o umrlemu sinu, ki je šel v grob v cvetju in je noni isti ostal, stric govedar dolgi je 
tam, ti pa si v raju v cvetju.

Poleg navedenih besed so značilne še znane venetske ali slovenske besede: CVETE, SI N, 
CELI, NON, OS, ONTI, CVETIN, katerih pomen je razviden iz podanega prevoda in lepo 
dopolnjujejo pomen nagrobnega spomenika 

NAPIS 19
Na sliki kamnitega oltarja, Fig. 30. [1] je napis:
TARVOSTRIGARANVS    Tarvos Trigaranus

Jezikoslovcem [1] naj bi napis pomenil: Bull with three cranes - bik s tremi žerjavi.
To je smiselna vsebina glede na reliefno podobo kamnitega oltarja in se sklada tudi s 

prevodom v slovenščino 

Moj prevod:
TAR UOS TRI GARANUS  Tur ves trije gavrani.  Bison whole three cranes.

Različica - Variant
Zadnji črki sta pisani z razmakom, zato je smiselna tudi delitev.
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TAR UOS TRI GARAN US Različica - Variant US
Tur ves (kot) trije gavrani vstal.   utelesil
Bison whole (as) three cranes resurrect   reincarnated
Na sliki iz bizona raste rastlinje, na njem pa so trije gavrani, kar bi lahko pomenilo tudi 

nazorsko vsebino o ponovnem utelešenju.
Gavran = Krokar = velik črn ptič.  Gavran = Raven = big black bird.
Ob podrobni besedni primerjavi je verjetneje, da gre namesto za bika za tura in namesto 

za žerjava za gavrana - krokarja 

NAPIS 20
Na sliki nagrobnika, Fig. 28. [1] je napis:
ReSI/wQVUNIa/ReOSIOVRVS/lVCeONeIs&eCOm/A&OAITOYC.AYOCCCYT

V knjigi je le slika brez prečrkovanja in brez komentarjev o morebitnem prevodu 
napisa. Podana je le opomba, da gre za votivni napis [1].

Po vsebini gre za nagrobni napis 
Prečrkovanje
V napisu se petkrat pojavi dvojica I I, ki pomeni le eno črko e z glasovno vrednjostjo črke E.
Moj prevod:
RESI/TKVANIA/REOSIOURUS/LUCEONEISTECOM/AGOAITOIC.AIOSSSIT
RES I TK VAN IARE OS IO URU S LUCE ONE ISTE CO MAGO AI TOI S AI
OS S SI T

Res in tak nebo mlad ostane joj grobu z lučjo one iste kot mag aja tvoj sam aja ostal 
sam si tu.

Really and such sky (heaven) young stay oh grave with light that the same as magus lie 
your alone lie remain alone you here.

Nagrobni napis s pravo, lepo in mistično vsebino še posebej dopolnjuje ostale nagrobne 
spomenike. Morda gre za maga, svečenika, ki je mlad umrl in le s svojo lučjo ostane sam 
tako v grobu kot v raju.

Značilne besede so: RES , TQ, VAN, IA RE, OS , URU, LUCE, ONE, IS TE, MAGO , TOY, 
AY, katerih pomen je razviden iz podanega prevoda 

NAPIS 21
Na sliki posodi za pitje, Fig. 39. [1] je napis:
neddamon/delgu linda

Jezikoslovci [1] napis prevajajo: »I contain the drinks of the nearest«, kar vsaj spominja 
na posodo – čašo za pitje.

Prevod je smiseln, čeprav brez pravega in logičnega pomena 
Ambrozicev prevod [3], str. 135, se prične s prečrkovanjem: NII d dAM ON dIILGU 

LINOT in dopolnitvijo NIJ dӘ dAM dJILGU LINOT in zaključi s prevodom May he laze 
at home for a long time. Naj se on doma dolgo leni.
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Napis 20

Prečrkovanje ni ustrezno; prevod je sicer smiseln, čeprav brez pomena, ki bi bil povezan 
z vsebino posode 

Moj prevod
NEddAMON dELGU LINdA Različica - Variant
NEd dA MON dELGU LINdA LI N dA
Med da men dolgo življenje. le naj da
Honey give to me long life  only let give

Zelo verjetno gre za med in dolgo življenje, torej posodo za med ali medico. Linda 
pomeni morda tudi: LI N dA = Le naj da.

Značilne besede so: NED, DA, MON, DELGU, katerih pomen je razviden iz podanega 
prevoda in so dobro razumljive v slovenščini 
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NAPIS 22
Na sliki dna steklenice, Fig. 40. [1] je napis:
IBETISVCIV ANdECARI BIIETE

Jezikoslovci napis prevajajo: »drink from this you will be very amiable« [1] Pitje od tu 
ti bo zelo prijazno.

Tak prevod bi bil možen glede na to, da je napis na dnu steklenice; morda pa gre za vrč; 
vendar ni obrazložitve prevoda niti njegove utemeljitve 

Moj prevod:
IBET I S UCIU AN dECAR I BI IE TE
Obetal je se učil in deček je bil je tebe.
He promise he learn and boy was beat you 

Verjetno gre za napis v zvezi z učenjem prizadevnega učitelja, vendar je nadarjeni in 
marljivi deček prekosil svojega učitelja.

Značilne besede so: IBET, UCIU, DECAR, katerih pomen je razviden iz podanega 
prevoda  Ker gre za daljše besede, ki so še danes razumljive v slovenščini, je prevod zanesljiv 

NAPIS 23
Na sliki Fig. 40. [1] je zgoraj zabeležen napis na čaši:
Goblet from Vallauris (Alpes-Maritimes); RIG I, pp. 414-419 (with different interpretation).
Ουενικου μεδου

Jezikoslovci napis na čaši prevajajo: »Friendly through mead« – prijateljsko z medico [1].
To je doslej najbolj smiseln prevod od vseh navedenih razumevanj jezikoslovcev 

Moj prevod
OJENIKOJ MEdOJ
O JE NI KO J MEdOJ
O je ni kot je medica.
O is not as is mead 

Napis 21 Napis 22, 23
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V napisu gre za hvalo medici, ki jo čislajo nad vse.
Značilne besede so: O, JE, NI, KOJ, MEDOJ, katerih pomen je razviden iz podanega 

prevoda  Ko Slovenec vidi ta napis, rabi le par sekund, da ga popolnoma razume, zato je 
podani prevod popolnoma zanesljiv  Razumljive so prav vse besede in to prav v napisanem 
vrstnem redu 

ZAKLJUčEK
Tudi ta razumevanja galskih napisov pričajo o zelo širokem območju v srednji Evropi, 

ki so ga že davno pred Rimljani, v dobi ki jo pripisujejo Keltom, zasedali naši jezikovni 
predniki. Takratna slovanska prisotnost ni bila omejena le na jugovzhodni del, ampak je 
zajemala tudi skoraj vso srednjo Evropo. 

Slovenščina kot izrazito arhaični jezik z dvojino in bogatim izrazoslovjem in daleč 
najbolj narečno razčlenjenim slovanskim jezikom je prvovrstni in živi kulturni spomenik. 
Z najboljšimi povezavami z ostalimi slovanskimi jeziki, sanskrtom in z vedskimi jeziki [6] 
se tudi v tem primeru izkaže kot izjemno orodje pri razumevanju teh prastarih srednjee-
vropskih napisov.

Nekateri napisi so že na prvi pogled razumljivi povprečno izobraženemu Slovencu 
in prav za zadnjega potrebuje le par sekund, da dojame bistvo davno napisanega sporo-
čila. Tistim »znanstvenim« lobijem, ki še vedno zagovarjajo pozno priselitev Slovencev na 
sedanja in zahodnoevropska, sedaj potujčena ozemlja in kljub tako prepričljivim jezikov-
nim dokazom vztrajajo na imperialističnih velenemških konstruktih 19. stoletja, pač ni 
pomoči!
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ETRUŠčANSKI NAPISI

Kultura
Etruščani so postavili temelje evropske antične kulture in so po starosti, pisavi, stav-

barstvu in po izrazni umetniški sposobnosti prednjačili pred staro grško kulturo. Znani 
rimski obok, ki je kasneje omogočil gradnjo večjih kamnitih mostov in še kasneje velikih 
obokanih bogoslužnih stavb, je dejansko etruščanski. Zaradi bojev z vojaško sposobnejšimi, 
pretkanimi in agresivnimi Latini, ki jih počasi obvladujejo, je njihova kultura napredovala 
bistveno počasneje kot grška, ki je prevzela vodilno mesto in se kasneje kosala z Rimom, 
ki je bil center moči rimskega imperija. Prav Rimljani so ob koncu 3. stoletja pr. Kr. siste-
matično uničevali etruščanske knjige in vse sledove njihove kulture (T. Livij, XXV, 1. 12). 
Tako so si pripisali zasluge za antično kulturo in zgodovino prikrojili tako, da so oni postali 
zgodovinski nositelji antične kulture, Etruščane pa so iz zgodovinskega spomina izbrisali.

Pomorstvo
Etruščani so imeli utrjena in urejena mesta ter mnogo dobrih pristanišč že v času, ko 

je bil Rim še zaselek z le nekaj hišami. dobro so izkoriščali morski transport, saj so bili 
izjemni pomorščaki in uspešni trgovci, ki so imeli veliko dobrih ladij in so lahko trgovali 
po vsem Sredozemlju. Pomorski promet je bil že tedaj precej ugodnejši od kopnega, saj 
niso bile potrebne ceste, ampak le ladje in urejena pristanišča. Po morskih poteh jim je bilo 
dostopno tudi celotno Sredozemlje. Skrb za ceste je bila tedaj še omejena na najpomemb-
nejše povezave, saj so jih vzdrževali po svojih potrebah. Kvaliteta ceste je bila odvisna od 
prometa, ki je naraščal predvsem z velikostjo mest in pristanišč.

Napisi
Etruščanski napisi predstavljajo obsežno jezikovno gradivo najrazličnejših napisov 

na različnih podlagah od kamna, kovine, kosti, rogov, gline, keramike in platna. Veliko 
je tudi reliefnih napisov, ki vsaj delno lahko pojasnjujejo vsebino napisov, veliko pa je 
tudi napisov na umetniško oblikovanih keramičnih posodah. Etruščanski napisi so v 
večjem delu razumljivi na slovanskih osnovah in imajo skupno kar okoli 30400 črk. 
Primerjava glede obsežnosti ostalih značilnih, večjih in zemljepisno ločenih skupin pra-
starih napisov, ki so razumljivi na slovanskih osnovah, pokaže, da imajo vsi ostali napisi 
le 12618 črk in sicer: prebrani venetski napisi brez ponavljalnih delov imajo 7879 črk, 
prebrani retijski napisi 2301 črk in prebrani staro frigijski napisi 2438 črk. Galski napisi 
in drugi stari napisi, ki jih strokovnjaki uvrščajo med »keltske« napise, v tej primerjavi 
niso upoštevani.

Dosedanje razumevanje
Etruščanske napise je obravnaval Vladimir Pavšič - Matej Bor, ki je podal obsežno 

študijo različnih tematskih napisov v knjigi Etruščani in Veneti, kjer podaja prečrkovanje, 
delitev zveznih napisov, njihovo razumevanje in obrazložitev posameznih prepoznanih 
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besed. Z delitvijo besedila in z razumevanjem v slovenskem jeziku obravnava 13 etruščan-
skih napisov različnih vsebin.

Podrobno obravnava napisa na Pyrgijskih zlatih ploščicah in njegove razlage bodo pri-
merjane z drugimi branji v posebnem delu.
– V. Pavšič - M. Bor, Etruščani in Veneti, drugi venetski zbornik, uredil I. Tomažič, Editi-

ones Veneti, Wien, Ljubljana 1995, 11-60
Etruščanska predantična poselitev v osrednji Italiji je poleg Latinov in drugih predan-

tičnih narodov in jezikov prikazana na naslednji karti 1.
– L. Bonfante, Etruscan, Reading the past, British museum publications, 1990, 9.

Karta 1: Etruščansko ozemlje v osrednji Italiji
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Zanimiva je obravnava etruščanskih napisov, ki jo je pripravil Mirko Škibin. Obravnava 
napis na kamniti plošči z Lemnosa, kjer podaja svoje prečrkovanje, ki kar precej odstopa 
od strokovnega prečrkovanja, vendar vse spremembe smiselno utemelji. Podaja pa tudi 
smiselni prevod, na osnovi slovenskega knjižnega jezika in številnih narečij, ki se dobro 
sklada s sliko vojščaka s sulico. 

Obravnava tudi najdaljši etruščanski napis na Zagrebški laneni knjigi, kjer je napis 
ohranjem na lanenem platnu mumije, ki je bila poklonjena muzeju v Zagrebu. Podaja 
dobro utemeljeno prečrkovanje in smiselni prevod na osnovi slovenskega jezika in števil-
nih slovenskih narečij.

– M. Škibin, Etruščani so bili Slovani, Mirko Škibin, Pancopy Printstudio, Ljubljana, Nova 
Gorica 2005

Napis na kamniti plošči z Lemnosa obravnava tudi Anthony Ambrozic, ki osvoji pre-
črkovanje strokovnjakov in podaja razumevanje napisa na osnovi slovenskega knjižnega in 
narečnega izrazja.

  A. Ambrozic, The »warrior« stele from Lemnos, Zbornik tretje mednarodne konfe-
rence, Staroselci v Evropi, Jutro, Ljubljana 2005, 107-120.

Nekatere etruščanske napise so obravnavali tudi mnogi drugi Slovenci, ki so podali 
svoje prečrkovanje, delitev delno zvezno pisanih besedil in njihovo razumeanje v slo-
venskem jeziku. Nekaj prispevkov o etruščanskih napisih je objavljeno tudi v zbornikih 
projekta Korenine slovenskega naroda. Med njimi je tudi Študija prečrkovanj, delitev delno 
zveznega napisa in razumevanj etruščanskega napisa na Pyrgijskih zlatih ploščicah, ki je 
najbolje ohranjen etruščanski napis.
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PRIMERJAVA RAZUMEVANJ 
PYRGIJSKIh ZLATIh PLOŠčIC

UVOd
dobro ohranjene so tri zlate Pyrgijske ploščice velikosti 19/9 cm, 19/9 cm in !3/9 cm, 

izkopane 1964 v najdišču Pyrgi, ki je bilo glavno pristanišče za etruščansko mesto Cer-
veteri, iz 5. stoletja pred Kristusom. dve ploščici sta z etruščanskim in ena s feničan-
skim zapisom. Shranjene so v Rimu v Museo di Villa Giulia. Zlata ploščica s feničanskim 
zapisom naj bi prikazovala isto vsebino kot daljša, ali obe etruščanski ploščici, vendar ne v 
dobesednem prevodu [1, 2, 3, 4].

Zemljevid 1: Etruščansko mesto Pyrgi je glavno pristanišče mesta Cerveteri (Caere) [4: 8]
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Etruščanska mesta so prikazana na zemljevidu 1, kjer so označena tudi druge etnične 
skupine kot so Latini, Sabini, Liguri in Umbrijci [4: 8].

Etruščanski ploščici sta fotografsko prikazani na sliki 1 [6: 30], na sliki 2 pa sta prerisa 
daljše etruščanske in feničanske ploščice [6: 33].

Slika 1: Fotografija daljšega in krajšega etruščanskega napisa na Pyrgijskih zlatih ploščicah

Izvor Etruščanov še ni dokončno pojasnjen, zato navajam Ugo di Martina, ki na strani 
100 pravi, da je »na koncu treba omeniti problem izvora etruščanščine. Ta je integralno 
povezan z izvorom te civilizacije: tisti, ki izvajajo izvor Etruščanov iz podonavsko-balkan-
ske predzgodovine, bo iskal sorodnost v indoevropskih in slovanskih jezikih, kdor verjame 
v njihovo avtohtonost, se bo navezoval na protoitalske jezike, in končno, kdor sprejema 
teorijo orientalskega izvora Etruščanov, bo raziskoval v smeri mediteranskih jezikov« [1].

daljša etruščanska ploščica ima 227 črk, krajša etruščanska ploščica ima 93 črk, feni-
čanska ploščica pa ima 141 znakov. Umestitev pisav podaja A. Robinson [5]. Odlični barvni 
sliki etruščanskih ploščic sta podani v knjigi Le città etrusche, Mondadori 1973.
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Slika 2: Risba daljšega etruščanskega in feničanskega napisa na Pyrgijskih zlatih ploščicah

Pyrgi je bilo pomembno etruščansko pristanišče, ki je bilo blizu Latinov in je bilo tudi 
prvo na udaru nastajajočega Rimskega imperija. Etruščanski kralji so vladali Rimu od 7. 
stoletja do 510 pr. Kr., ko je bila ustanovljena republika Rim [4].

Mnogo znanstvenikov je že poskušalo ustrezno prečrkovati, deliti delno zvezno besedilo 
in razumeti ta etruščanska napisa na podlagi italskih jezikov in grščine, vendar do sedaj 
njihovi poskusi niso bili uspešni. Njihovo nerazumevanje je razvidno tudi iz mnenja da 
gre za dvojezični napis, zato so osnovo iskali v feničanskem napisu [1, 2, 3, 4] , ki pa ima 
samostojno vsebino kot bomo videli kasneje.

Tu se je vključil M. Bor, ki je na osnovi nekaterih prejšnjih poskusov prečrkoval in delil 
delno zvezno besedilo v besede in podal verjetno razumevanje napisa na slovanskih osnovah 
[6]. Na tej osnovi je avtor prečrkovanje, delitev in razumevanje še nekoliko izboljšal [7].

UVRSTITEV PISAV
Etruščanski napisi na teh ploščicah naj bi bili v staro-grški in feničanski pisavi zato je 

prav, da se obe abecedi predstavi tudi slikovnem zapisu na slikah 3 in 4.
Napisa na Pyrgijskih zlatih ploščicah nista v stari grški, ampak etruščanski pisavi, saj 

je ta že iz leta 800, stara grška pisava pa šele iz leta 730 pr. Kr. čeprav je stara grška pisava 
črkovno zelo podobna etruščanski je mlajša in privzeta od Etruščanov ali od starih  Frigijcev.
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Slika 3: Feničanska, Moabska, Aramejska in Judovska  pisava [4: 29]
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Slika 4: Etruščanska pisava in števila [3: 76]
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PREčRKOVANJE IN čRKOVNE PRIMERJAVE
Pogostost pojavljanja črk je naslednje:

črka A E I L K V U S T N M R H O Z B P Ž skupaj
daljša etruščanska 46 27 23 16 13 13 11 15 15 10 10 11 6 4 4 1 1 1 227
krajša etruščanska 19 9 8 9 6 6 8 4 3 6 5 2 2 2 1 2 1 0 93
skupaj 65 36 31 25 19 19 19 19 18 16 15 13 8 6 5 3 2 1 320
delež v % 20 11 10 8 6 6 6 6 6 5 5 4 3 2 2 1 1 0 100

Znak Š B T R L ` Y M K N W O H I Z P skupaj
feničanska 18 15 14 14 13 12 10 9 9 5 5 5 4 3 2 1 141
delež v % 13 11 10 10 9 9 7 6 6 4 4 4 3 2 1 1 100

Pri branju etruščanskih zapisov je treba ustrezno pozornost posvetiti njihovi starosti, 
saj se s starostjo spreminjajo. Mlajši zapisi se nekoliko bolj razlikujejo od slovanskih jezikov, 
medtem ko se starejši zapisi jezikovno približujejo venetskim zapisom. časovna meja je 
odvisna od območja in je okoli 5. stoletja pr. Kr. [6: 11-28]. “Večino najstarejših etruščan-
skih napisov na raznih vrčih, ogledalih in drugih predmetih se da razumeti s pomočjo 
slovanskega jezikovnega instrumentarija« [6: 25]. Pyrgijske ploščice so iz starejše skupine 
etruščanskih zapisov, zato je umestna tudi primerjava etruščanske in venetske abecede na 
atestinski tablici številka 23, ki je tudi iz 5 stoletja pr. Kr.:

enake črke a, e, v, i, k, m, n, o, p, r, s, 11 črk
obrnjene črke l, u   2 črki
različne črke b, d, z, t, š, g   6 črk

Velika podobnost etruščanskih črk v zapisu Pyrgijskih zlatih ploščic z venetsko pisavo 
opravičuje primerjalno branje z venetskimi črkami, zato neznano črko na koncu besedila 
druge ploščice berem kot venetski B, ki pa se glasovno verjetno bliža črki V [8].

črke S, Z in Ž so razvidne po značilnostih etruščanskih in venetskih znakov tako, 
da je njihovo branje umestno, kar nedvoumno potrjuje tudi smisel prebranega besedila, 
pa čeprav tako prečrkovanje ni povsem skladno z dosedanjo predpostavljeno izgovorjavo 
posameznih črkovnih znakov.

Izvršena je tudi primerjava uporabe črk med slovenskimi (SLO) [9], latinskimi (LAT) 
[10] in venetskimi (VEN) [11] besedili ter Pyrgijskima napisoma (PYR). Podatki so podani 
v tabeli 1, uporaba črk pa je prikazana tudi v diagramu 1.

Za ustrezno primerjavo je črka J pri slovenščini dodana črki I, črki L in V, ki se polo-
vično izgovarjata kot U sta v polovici dodani črki U. Pri latinščini je Y dodan črki I, X je 
upoštevan kot KS, Q pa kot K, saj je v latinskih besedilih za črko Q vedno črka U. Pyrgijsko 
in venetsko prečrkovanje pa je nespremenjeno. V tabeli 1 so podana števila posameznih 
črk, deleži pa so že preračunani po navedenih spremembah.

Velika razlika je opazna pri pyrgijski črki A, ki nadomešča črko O. črka h nadomešča 
črko G, črke C, d, P in T pa nadomešča črka V. Pri latinskih črkah pa je večje odstopanje 
pri črki U, ki nadomešča črko O, pri črki S, ki nadomešča Z in C ter pri črki T, ki nadome-
šča V. Pri slovenskih črkah je bila uporabljena pravilna izgovorjava črk L in V, medtem ko 
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Tabela1: Števila in deleži črk v slovenskih, latinskih, venetskih in pyrgijskih besedilih

ČRKA
Števila črk Deleži v %

Slovensko Latinsko Pyrgi Slo-kor Lat-kor PYR SLO LAT VEN
A 1493837 94413 65 1493837 94413 20,31 10,47 8,75 9,62
B 276435 15955 3 276435 15955 0,94 1,94 1,48 0,84
C 305398 42410 0 305398 42410 0,00 2,14 3,93 0,83
č 506 0 0 506 0 0,00 0,00 0,00 0,00
d 483354 28209 0 483354 28209 0,00 3,39 2,61 1,52
E 1527308 122232 36 1527308 122232 11,25 10,71 11,33 8,66
F 15671 10613 0 15671 10613 0,00 0,11 0,98 0,00
G 233506 11908 0 233506 11908 0,00 1,64 1,10 2,37
h 149351 8589 8 149351 8589 2,50 1,05 0,80 0,37
I 1287565 102767 31 1954285 103853 9,69 13,70 9,62 17,63
J 666720 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
K 528194 29 19 528194 72500 5,94 3,70 6,72 3,37
L 750912 32597 25 375456 32597 7,81 2,63 3,02 3,13
M 471258 55881 15 471258 55881 4,69 3,30 5,18 3,17
N 902321 63007 16 902321 63007 5,00 6,33 5,84 6,73
O 1296470 58076 6 1296470 58076 1,88 9,09 5,38 12,70
P 481082 28121 2 481082 28121 0,63 3,37 2,61 1,25
Q 0 69091 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
R 714355 69181 13 714355 69181 4,06 5,01 6,41 4,67
S 720715 79028 19 720715 82408 5,94 5,05 7,64 6,04
Š 142079 0 0 142079 0 0,00 1,00 0,00 0,69
T 617265 85192 18 617265 85192 5,63 4,33 7,90 8,79
U 268212 88823 19 912024 157914 5,94 6,40 8,23 3,58
V 536711 5007 19 268355 5007 5,94 1,88 0,46 3,76
Z 299833 45 5 299833 45 1,56 2,10 0,00 0,28
Ž 92173 0 1 92173 0 0,31 0,65 0,00 0,01
X 0 3380 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Y 0 1086 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
W 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 14261231 1075640 320 14261231 1148111 100 100 100 100

se pri Pyrgijskih napisih taki popravki iz diagrama nakazujejo, saj črka L nadomešča črko 
U. Pri venetskih črkah je največja razlika pri črki I, ki nadomešča črko E in pri črki V, ki 
nadomešča črko U.

črke se bolje ujemajo s slovenskimi pri: A, h, T, U, Z in Ž  6 črk
črke se bolje ujemajo z latinskimi pri: E, I, K, M, N in O  6 črk
črke se bolje ujemajo z venetskimi pri: B, L, P, R, S in V  6 črk
Podana primerjava ni podala značilnih izidov, zato prikažemo še primerjavo z deleži 

samoglasnikov, zvočnikov ter zvočnih in ne-zvočnih soglasnikov, kot so podani po nave-
denih skupinah v literaturi [12].
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Primerjave so podane v tabelah 2, 3, 4 in 5:

Tabela 2: Primerjava deležev samoglasnikov

Primerjava jezikov VEN SLO LAT PYR
deleži samoglasnikov: a, e, i, o in u 52,18 50,38 45,4 49,06

Primerjava kaže bistveno ujemanje s slovenščino, nekoliko manjšo z venetščino in naj-
slabše ujemanje z latinščino.

Tabela 3: Primerjava deležev zvočnikov

Primerjava jezikov VEN SLO LAT PYR
deleži zvočnikov: m, n, l, r in v 21,46 19,15 23 27,5

Primerjava kaže največje ujemanje z latinščino, manjše z venetščino in najmanjše 
ujemanje s slovenščino.

Tabela 4: Primerjava deležev zvenečih soglasnikov

Primerjava jezikov VEN SLO LAT PYR
deleži zvenečih soglasnikov: b, d, g, z in ž 5,01 9,06 5,46 2,81

Primerjava kaže najboljše ujemanje z venetščino, nekoliko manjšo z latinščino in naj-
slabše ujemanje s slovenščino.

Tabela 5: Primerjava deležev nezvenečih soglasnikov

Primerjava jezikov VEN SLO LAT PYR
deleži nezvenečih soglas.: p, t, s, š, č, k, h in c 21,33 20,64 26,14 20,63

Primerjava kaže bistveno ujemanje s slovenščino, nekoliko manjšo z venetščino in naj-
slabše ujemanje z latinščino.

Diagram1: Primerjava uporabe črk v slovenskih, latinskih, venetskih in pyrgijskih besedilih
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Najpomembnejša je primerjava s samoglasniki, ki imajo tudi daleč največji delež med 
značilnimi skupinami črk oziroma glasov, in ta primerjava kaže na najboljše ujemanje črk 
Pyrgijskih etruščanskih napisov s slovenščino in nekoliko slabšo z venetščino.

Za boljšo primerjavo je izvedeno točkovanje najboljšega ujemanja z 2 in srednjega z 1. 
Z upoštevanjem povprečnih deležev je izračun ustreznega ujemanja prikazan v tabeli 6.

Tabela 6: Točkovanje in izračun primerljivega ujemanja

Točkovanje Delež Slovenšč. Venetšč. Latinšč. Slovenščina Venetščina Latinščina
Samoglasniki 49,4 2 1 0 98,8 49,4 0
Zvočniki 22,8 0 1 2 0 22,8 45,6
Zven. sogl. 5,6 0 2 1 0 11,2 5,6
Nezv. sogl. 22,2 2 1 0 44,4 22,2 0
Skupaj 100 4 5 3 143,2 105,6 51,2

Največ primerjav kaže na ujemanje z venetščino, manj s slovenščino in najmanj z latin-
ščino. Upoštevanje deležev posameznih skupin, ki daje pravo primerjavo, pa kaže, da je 
ujemanje z venetščino še enkrat boljše kot z latinščino, s slovenščino pa je ujemanje že 
skoraj trikrat boljše kot z latinščino.

ANALIZA FENIčANSKE PLOŠčICE
Feničanska ploščica je v zapisu, ki se bolj približuje stari in mlajši aramejščini - glej 

sliko 4, ki pa izhajata iz stare feničanščine [2: 29]. Imamo pa tudi prečrkovanje v latinici v 
knjigi [1] in podobno prečrkovanje v literaturi [3], z zamenjavo črke O s črko Q kot sledi:

lrbt l`štrt`šr odš`z `š p`l w`š ytn tbry`. wlnš mlk`l kyšry`. byrh. zbh šmš bmtn` bbt 
wbm tw. k`štrt. `rš. bdy lmlky šnt šlš iii by rh krr bym obr `lm wšnt lm`š` lm bbty šnt km 
hkkbm `l. [1]

lrbt l`štrt`šr qdš`z `š p`l w`š ytn tbry`. wlnš mlk`l kyšry`. byrh. zbh šmš bmtn` bbt 
wbm tw. k`štrt. `rš. bdy lmlky šnt šlš iii by rh krr bym qbr `lm wšnt lm`š` lm bbty šnt km 
hkkbm `l. [3]

Pri prepisu je opaznih 12 nedoslednosti:   o bere 3x kot `  r bere 2x kot d
   š bere 1x kot m  k bere 1x kot m    štiri pike manjkajo, ena pa je odveč.

Za feničansko ploščico imamo štiri prevode, tri v italijanščino [1, 2], s prevodi v sloven-
ščino, kot jih je prevedel Lucijan Vuga, imamo pa tudi prevod v angleščino [3]:

1 G. Garbarini [1]
2 G. Levi della Vida [1]
3 S. Moscati [2]
4 P. Schmitz [3]
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lrbt l`š trt`šr odš`z `š p`l w`š ytn tbry`. wlnš
mlk`l kyšry`. byrh. zbh šmš bmtn` bbt wbm
tw. k`štrt. `rš. bdy lmlky šnt šlš iii by rh
krr bym obr `lm wšnt
lm`š` lm bbty šnt km hkkbm `l.

1 Alla Signora Astarte. Questo e il luogo sacro che ha fatto e che ha dato Thefarie Vilianas,
Gospodarici Astarti. To je posvečen kraj, ki ga je ustvaril in dal Thefarie Velianos,
To lady Astres. This is consecrated place, which create and give Thefarie Velianos,

re su Chaiserie, nel mese di Zbh Šmš, in dono nel tempio e nel suo recinto (?);
kralj Chaiserie, v mesecu Zbh Šmš, v dar templju in njegovi ogradi (?);
king of Chaiserie, in month Zbh Šmš, in gift to temple and his enclosure (?);

poiche Astarte ha innalzato (?) con la sua mano al suo regno per tre anni nel mese
ker ga je Astarta povzdignila s svojo roko za vladarja za tri leta v mesecu
since Astres raised him with her hand for ruler for three years in month

di Krr nel giorno del seppellimento della divinita.
Krr na dan pokopa božanstva.
Krr on the day of inter of divinity.

E gli anni della statua della divinita nel suo tempio (sono tanti) anni come queste stelle.
In let kipa božanstva v njegovem templju (je toliko) let, kolikor je teh zvezd.
And years of statue of god in his temple (are such) years, how many are these stars.

2 Alla Signora Astarte e questo il santuario (luogo santo) che ha fatto e che ha donato
Za gospodarico Astarto je to svetišče (sveti kraj), ki ga je zgradil in dal
For lady Astres, is this temple a consecrated place, which were built and give

Tbry` Wlnš re di Kyšry nel mese di Zebah šiššim (Šmš corruptum) in M
Ktn nel tempio

Tbry` Wlnš, kralj Kyšry, v mesecu Zebah šiššim (Šmš corruptum) v MKtn v svetišču
Tbry` Wlnš, king of Kyšry, in month Zebah šiššim (Šmš corruptum) v MKtn in temple

di Wbm
n tw perche Astarte scelse per mezzo di lui nell`anno tre del suo regno

od Wbm
n tw, ker ga je Astarta izbrala za njega v tretjem letu njegovega vladanja

from Wbm
n tw, because Astres chose him and for him in third year of his ruling 

nel messe di Krr nel giorno della sepoltura della divinita e nell`anno della statua
v mesecu Krr, na dan pokopa božanstva, in v letu kipa
in month Krr on the day of inter of divinity, in the year of statue
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della divinita nel suo tempio (e) nell`anno (?) di quelle stelle.
božanstva v njenem svetišču (in) v letu (?) tistih zvezd.
of divinity in her temple (and) in year (?) of these stars.

3 Alla signora Astarte. Questo (e) il sacello che ha fatto e che ha donato Thefarie 
Velianas,
Gospodarici Astarti. To (je) kapelica, ki jo je zgradil in daroval Thefarie Velianas,
To lady Astres. This (is) small chapel, which built and give Thefarie Velianas,

re su Caere, nel mese di zbh šmš, in dono (?) nel tempio e nel suo recinto (?),
kralj Caere, v mesecu zbh šmš, v dar (?) svetišču in njegovi ogradi (?),
king of Caere, in month zbh šmš, in gift (?) to temple and his enclosure (?),

poiche Astarte ha richiesto (cio) per mezzo di lui nell`anno terzo del suo regno,
ker je Astarta zahtevala (to) od njega v tretjem letu njegovega vladanja,
since Astres demanded (this) from him in third year of his ruling,

nel mese di krr, nel giorno del seppellimento della divinita. Gli anni della statua
v mesecu krr, na dan pokopa božanstva. Let kipa
in month krr, on the day of inter of divinity. Years of statue

della divinita (siano tanti) anni quante queste stelle.
božanstva (naj bo toliko), kolikor je zvezd.
of divinity (let be so many), how many are the stars.

4 For the Lady, for Astarte (is) this holy place which Thefarie Veliunas, king
Za boginjo Astarto je ta sveti kraj, ki ga je Thefarie Veliunas kralj

over Kaysrye, made and which he put in the temple in Mtn, the month of solar sacrifices.
Kaysrye naredil in postavil v tempelj v mesecu sončnega darovanja.

And he built a chamber because Astarte requested (this) from him, year three of his reign,
In zgradil stavbo ker je Astarta to zahtevala od njega v tretjem letu njegovega kraljevanja,

in the month of KRR, on the day of the deity’s interment. And (as for) the years of one 
v mesecu KRR na dan pokopa boginje. In leto tistega

who makes a gift to the deity in her temple, (may) these (be) years like the stars.
ki je daroval boginji v njenem templju, naj bo toliko let kot je zvezd.

Ne morem ocenjevati ustreznosti prevodov v italijanščino, vendar je očitno, da so vsi 
trije prevodi dovolj podobni, da bi lahko sklepali na ustreznost prebranega besedila, razen 
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če sta se drugi in tretji prevod naslanjala na prvi italijanski prevod. Tudi angleški prevod 
podaja le štiri bistvene razlike.

Nekateri jezikoslovci vzporejajo etruščanski in feničansko tablice in iščejo skupno 
vsebino, zato podajam podrobno analizo. Primerjava z daljšo etruščansko ploščico bi lahko 
bila ustrezna, saj bi s 86 dodanimi samoglasniki v deležu 60,99 % število znakov feničanske 
ploščice naraslo na 227 črk daljše etruščanske ploščice. Primerjava s krajšo etruščansko 
ploščico pa ni možna, saj ima že manjše število črk kot feničanska znakov. Tudi primerjava 
obeh ploščic ni ustrezna, saj bi morali dodati 179 samoglasnikov v deležu 126,95 %, kar 
glede na predpostavljene jezikovne značilnosti ni možno.

Primerjava točk nahajanja božanstev Junone in Astarte – UNIAL ASTRES v daljši 
etruščanski in Astarte – ŠTRT v feničanski ploščici je zato smiselna in nedvoumno kaže 
na bistveno različna mesta nahajanja božanstev, zato dobesedna primerjava prevodov ni 
smiselna. V feničanski ploščici se nahaja božanstvo dvakrat, v etruščanski pa le enkrat.

Primerjava števila črk ali znakov feničanske in daljše etruščanske ploščice pred, med in 
po imenih božanstev je prikazana v tabeli 7.

Tabela 7: Primerjava števila črk ali znakov pred, med in po imenih božanstev

Primerjava Pred Bož. Med Bož. Po Skupaj
število črk daljše etruščanske tablice 27 11 0 0 189 227
število znakov feničanske ploščice 6 4 64 4 63 141
primerjalno število z dodanimi samoglasniki 9 6 103 6 103 227

Razlike v številu vmesnih črk so zelo velike in se pokažejo tudi pri prevodu, saj je na 
podlagi dosedanjega razumevanje povsem očitno, da ne gre za isto vsebino, kot je zapisana 
na etruščanskih ploščicah, zato kakršnekoli vsebinske primerjave niso umestne.

ANALIZA PYRGIJSKIh PLOŠčIC

Analiza zajema pregled ustreznosti prečrkovanja zapisov v latinico in primerjavo raz-
ličnih prevodov istega besedila, s prepoznavanjem posameznih črk ali sklopov črk, in zlasti 
s prepoznavanjem posameznih besed prevedenega besedila. Vsa besedila so obravnavana 
po enakem postopku in po enakih kriterijih tako, da primerjava daje upravičene zaključke.

Primerjava branja Pyrgijskih zlatih ploščic je izvedena na osnovi naslednjih zapisov 
prečrkovanj in prevodov:

1 A. Mario [1],
2 C. Tartaglini [2],
3 P. Schmitz [3],
4 M. Bor [6],
5 V. Vodopivec [7].
Pri analizi so s temi števili označena navedena prečrkovanja in prevodi.
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dELOVNE hIPOTEZE
delež napačno prečrkovanih črk ne sme preseči 10 %.
delež prepoznanih črk v posameznem prevodu in to brez imen in ne prevedenih besed, 

mora biti najmanj 25 %, če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja obravnava-
nega besedila.

delež prepoznanih besed v posameznem prevodu mora biti najmanj 30 % in to brez 
imen in ne prevedenih besed, če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja obrav-
navnega besedila.

PREčRKOVANJA
Opozoriti moram na natančnejšo delitev besedila v knjigi G. M. Facchetti, kjer C. Tar-

taglini razlikuje in označuje ločila, vrstice in delitev zveznega besedila na besede. Takega 
prikaza sem se držal tudi sam:

Legenda: znak “-“ ločilo besed zveznega besedila
 znak “/“ ločite vrstic
 presledek “ “ v besedilu označena ločitev besed

dALJŠI ETRUŠčANSKI ZAPIS

Primerjave prečrkovanj in delitev so podane z zapisi in s  števili drugače govorjenih črk, 
ki so označene krepko in drugače pisanih črk, ki so označene krepko in poševno.

1 ITA TMIA ICAC hERAMASVA VATIECHE UNIAL ASTRES THEMIASA MECH
THUTA THEFARIEI VELIANAS SAL ZUVENIAS TURUCE MUNISTAS
THUVAS TAMERESCA ILACVE TULERASE NAC CI AVIL CHURVAR TESI
AME ITALE ILACVE ALSASE NAC ATRANES ZILACAL SELE ITALA
ACNASVERS ITANIM hERAMVE AVIL ENIACA PULUMCHVA  15, 9)

2 ITA TMIA ICAC hE/RAMAŠVA VATIEΧE UNIALASTRES ΘEMIA/SA MEΧ
ΘUTA ΘEFA/RIEI VELIANAS SAL/ CLUVENIAS TURU/CE MUNISTAS
ΘUVAS/ TAMERESCA ILACVE TULERASE NAC CI AVI/L ΧURVAR
TEŠIAMEIT/ALE ILACVE ALŠASE NAC ATRANES ZILAC/AL SELEITALA
ACNAŠV/ERS ITANIM hERAMVE AVIL ENIACA PULUMΧVA  14, 9)

3 ITA. TMIA. ICAC. hERAMAŚVA. VATIEChE UNIALASTRES. THEMIA-SA. MECh.
THUTA. THEFARIEI. VELIANAS. SAL. CLUVENIAS. TURU-CE. MUNISTAS.
THUVAS TAMERESCA. ILACVE. TULERASE. NAC. CI. AVI-L. ChURVAR.
TEŚIAMEIT ALE. ILACVE. ALŚASE NAC. ATRANES. ZILAC-AL. SELEITALA.
ACNAŚVERS. ITANIM. hERAM-VE. AVIL. ENIACA PUL-UMChVA.  14, 9)

4 ITA TMIAJ KAK hERAM AZVA VATIEhE UNI AL ASTRES OJEMIA SA MEh
OUTA OJEBADJEJ VELIANAS SAL CLUVENI AS TURUCE MUNI STAS OUV
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ASTA MERESCA ILAKVE TULE RASE NAC CI AVIL hURVAR TE ZJAME
ITALE ILAKVE AL ZASE NAC AT RANE S ŽILAC AL SELJE ITALA
AK NA ZVED S I TA NIM hERAM VE AVIL JEN JACA PULUMhVA  6, 8

5 I-TA TMIA I-KAK hE/RAM-AZVA-VATIEhE/-UNI-AL-ASTRES O-E-MIA/-SA
MEh OUTA OEBA/RIEI VELIANAS SAL/-CLUVENI-AS TU-RU/KE. MUNI-STAS
OUVA-S/TA-MERESKA ILAKVE/ TULE-RASE NAC. KI AVI/L hURVAR TE-
ZIAME-IT/ALE ILAKVE AL-ZASE/-NAC. A-T-RANE-S ŽILAC/-AL SELE-ITALA.
AK-NA-ZV/ER-S I-TA-NIM hERAM/-VE AVIL EN-IAKA PUL/UMhVA  0, 0

KRAJŠI ETRUŠčANSKI ZAPIS

Primerjave prečrkovanj in delitev so podane z zapisi in s  števili drugače govorjenih črk, 
ki so označene krepko in drugače pisanih črk, ki so označene krepko in poševno.

1 NAC THEFARIA VELIIUNAS THAMUCE ZERA ETANAL MASAN TIUR VNIAS
 SELACE VACAL TMIAL AVILCHVAL AMUCE PULUMCHVA SNUIAPH 11, 2

2 NAC ΘEFARIEVEL/IIUNAS ΘAMUCE CLEVA ETANAL/ MASAN TIUR/UNIAS
 ŠELACE V/ACAL TMIAL A/VILΧVAL AMUC/E PULUMΧV/A SNUIAΦ 8, 2

3 NAC. THEFARIE. VELIIUNAS. THAMUCE CLEVA ETANAL. MASAN. TIURU-
NIAS. ŚELACE. VACAL. TMIAL, AVILChVAL. AMUCE. PULUMChVA SNUIAPH

7, 4

4 NAC OJEBADIJE VELIIUNAS O AMUCE CLEVA E TANAL MASAN TIUD UNI
 AS ZELACE VA KAL TMIAL AVIL hVAL AMUCE PULUMhVA SNUJAV 5, 4

5 NAK OEBARIE VEL/IIUNAS O-AMUCE/ KLEVA E-TANAL/ MASAN TIUR/ UNI-
 AS ZELACE V/A KAL TMIAL A/VIL-hVAL AMUC/E PULUMhV/A SNUIAB  0, 0

PREVOdI
dALJŠI ETRUŠčANSKI ZAPIS

Primerjava prevodov po posameznih delno zaključenih vsebinah, ki so podane z 
zapisom in s števili prepoznanih črk, ki so označene krepko in prepoznanih besed brez 
imen, ki so podčrtane:

I-TA TMIA I-KAK HERAM-AZVA-VATIEHE
1. QUESTA COSTRUCIONE E QUESTO SACRARIO APPARTENGONO   2, 1
2. IL TEMPIO E QUESTE STATUE FURONO <RIChIESTI>   5, 3
3. ThIS IS ThE TEMPLE (or chapel, cella) ANd ThIS IS ThE PLACE OF ThE   4, 2
4. TA TEMPELJ JE KOT HRAM OZVAL UTEHE 18, 7
5. TUdI TA TEMPELJ JE KOT HRAM OZVAL UTEHE 19, 8
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UNI-AL-ASTRES O E-MIA/-SA MEH OUTA
1. ALLA SIGNORA dELLE STELLE (UNI); CONSTRUITI PER I   2, 0
2. dA PARTE dI UNI; IL <FONdANTE> LA LEGA UNICA   6, 2
3. STATUE (?) WhICh hE hAS dEdICATEd TO UNI-ASTARTE, ThE LORd   0, 0
4. JUNONE ALI ASTARTE, PRIJEMŠI ZA MEč OVUd 10, 4
5. JUNONE ALI ASTARTE, KO JE IMEL SVOJ MEč TU 11, 7

OEBA/RIEI VELIANAS SAL/-CLUVENI-AS TU-RUKE
1. SACRIFICI dA TIBERIO dI VELIO. IL RE, COME dONO,   0, 0
2. ThEFARIE VELIANAS IL SAL dEL CLUVENIA dONO;   3, 1
3. OF ThE PEOPLE (or king, or tyrant), ThEFARIE VELIANA; SAL CLUVENIAS   0, 0
4. VOJVOdA VELIANAS, POSLANIK SLOVENJI, KO GA JE POSTAVIL.   9, 2
5. OBREdNIK VELIANAS SEL SLOVENJI, KO JE TU ROKOVAL. 19, 5

MUNI-STAS OUVA-S/TA-MERESKA
1. (PER GLI STRANIERI) hA OFFERTO E LA PROTEZIONE E LE dUE   0, 0
2. dEL SACRO LUOGO dELLA CAMERA QUESTO (FU);   2, 0
3. hE GAVE IT, ThIS ONE PLACE (?); SINCE ON ThE ONE hANd   0, 0
4. PONOSNA STAVBA TA JE OSTALA, MORSKO 11, 4
5. MUNJA STAVBA OVA JE STALA V MORSKI 16, 5

ILAKVE TULE RASE NAC
1. COSTRUCIONI. BAdERA AI CONFINI PER   0, 0
2. NELLE FESTE TULERASA POIChE (FURONO)   0, 0
3. ShE RAISEd hIM FOR ThREE YEARS (in the third year?)   0, 0
4. ILAKVE, ZAVETIŠčE RASENSKO,.   6, 1
5. ILAKVE UTRdBI KO JE RASEL NAKON.   7, 2

KI AVIL HURVAR TE-ZIAME IT/ALE
1. CINQUE ANNI; dEL PAESE CURA SIA, SECONdO   4, 0
2. TRE ANNI COMPLETI, NEL GIORNO dEL POTERE;   2, 0
3. IN ThIS WAY, CHURVAR TESIAMEITALE (?)   0, 0
4. KO JE UMRL, GUSAR TEdAJ ZAJAME, ITAL 16, 6
5. KO JE MINIL, KURBIR TEdAJ ZAJAME ITALSKI 18, 6

ILAKVE AL-ZASE/-NAC
1. L USO; BAdERA AL RECINTO SACRO.   2, 1
2. NELLE FESTE ALŠASA, POIChE   0, 0
3. ANd SINCE ON ThE OThER hANd hE hAS BEEN PROTECTEd,   0, 0
4. ILAKVE PA ZASEdE.   5, 2
5. ILAKVE ALI ZASEdE NAKON.   9, 3
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A-T-RANE-S ŽILAC/-AL SELE-ITALA

1. PER LE ATTRIBUZIONI dA dOGE (dUCE; SACERdOTE) FISSI LE   0, 0
2. <FUORI dALL`EdIFICIO> dELLA PRETURA <MASSIMA> (CI FU)   2, 0
3. hERE IS ThE STATUE (or in the month of August);   0, 0
4. Od TE NESREčE STA ŽITELJ IN SELJE Od ITALA. 11, 5
5. Od TE RANE STA ŽITELJ ALI SELJE Od ITALA. 15, 7

AK-NA-ZV/ER-S I-TA-NIM HERAM

1. PURIFICAZIONI, INOLTRE IL SACRO ANNO,   0, 0
2. <L ATTO dEL FUOCO>; E <A TAL FINE> SULLE STATUE   0, 0
3. (and may the) YEARS (be) AS   0, 0
4. KAKOR JE RAZVIdNO I TA NAM HRAM JE, 13, 4
5. KAKOR ZVER SI I TA NIMBŠKI HRAM 17, 7

VE AVIL EN IAKA PULUMHVA

1. Ed IL GIORNO dELL ASSEMBLEA.   0, 0
2. (CI SONO) ANNI (TANTI) QUANTE LE STELLE   0, 0
3. MANY AS ThE PULUMCHVA (stars?)   0, 0
4. GLEJ, UNIčIL IN JAKO POLOMIL. 10, 4
5. VEdI, MINIL IN JAKO POLUMPAL. 12, 5

KRAJŠI ETRUŠčANSKI ZAPIS
Primerjava prevodov po posameznih delno zaključenih vsebinah, ki so podane z 

zapisom in s števili prepoznanih črk, ki so označene krepko in prepoznanih besed brez 
imen, ki so podčrtane:

NAK OEBARIE VELIIUNAS O AMUCE KLEVA

1 RIGUARdO A TIBERO dI VELIO: hA ORdINATO LA CONSACRAZIONE   0, 0
2 dACChE ThEFARIE VELIUNAS <FONdO>, IL CLEVA dELL ETANA   0, 0
3 (Thus) hERE ThEFARIE VELIUNA ESTABLIShEd; ThE OFFERING OF   0, 0
4 NATO KO JE VOJVOdA VELIUNAS PO POMOČ KLICAL   8, 4
5 NAKON OBREdNIK VELIUNAS PO POMOČ KLICAL 14, 5

E TANAL MASAN TIUR UNI AS ZELACE VA KAL

1 ANNUALE SECONdO L USO dEL MESE dELLA SIGNORA; hA FASSATO   0, 0
2 <LA RIPETIZIONE> dEL <RITO MENSILE> <OFFICIO>, <LA PREGhIERA>   3, 0
3 ThE ETAN IN ThE MONTh OF MASAN hE OFFEREd; FOR ThE ANNUAL   0, 0
4 JE UdARILA SILNA VOLJA JUNONE dA JE ZLOčINCE V KALI   9, 5
5 JE TNALA MOčNA TIRA JUNONE dA JE ZLOčINCE V KALI 20, 8

TMIAL AVIL HVAL AMUCE PULUMHVA SNUJAB

1 LA ESPIAZIONE TEMPLARE ANNUALE, dEL PARI L ASSEMBLEA dEL SENATO.   1, 0
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2 dEL TEMPIO dEGLI ANNI CI FU, STELLE <CENTO>   0, 0
3 PURIFICATION OF ThE TEMPLE hE MAdE CELESTIAL (or numerous,
 or fruitful) SNUIAPH (ritual driving of the nails, or rites).   0, 0
4 ZATRL, UNIčIL, ZAHVALJUJOč POMOČI IN PORAZIL dOKONčNO.   9, 4
5 ZMLEL, UVIL IN ZAHVALJUJOč POMOČI POLUMPAL ZNOJEVO. 20, 6

dELITEV ZVEZNEGA BESEdILA
delitev zveznega besedila v posamezne besede je izjemnega pomena za razumevanje 

obravnavanega besedila. Ločitev besed v obravnavanem napisu z ločili je prikazana le 
tam, kjer bi drugačna ločitev pomenila tudi drugačen pomen besedila. Tako kot v mnogih 
jezikih, se tudi tu posamezne besede združujejo v besedne sklope, ki jih je možno ločiti šele 
z razumevanjem prebrane vsebine. Obseg razumljivo prebranega besedila mora biti dovolj 
velik, saj se ustrezna zanesljivost doseže po moji oceni, ko je razumljivega okoli tretjine 
napisanega besedila, kar je tudi kriterij delovne hipoteze za ustreznost razumevanja napi-
sanega sporočila.

Primeri ustrezne delitve besednih sklopov zveznega besedila:

I-TA I-KAK E-MIA-SA OUVA-STA-MERESKA TE-ZIAME
AL-ZASE-NAC A-T-RANE-S AK-NA-ZVER-S-I-TA-NIM

Pri navedenih primerih se 8 neznanih besed z razumevanjem besedila preoblikuje v 
26 znanih besed. Taka delitev je mogoča šele z razumevanjem prebranega besedila. Tuji 
avtorji do sedaj niso uspeli prebrati niti desetine besedila, zato tudi niso mogli ustrezno 
razmejiti posameznih besed zvezno pisanega besedila. Italijanska prevoda brez spolnikov 
in predlogov navajata 68 in 69 besed. Angleški prevod brez členov navaja 76 besed, Borov 
prevod navaja že 88 besed, moje študije pa so pokazale 93 besed. Prebrano besedilo ima 
zato bistveno več besed, kot pa so jih lahko ugotavljali zahodnoevropski bralci in prevajalci 
starejših etruščanskih zapisov.

UGOTOVITVE
Primerjava prečrkovanja

Primerjava prečrkovanja po avtorjih je podana v tabeli 8. Napačno branje črke C kot K 
ni upoštevano, saj je pravilno branje razvidno šele iz razumevanja celotnega napisa.

Tabela 8: Primerjava prečrkovanja po avtorjih

  Število napak Delež Drugače prečrkovane črke
1   15 + 11 =   26 8,10 % S; CH; TH; F; Z 
2   14 +   8 =   22 6,90 % Š, X, Θ, Z
3   14 +   7 =   21 6,60 % Ś, CH; TH; F; Z
4     6 +   5 =   11 3,40 % D, J (štirikrat navaja j kjer ga ni)
5     0 +   0 =     0 0,00 %  
Skupaj 227 + 93 =  320 100 %  
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Vsa prečrkovanja imajo manj kot 10 % drugače prečrkovanih črk in zato ustrezajo kri-
teriju postavljenem v delovni hipotezi.

Poleg nekaj napak gre predvsem za prečrkovanje z grškimi črkami, ki ni ustrezno in 
drugačnega branja S, Z, Š in Ž. Prečrkovanje z grškimi črkami je napačno, saj napisa nimata 
nobene povezava s klasično grščino, zato bi morali za opisovanje različnih glasov uporabiti 
ustrezne črke ali simbole, ki bistveno bolje podajajo različne glasove kot pa grške črke.

Primerjava prevodov
Primerjava prevodov je prikazana po avtorjih, napisih in obravnavanih vrsticah ter 

skupno, s prepoznanimi črkami v tabeli 9 in s prepoznanii besedami v tabeli 10. Rezultati 
so prikazani tudi na diagramu 2.

Tabela 9: Število prepoznanih črk v prevodih brez imen in neprevedenih besed po avtorjih in deleži z 
upoštevanjem števila 320 črk

Avtor 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 1/2 2/2 3/2 Število Delež
1 2 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 11 3,44
2 5 6 3 2 0 2 0 2 0 0 0 3 0 23 7,19
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,25
4 18 10 9 11 6 16 4 11 13 10 8 9 9 134 41,88
5 19 11 19 16 7 18 9 15 17 12 14 20 20 197 61,56

Vse črke 27 25 34 22 17 24 15 23 20 20 30 31 32 320 100

Število prepoznanih črk kaže na smiselnost Borovega branja, medtem ko italijanska 
prevoda in angleški prevod take smiselnosti ne izkazujeta. 

delitev zveznega besedila v besede je izjemnega pomena za razumevanje obravna-
vanega besedila. Ustrezna delitev zveznega napisa je sorazmerna razumevanju branega 
besedila, zato je ravno število ugotovljenih besed dober pokazatelj pravilnosti prevoda 
prebranega besedila. Število vseh besed v primerjanih prevodih je različno, zato upoštevam 
kot najverjetnejšo vrednost 93. 

Tabela 10: Število prepoznanih besed v prevodih brez imen in neprevedenih besed po avtorjih in deleži 
z upoštevanjem najverjetnejšega števila 93 besed

Avtor 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 1/2 2/2 3/2 Število Delež
1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2,15
2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6,45
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,15
4 7 4 2 4 1 6 2 5 4 4 4 5 4 52 55,91
5 8 7 5 5 2 6 3 7 7 5 5 8 6 74 79,57

Vse besede 8 9 8 7 6 7 4 9 7 5 6 10 7 93 100

Število prepoznanih besed kaže na smiselnost Borovega branja, medtem ko italijanska 
prevoda in angleški prevod take smiselnosti ne izkazujeta. 
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Vidna je bistvena razlika pri deležih prepoznanih črk in besed med italijanskima in 
angleškim prevodom v primerjavi s prevodoma na osnovi slovenskega jezika.

Analiza je pokazala, da Borov prevod etruščanskih Pyrgijskih ploščic izjemno dobro 
ustreza originalu in je ob uporabljeni razčlenitvi dobro razumljiv na podlagi slovenščine in 
njenih narečij. Smiselno je prebranih 42,2 % črk in 55,9 % besed.

Italijanska prevoda
Navajam prevoda v slovenščino, kot ju je prevedel Lucijan Vuga.

1 Ta zgradba in to svetišče pripadajo gospodarici zvezd (UNI); zgradil Tiberij iz Velija. In 
kralj, kot dar (za tujce), je ponudil varstvo in dve zgradbi. čuval bo meje pet let; upra-
vljal deželo po običajih; varoval sveto ogrado. Iz pristojnosti doža (vodje, duhovnika) 
določa očiščenja, poleg še sveto leto ter dan zborovanja.

 Nanaša se na Tiberija iz Velija: zaukazal je letno posvečenje po običajih meseca Gospo-
darice; določil je letno tempeljsko pokoro, prav tako zborovanje senata.

2 Svetišče in kipe je (zahteval) Uni; (ustanovitelj) združene lige. Thefaria Velianas, je 
daroval sal od cluvenia: to pripada sobi svetega kraja med svečanostmi Tulerasa, ker 
so od dneva njegovega vzpona na oblast minila tri polna leta, med praznovanji Alšasa, 
ker se je (zgodil ogenj zunaj zgradbe) (vrhovnega) sodišča. In (v ta namen) je na kipih 
toliko let kolikor je zvezd.

 Odkar je to Thefaria Velianos (utemeljil), je cleva od etana (oficij?) (ponavljanje) 
(mesečnega obreda) in (molitev) v »svetišču let«. (Sto) zvezd!

Prevoda sta tako različna, da je težko iskati vzporednice, saj se zlasti prvi prevod 
naslanja na feničanski prevod, ki pa z dejansko vsebino nima nikakršne povezave.

Posebej bi opozoril na novejši prevod v knjigi G. M. Facchettija, kjer C. Tartaglini 
dokaj verno sledi izvirniku [2], pa kljub temu ni podal vsaj delno ustreznega prevoda, saj 
je smiselno prebranih le 7,2 % črk in le 6,5 % besed. Prevod navaja kar 6 imen in 4 nepre-
vedene besede.

Diagram 2: Primerjave prepoznanih črk in besed po avtorjih
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Angleški prevod
1 This is the temple (or chapel, cella) and this is the place of the statue (?) which he has 

dedicated to Uni-Astarte, the Lord of the people (or king, or tyrant), Thefarie Veliana, 
sal cluvenias he gave it, this one place (?); since on the one hand she raised him for three 
years (in the third year?) in this way, churvar tesiameitale (?) and since on the other 
hand he has been protected, here is the statue (or in the month of August); (and may 
the) years (be) as many as the polumchva (stars?). 

2 The etan in the month of masan he offered; for the annual, (thus) here Thefarie Veliuna 
established; the offering of the etan in the month of masan he offered; for the annual 
purification of the temple he made celestial (or numerous, or fruitful) snuiaph (ritual 
driving of the nails, or rites).

Prevod ni uravnotežen in ima mnogo variant, ki kažejo na nerazumevanje besedila. 
Prevod tudi po analizi kaže najslabše rezultate in nima niti majhne verjetnosti.

PREVOd BESEdILA OBEh ETRUŠčANSKIh PLOŠčIC 

Prevodi napisov na zlatih ploščicah so podani besedo za besedo kot v napisu in ne kot 
bi se glasil prosti prevod v sedanjem slovenskem in angleškem jeziku. Besede, ki so dodane 
zaradi boljšega razumevanja so v oklepaju.

I TA TMIA I KAK hERAM AZVA VATIEhE
I ta tempelj je kot hram ozval utehe
Also this temple is as church announced consolida 
       tion

OEBARIEI VELIA NAS SAL CLUVENI AS TU RUKE
obrednik Veliki naš sel slovenji ko (je) tu rokoval.
ritual great our messenger Slovenian when (he was) here managed.

MUNI STAS OUVA STA MERESKA
Munja stavba ova (je) stala (ob) morski
Fire building this (was) stayed (at) sea

ILAKVE TULE RASE NAC
Lokvi (zalivu) utrdbi (ko je) rasel nato.
bay fort (when) he raised then.

KI AVIL hURVAR TE ZIAME ITALE
Ko (je) minil kurbir tedaj zajame italski
When he (was) dead whoremonger then grasped Italic

UNI AL ASTRES O E MIA SA MEh OUTA
Junone ali Astarte ko je imel svoj meč tu
Junone or Astres when has had his sword here
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ILAKVE AL ZASE NAC
zaliv ali zasede nato.
bay but occupied then.

A T RANE S ŽILAC AL SELE ITALA
Od te rane sta živelj in selje Italska.
From that injure were life and settle Italic.

AK NA ZVER S I TA NIM hERAM
Kakor zveri so i ta nimbški hram
Like beasts they were also this heavenly church

VE AVIL EN IAKA PUL/UMhVA
vedi minil in jako polumpal.
you know lapsed and heavy broke up.

NAK OEBARIE VELIIU NAS O AMUCE KLEVA
Nakon obrednik Veliki naš po pomoč klical
Then ritual great our on succour cry

E TANAL MASAN TIUR UNI AS ZELACE VA
je tnala močna tira Junone da (je) zločince v
was knocked powerful will of Junone so (was) criminal in

KAL TMIAL AVIL hVAL AMUCE PULUMhVA SNUJAB
kali zmlel minil zahvaljujoč pomoči polumpal znojevo.
the bud crushed lapsed thanks of help broke up sweated.

Kratice/Abbreviations

SK Slovensko knjižno Literary Slovenian [13] prem premet toss
SN Slovensko narečno Dialectal Slovenian okr okrajšava abbreviation
hK hrvaško knjižno Literary Croatian [14] preg preglas mutation
prpr preglas in premet mutation and toss sin sopomenka synonym

BESEdNJAK

Original Slovensko English
I i, tudi – SN, SK also
TA ta – SK this
TMIA tempelj – okr, preg, SK temple
I i, je – SN, SK is
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KAK kak, kot – SN, SK as
hERAM hram – preg, SK house of God, church
AZVA ozval, oznanil – preg, SN, SK announced
VATIEhE utehe – preg, SK consolidation
UNI Junona, goddess Junone, goddess
AL al, ali – okr, SN, SK or
ASTRES Astarta, goddess Astres, goddess
O o, ko – okr, SN, SK when
E e, je – okr, SN, SK is
MIA mia, mel, imel – preg, SN, SK have
SA sa, svoj – okr, SK his
MEh meč – preg, SK sword
OUTA outa, ovde, tu – preg, hK, SK here
OEBARIEI obrednik, vojvoda – preg, SK ritual, duke
VELIANAS Velianas, ime Velianas, name
VELIA velia, veliki – SN, SK great
NAS nas, naš – preg, SN, SK our
SAL sal, sel – preg, SN, SK messenger
CLUVENIA slovenji, čuveni – preg, SK, hK Slovenian, famous
S s, si – okr, SN, SK you (are)
TU tu – SK here
RUKE roke, rokoval, vodil – okr, SN, SK hands, handling, managed
MUNI munja, strela, strelna – okr, hK, SK lightning, fire, shooting
STAS stavba, staja – preg, SK fold, building
OUVA ouva, ova, ta – preg, SN, SK this
STA stala – okr, SK stayed
MERESKA morska – preg, SK of sea
ILAKVE Ilakve, lokev, zaliv – prpr, SK Ilakve, pool, bay
TULE tule, tul, zavetje, utrdba – SN, SK quiver, shelter, fort
RASE rase, rasti – SK raised
NAC nakon, potem, nas – okr, SN, SK then, us
KI ki, ko – SN, SK when
AVIL uvil, minil, umrl – preg, sin, SK bend, elapse, died
hURVAR kurbir – preg, SK whoremonger
TE te, tedaj – okr, SN, SK then
ZIAME zajame – okr, SK grasped
ITALE Italski Italic
ILAKVE Ilakve, lokev, zaliv – prpr, SK Ilakve, pool, bay
AL al, ali – okr, SN, SK but
ZASE zasede – okr, SN, SK occupied
NAC nas – preg, SK us
A a, od – SN, SK from
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T t, te – SN, SK this
RANE rane – SK injure
S s, sta – okr, SN, SK were
ŽILAC žilac, živelj – preg, SN, SK life
AL al, ali, in – SN, SK and
SELE sele, selje, selo – okr, SN, SK settle
ITALA Itala Italic
AK ak, kakor – SN, SK like
NA na – SK on
ZVER zver – SK beast
S s, so – okr, SN, SK they were
I i, tudi – SN, SK also
TA ta – SK this
NIM nimb, nebeški – okr, SN, SK heavenly
hERAM hram – preg, SK house of God, church
VE ve, vej, vedi – okr, SN, SK you know
AVIL uvil, minil, uničil – preg, SN, SK bend, elapse, destroy
EN en, in – SN, SK and
JAKA jaka, jako – SN, SK heavy
PULUMhVA polumpal, polomil – preg, SN, SK broke up

NAK nak, nakon, nato – okr, SN, SK then
OEBARIE obrednik – prpr, SK ritual
VELIIUNAS Veliiunas, veliki naš – SK Veliiunas, our great
O o, po – SN, SK on
AMUCE omoc, pomoč – okr, preg, SN, SK succour
KLEVA kleva, klical – prpr, SK cry, conjuration
E e, je – okr, SN, SK was
TANAL tnala, gnala, udarila – preg, sin, SK knocked
MASAN močan – preg, SK powerful
TIUR tiur, tira, volja – preg, sin, SK tirade, will
UNIA Junona; goddess Junone, goddess
S s, si – SN, SK you are
ZELACE zločince, zlikovce – preg, SK criminal
VA va, v – SN, SK in
KAL kal, kali – SK the bud
TMIAL zmlel, zatrl – prpr, SK crushed
AVIL uvil, minil, uničil – preg, SK bend, elapse, destroy
hVAL hvala – okr, SK thanks
AMUCE omoc, pomoči – prpr, SN, SK help
PULUMhVA polumpal, porazil – preg, SN, SK broke up
SNUJAB znojevo, težavno – preg, SK sweated, hardly
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PROSTI SLOVENSKI IN ANGLEŠKI PREVOd

Tudi ta tempelj je kot hram oznanil utehe Junoni ali Astarti, ko je imel
svoj meč tu naš veliki obrednik, sel slovenji, ko je tu rokoval.
Strelna stavba ta je stala ob utrjenem morskem zalivu, ko je rasel nas.
Ko je preminil, kurbir tedaj zajame italski zaliv in zasede nas.
Od te rane sta živelj in selo italska.
Kakor zveri so tudi ta nebeški hram vedi opustošili in jako polomili.

Nato je obrednik veliki naš po pomoč klical,
je gnala ga močna volja Junone, da je zločince v
kali zmlel, minil in zahvaljujoč pomoči porazil težavno.

Also this temple is as church announced consolidation to Junone or Astres, when has had
his sword here ritual our great, messenger Slovenian when he was here managed.
Fire building this was stayed at fortified sea bay when he raised us.
When he was dead, whoremonger then grasped Italic bay and occupied us.
From that injure were life and settle of Italics.
Like beasts they were also this heavenly church you know lapsed and heavy broke up.

Then ritual our great on succour cry,
was knocked powerful will of Junone so was criminal in
the bud crushed lapsed and thanks of help broke up hardly.

ZAKLJUčEK

Izvor Etruščanov še ni dokončno pojasnjen in znanstveniki še vedno iščejo izvor 
Etruščanov v različnih smereh. V teh prizadevanjih lahko bistveno pripomore ustrezno 
razumevanje dveh zlatih Pyrgijskih etruščanskih ploščic iz 5. stoletja pred Kristusom, ki 
sta najbolje ohranjena pisna spomenika Etruščanov. Za razumevanje besedila je izvedena 
primerjava italijanskih prevodov A. Maria in G. M. Fecchettija, angleškega prevoda 
P. Schmitza in slovenskih prevodov M. Bora in V. Vodopivca.

Primerjava navedenih prevodov etruščanskih zlatih Pyrgijskih ploščic kaže, da je v 
Borovem prevodu prepoznanih bistveno več črk v deležu 42,2 % in bistveno več besed v 
deležu 55,9 %, kot v boljšem italijanskem prevodu. To potrjuje predpostavko, da je Borov 
prevod zelo dober, saj močno presega predpostavljeni meji 25 % prepoznanih črk in 30 
% prepoznanih besed. Italijanska prevoda ne izkazujeta zadostnega obsega zadovoljivo 
prebranega besedila, zato se lahko obravnavata le kot delovni hipotezi, ki pa nista dali 
ustreznih rezultatov. Angleški prevod je še slabši in ne ustreza zahtevam delovne hipoteze.

Analize so pokazale, da Etruščani in Veneti jezikovno izhajajo iz istih korenin, zato so 
etruščanski in venetski napisi razumljivi na slovanskih osnovah. Slovenščina z mnogimi 
narečji in bogatim izrazjem se je tudi v tem primeru izkazala kot izvrstno orodje za razume-
vanje teh prastarih napisov. Pomembno je, da pri razumevanju ni bilo potrebe po uporabi 
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umetno rekonstruirane praslovanščine, saj je bila dovolj slovenščina s svojo arhaičnostjo 
in mnogimi narečji. To ponuja pomemben izziv slavistom, ki pri rekonstrukciji praslovan-
ščine še vedno ne upoštevajo najstarejših napisov razumljivih na slovanskih osnovah.

Etruščanski napisi vključno s Pyrgijskimi napisi niso pisani v grških črkah, ampak v 
originalnih etruščanskih črkah. Etruščanska pisava izvira iz slovanskih korenin Vinčan-
ske pisave iz sredine donavskega bazena, ki je najstarejša črkovna pisava, začeta že v 6. 
tisočletju [15, 16]. Okoli 800 let pr. Kr. so datirani napisi razumljivi na slovanskih osnovah 
pri Etruščanih v severni Italiji in pri Starih Frigijcih v osrednji Mali Aziji. Grška pisava je 
podobna etruščanski pisavi, saj so jo Grki tudi prevzeli od Etruščanov ali Frigijcev, saj je 
mlajša in je nastala okoli 730 pr. Kr. Vse te pisave izvirajo iz istih slovanskih korenin, to je 
iz Vinčanske, prve črkovne pisave.
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STAROFRIGIJSKI NAPISI

Starofrigijske napise so našli v osrednji Mali Aziji in so iz 8. do 3. stoletja pr. Kr. Izvirajo 
iz narodov, ki jih poznamo iz starejšega obdobja kot Venete znane iz Iliade in hate, ki so 
jih zasedli hetiti, ki so ustanovili eno izmed štirih velikih kraljestev pred-antičnega sveta.

Karta 1: Zgodovinski zemljevid velikih pred antičnih kraljestev  L  Vuga, Veneti v Troji, So Homerjevi 
Veneti Hetiti, Prosvetna knjižnica, Jutro, Ljubljana 2006, 87
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Predantična velika kraljestva bližnjega vzhoda so prikazana na zgodovinski karti 1, ki 
zajema čas od 18. do 13. stoletja pr. Kr. Tu so prikazana egiptovsko, babilonsko, asirijsko-
hitanijsko in hetitsko kraljestvo. Starofrigijski napisi so najdeni ravno v osrednjem delu 
hetitskega kraljestva, ki je zaradi notranjih razprtij njihovih voditeljev razpadlo, prebivalci 
pa naj bi zaradi neurejenih razmer umirali zaradi lakote. Vendar so tedanji prebivalci vsaj 
delno preživeli in se poimenovali po posameznih državicah ali pokrajinah in so nam v 
kasnejšem času zapustili starofrigijske napise.

Severozahodno od hetitskega kraljestva so živeli Paflagonski Veneti, ki jih omenja 
homer v Iliadi, ki zajema čas okoli 1200 pr. Kr. Na karti pa je označena državica hati, kjer 
je živelo praslovansko ljudstvo hati. Tako je razvidna neprekinjena poselitev teh območij s 
slovanskim prebivalstvom in šele perzijska osvajanje prekinejo njihov jezik. 

Starofrigijske napise so obdelovali številni arheološki, zgodovinski in jezikovni stro-
kovnjaki, ki so povečini ustrezno prečrkovali napise, njihovo razumevanje pa je omejeno 
predvsem na možna imena, ki pa ne dajejo dobre osnove za ugotavljanje njihove vsebine. 
Podrobna obdelava starofrigijskih napisov je pokazala, da v vseh napisih ni niti enega 
imena in celo znamenito ime Midas, ki se pojavi le v enem slabo ohranjenem napisu, se ni 
izkazalo kot ime, saj vsebina napisa ni skladna z imenom. Prizadevanja različnih strokov-
njakov predvsem jezikoslovcev so odlično zbrana v knjigi:
– C. Brixhe, M. Lejeune, Corpus des Inscriptions Palèo-Phrygiennes Èditions Recherche 

sur les Civilisations, Paris 1984.
Nekatere frigijske napise je obdeloval tudi Antony Ambrozic in s pomočjo slovenskih 

jezikovnih osnov podal njihov pomen v knjigi.
– A. Ambrozic, Gordian knot unbound, Old Phrygian inscriptions, Cythera press, Toronto 

2002, 1-57.
V katalogu starofrigijskih napisov so prikazana prečrkovanja, delitve delno zveznih 

besedil in njihova razumevanja v slovenščini in angleščini za vse starofrigijske napise. Pri-
kazani so tudi prevodi A. Ambrozica z oznako literature, niso pa prikazani glosárji s poja-
snili posameznih besed, saj so podrobnejše obrazložitve podane v navedeni literaturi.

Besede so kratko obrazložene v besednjaku starofrigijskega jezika, vendar so podana le 
osnovna razumevanja, z oznakami preoblikovanja v sedanji slovenski narečni ali knjižni, 
po potrebi pa tudi v kak drug slovanski govor. Večina besed je obrazložena v narečnen 
slovenskem govoru in mlajši bralec bo mnogokrat prikrajšan, saj ne pozna več izjemnega 
bogastva naših narečij. Tudi besednjak starofrigijskega jezika je dvojezičen in podaja 
ustrezne izraze tudi v angleškem jeziku.
– V. Vodopivec, Katalog starofrigijskih napisov, besed in prevodov, Jezikovni temelji 

starejše slovenske etnogeneze, Jutro, Ljubljana 2010.
– V. Vodopivec, Slovar starofrigijskih besed, Jezikovni temelji starejše slovenske etnoge-

neze, Jutro, Ljubljana 2010.
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STAROFRIGIJSKI NAPISI PTERIJE NA KAMNIh

UVOd
Starofrigijske napise Pterije na kamnih so našli v höyüku in okolici in so zanimivi 

zaradi različnih vsebin povezanih z vsakdanjim življenjem. Starost napisov je po črkovnih 
značilnostih ocenjena na 8. do 6. stoletje pr. Kr. [1].

Območje starofrigijskih napisov, ki so ga poseljevali slovanski hati, so v 2. tisočletju pr. 
Kr. zasedli hetiti in ustanovili hetitsko kraljestvo, ki je kmalu propadlo, prebivalci pa so se 
delno ohranili kot Starofrigijci. Najdišče Pterije je jugovzhodno od paflagonskih Venetov, 
ki so prebivali v državicah Pala, Arawanna, Tumanna in Kassiya, in se na sliki 1 približno 
pokriva z državico hati [2].

Slika 1: Območje paflagonskih Venetov in območje Pterije – na sliki v državici Hatti [2]

RAZUMEVANJE JEZIKOSLOVCEV

dosedanje razumevanje, ki sta ga podala Brixhe in Lejeune [1] je zelo skromno, saj sta 
celo delitev zvezno pisanih napisov podala le pri dveh napisih, in obakrat se je izkazala 
taka delitev kot napačna, tako glede jezikovnega razumevanja kot glede na statistično pov-
prečno dolžino dobljenih besed.

Za delitev so uporabljene končnice, ki so v veliki večini na črko S: P-02 – 3x OS + 0x, 
P-03 – 2x AS, 1x IS, 1x US + 1x AN+ 1x KE. Od dveh deljenih napisov na besede se sedem 
besed končuje na S in le 2 besede imajo drugačne končnice. Očitno ima predpostavljeni 
jezik razumevanja več kot ¾ besed, ki se končujejo na S, kar je le malo verjetno. 
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Kljub dobro ohranjenim napisom niso uspeli razumeti niti enega napisa, zato njihovo 
jezikovno iskanje vzporednic z drugimi napisi ni prepričljivo.

Povprečna dolžina besed je pri znanih jezikih lahko določljiva in za slovenščino tudi 
znana. S to povprečno vrednostjo lahko primerjamo povprečno dolžino besed tudi pri 
zvezno pisanih pred-antičnih napisih. Brixhe in Lejeune [1] podajata le dve delitvi zvezno 
pisanih besedil s povprečno dolžino besed 9,33 in 6,50 črke/besedo, kar je več kot dvakra-
tna pričakovana dolžina, ki je okoli 3 črke/besedo [3]. Ne podajata razumevanj, ampak le 
primerjave z drugimi napisi, pri katerih prav tako ne podajata razumevanj razen nekaterih 
poljubnih imen, ki pa ne omogočajo razumevanja napisov.

POVPREčNA dOLŽINA BESEd

Povprečna dolžina besed je značilnost posameznega jezika in je zato dobro merilo 
ustreznosti izbranega jezika razumevanja. Značilnosti slovenskih leposlovnih besed in 
njihovo povprečno dolžino je obdelal P. Jakopin v doktorski disertaciji:

Zgornja meja entropije pri leposlovnih besedilih v Slovenskem jeziku, Fakulteta za elek-
trotehniko, Ljubljana 1999. http://www.ff.uni-lj.si/hp/pj/disertacija/statopis.html [4].

Navajam njegove ugotovitve:
“Parameter, ki veliko pove o zvrsti besedila, so dolžine besed. V leposlovju so krajše kot 

v tehničnih besedilih, v delih z dialogom spet krajše kot v opisnih stavkih. V tabeli 37 so 
navedene poprečne dolžine vseh besed in različnih besed za oba vzorca - Upoštevana so 
besedila 60 del, 40 avtorjev in vsa besedila Cirila Kosmača – 52 del.

Tabela 37: Povprečne dolžine vseh besed in različnih besed v obeh vzorcih

Vseh Povprečna Standardni Različnih Povprečna Standardni
besed dolžina odklon Besed dolžina Odklon

Prvi vzorec 2.721.416 4,58 2.60 174.579 8,12 2.33
drugi vzorec 407.938 4,38 2.44 40.475 7,44 2.12
Skupaj 3.129.354 4,55 2.57 184.052 8,00 2.31

Še posebej pri povprečnih dolžinah različnih besed je zelo očitna razlika med prvim 
in drugim vzorcem. Tega ni več mogoče pripisati večji količini premega govora v Kosma-
čevem opusu, ampak tudi temu, da je njegova pripoved bolj tekoča (Štih 1958). dobljene 
vrednosti za različne besede so manjše od tistih za samostalnike iz Slovarja slovenskega 
knjižnega jezika (Jakopin 1996b).«

Povprečna dolžina besed v slovenskih leposlovnih vzorcih je 4,55 črk [4], ob upošte-
vanju mnogih okrajšav zaradi težavnega pisanja v kamen in narečnih govorov, ki krajšajo 
besede, pa moramo pričakovati v pred-antičnih napisih krajše povprečne dolžine besed. 
Ocenjena vrednost povprečne dolžine besed v teh napisih bi bila okoli tri črke, pri večkra-
tnih bistvenih okrajšavah pa tudi manj kot tri črke [3].
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RAZUMEVANJE NA OSNOVI SLOVANSKIh JEZIKOV

Napisi so zanimivi tudi zato, ker jih je nekaj obdelal že A. Ambrozic, ki podaja: pre-
črkovanje in delitev zveznega napisa na besede, dobesedni in prosti prevod v slovenščino, 
prosti prevod v angleščino ter obširno obrazložitev posameznih besed. dobesedni prevod 
ni vedno podan v ustreznih slovenskih izrazih, niti ni vedno podan po zaporedju besed 
v napisu, zato je prirejen po prostem prevodu tako, da čim bolje in dobesedno ustreza 
napisu. Prevodi in obrazložitve so mnogovrstne, zato sem poskušal čimbolj slediti izvir-
niku tako pri prečrkovanju kot pri vsebinskemu prevodu.

Napise: P-02, P-03, P-04 in P-05 je obravnaval A. Ambrozic in je njegovo delo prika-
zano z oznako literature [5].

ŠTUdIJE NAPISOV PTERIJE NA KAMNIh
Pri delitvi zvezno pisanih napisov so v pomoč pogoste besede iz drugih starofrigijskih 

napisov, ki so podane v knjigi Jezikovni temelji starejše slovenske etnogeneze v poglavju 
Zbir starofrigijskih napisov, delitev, prevod in slovar [3].

Pri vsakem napisu podajam:
– oznako napisa, stilizirano prečrkovanje, literaturo, opis, starost, mesto najdbe in sliko, 

prečrkovanje strokovnjakov, njihovo delitev in razumevanje z oznako literature ter  
komentar,

– dosedanje razumevanje na osnovi slovanskih jezikov s slovenskim dobesednim in 
prostim slovenskim ter angleškim prevodom z oznako literature in komentarjem, z 
oznako VV je moje prečrkovanje s komentarji, delitev zveznega napisa s števili črk in 
besed, razumevanja z različicami v dobesednem in prostem slovenskem ter angleškem 
jeziku in glosar besed.
Okrajšave
SK Slovensko knjižno [6] okr okrajšava
SN Slovensko narečno preg preglas sin sopomenka
PL Pleteršnikov slovar [7] prem premet prpr preglas in premet
Oznake
R Različica
[1:230, 5:21] Literatura 1 str. 230, Literatura 5 str. 21

NAPISI
P-01 NcMIOVODOIUPFSF slika [1:228]

Napis so našli na velikem kamnitem bloku na steni neke hiše v höyüku; ni podatkov o 
velikosti bloka, niti o velikosti črk, niti o starosti napisa; po značilnih črkovnih elementih 
pa bi lahko bil starejši od 7. stoletja pr. Kr.
[1] .? .] e [- -] u [- - -] ovoiman [.? .|

Brixhe in Lejeune [1] podajata primerjave z drugimi napisi, ne podajata pa delitve 
zveznega napisa, niti njegovega razumevanja 
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Napis je enovrstičen in se bere od desne proti levi. Brixhe in Lejeune [1] prečrkujeta 
začetni del zelo pomanjkljivo. drugi znak je najverjetneje dvojen, saj ima značilnosti dveh 
črk in sicer S in E ali P in E, kar je verjetneje, vendar obdržim obe različici. Znak za prvim 
O bi lahko bil IS, vendar je bistveno bolj podoben črki d zato jo kot najverjetnejšo tako 
tudi prečrkujem.
15  5  ESEPUIOdOVOIMAN  Povprečna dolžina besed je 15/5 = 3,00 črke.
E SE PUIO dOVOI MAN R 1 E PE PUIO dOVO IMA N
Je se opil dovolj meni.  Je preveč pil dovolj ima naj.
Opil se je, dovolj ga imam.  Pil je že preveč, naj ima dovolj.
he was drunk, it is enough for me.  he was drunk too much, let enough for him.
R 2 dOVO I MAN dovolj je meni. enough for me
Glosar
E e, je – okr, SN, SK is
SE se – SK you
PE preveč – okr, SK too much
PUIO pojil, pil, opil – okr, prem, SN, SK drink, drunk
dOVOI dovoj, dovolj – okr, SN, SK enough
MAN mam, imam, meni – preg, SN, SK I have, to me
dOVO dovolj – okr, SK enough
I je – okr, SK is
IMAN imam – preg, SK I have

P-02 ŽONAVEVITUNAKŽOŽ/AVŽONGUgtŽhŽ slika [1:230, 5:21]
Tudi ta napis je iz höyüka. Je na sivem granitnem bloku 81x82x64 cm, ki je bil na steni 

neke hiše in je sedaj hranjen v Muzeju arheologije v Ankari. Višina črk je 15 do 17,5 cm 
v prvi in 8,5 do 11 cm v drugi vrsti. O starosti napisa ni podatkov, po značilnih črkovnih 
elementih pa bi lahko bil starejši od 7. stoletja pr. Kr.

[1] sestbugnosva | soskanuti(i?/e?)evanos?   sestbugnos vasos kanutiievanos
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Brixhe in Lejeune [1] podajata delitev zveznega napisa, ki je očitno napačna, in 
možnosti slovničnih oblik; podajata tudi primerjavo z napison P – 03 in možno imensko 
razumevanje  Povprečna dolžina besed je 28/3 = 9,33 črk, kar je več kot trikratna pričako-
vana dolžina  Vse besede se končujejo na S, kar je le malo verjetno 

[5:21] SEST BUGN OS VA SOSKANUTI?E VAN OS
 Sesti bog dopusti v skončanje nebesa pustite. Bog daj pokoj; nebesa pa večnost!
 God grant rest and heaven eternity!

Pomen posameznih besed je razviden iz dobesednega prevoda, zato ne navajam obširnega 
glosarja, ki je podan v navedeni literaturi 

Napis je dvovrstičen in obe vrstici se bereta od desne proti levi. Znaki so dovolj dobro 
ohranjeni in prečrkovanje ki ga podajata Brixhe in Lejeune [1] je zanesljivo in ga v celoti 
lahko obdržim kot osnovo za razumevanje, razen znaka ki je označena s številom 5, ki je 
delno poškodovan in je verjetno V.

28 9 SESTBUGNOSVA/SOSKANUTI(V)EVANOS
 SEST BUG NOS VA SOSKA NUTI VE VAN OS
 Sedi bog naš v soseski not ve nebo ostalo.
 Sedi bog naš v soseski, vedi da nebo je not ostalo.
 Our God sits in the community, you know that heaven rests inside.
R 1 SES T Sedi tu Sits here
R 2 O SKANU TI v skali tu in rock here
R 3 VAS OSKA NUT IVE  vas ozka not živi  village tight inside live

 Povprečna dolžina besed je 28/9 = 3,11 črk.
Brixhe in Lejeune [1] razločita le tri besede, razumevanje na osnovi slovenskega jezika pa 

jih poda 9 ali trikrat več 

Glosar
SEST sest, usesti – okr, SN, SK sit
SES ses, sedi – okr, SK sit
T t, tu – okr, SN, SK here
BUG bug, bog – SN, SK God
NOS nos, naš – preg, SN, SK our
VA va, v – SN, SK in
VAS vas – SK village
SOSKA soska, soseska – okr, SN, SK community
O o, v – preglas, SN, SK in
OSKA oska, ozka – preg, SN, SM tight
SKANU skali – preg, SK rock
NUTI nuti, notri – okr, preg, SN, SK inside
NUT nut, not, notri – okr, preg, SN, SK inside
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IVE ivi, živi – okr, preg SN, SK live
VE ve – SK know
VAN van, nebo – PL, SN, SK sky, heaven
OS os, ostani – okr, SN, SK remain

P-03 VAŽOUŽIMANMEKAŽ/KANUtIEIVL(I)Ž/ %EVOŽKEMEKAŽ slika [1:233, 5:23]

Napis na sivem andezitu velikosti 85x84x40 cm so našli leta 1938 v höyüku na steni 
ognjišča v neki hiši. Serpentinasti napis s črkami velikosti okrog 14 cm ima tri vrste in 
je sedaj hranjen v Muzeju arheologije v Ankari. Starost ni zanesljiva in je po obliki črk 
ocenjena na 7. stoletje.

[1] vasousimanmekas/kanutieivais/devoskemekas
 vasous iman mekas kanutieivais devoske mekas

Brixhe in Lejeune [1] podajata delitev zveznega napisa, ki je na nekaterih mestih očitno 
napačna; podajata pa tudi primerjave z drugimi napisi in možnosti slovničnih oblik in 
imenskih povezav, ne podajata pa razumevanja napisa; razločita le šest besed  Povprečna 
dolžina besed je 39/6 = 6,50 črk  Od šestih besed se kar štiri končujejo na S, kar je le malo 
verjetno 
[5:23] VA SO USIM AN MEKAS KANUT IEI V AIS dEVO OS K E MEKAS
 V s vsem on miren končal je v žalovanju, deva dopusti ko je miren.
 V vsem je on v miru, končal je ob žalovanju; deva, dopusti, da ostane v miru!
 At peace with everything, he died deeply mourned; virgin, grant him peace!

Pomen posameznih besed je razviden iz dobesednega prevoda, zato ne navajam obširnega 
glosarja, ki je podan v navedeni literaturi 

Napis je trivrstičen in se prva vrstica bere od desne proti levi, naslednje pa serpenti-
nasto. Znaki so v večini dovolj dobro ohranjeni in prečrkovanje ki ga podajata Brixhe in 
Lejeune [1] je ustrezno in ga lahko obdržim kot osnovo za razumevanje, razen znaka ki je 
označen s številom 2, ki je dobro razvidna črka L in ne A in nevidno črko z oznako 3, jo 
prečrkujem kot I.
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 VASOUSIMANMEKAS/KANUTIEIVLIS/dEVOSKEMEKAS
39  15 VASOU SIM AN MEKA S KA NUT IEI V LIS dEVO S KE MEKA S
 Vasoval sem in mehka si tam not joj v lase deva si ko mehka si.
 Vasoval sem tam not in mehka si joj v lase deva kako mehka si.
 I was wooing there inside and soft you are oh in hair girl how soft you are.

R 1 VA SOU V sol in salt R 2 SI MAN si meni you (are to) me
R 3 MEKAS mehka soft R 4 KANUT ganjen touched
R 5 KANUTIE ganotje touching  R 6 LIS lice cheek
Povprečna dolžina besed je 39/15 = 2,60 črk. Različica 39/13 = 3,00 črke.

Brixhe in Lejeune [1] razločita le šest besed, razumevanje na osnovi slovenskega jezika pa 
jih poda 15 ali 13, torej več kot še enkrat toliko 

Glosar
VASOU vasou, vasoval – okr, SN, SK woo
VA va, v – SN, SK in
SOU sou, sol – preg, SN, SK salt
SIM sim, sem – preg, SN, SK I am
AN an, in – preg, SN, SK and
SI si – SK you are
MAN man, men – preg, SN, SK to me
MEKA meka, mehka – okr, SN, SK soft
S s, si – okr, SN, SK you are
MEKAS mekas, mehak – prpr, SK soft
KA ka, ko, tam – preg, sin, SN, SK when, there
NUT nut, not – preg, SN, SK inside
KANUT ganut ganjen – preg, SN, SK touched
KANUTIE ganutje, ganotje – preg, SN, SK touching
IEI jej, joj – SN, SK oh
V v – SK in
LIS lis, las – preg, SN, SK hair
LIS lic, lice – preg, okr, SN, SK cheek
dEVO devo, deva – SN, SK girl
KE ke, ko – sin, SN, SK when

P-04a OtUVOIVEtEIEtLNAIE/IOŽNIAKENANEGEŽEtI/OKIRth rKO(BIŽ)tEKMOR/
 OtE(LBI)ŽEtIVEBrU slika [1:236, 5:48]

Štirivrstični serpentinasti napis iz höyüka je na zgornji ploskvi krušljivega kvadra iz 
andezita velikosti 81x88x51 cm, ki je sedaj v muzeju v Ankari. Napis je zelo poškodovan, 
višina črk prvih dveh vrst je 12 cm, drugih dveh pa 11 cm. Starost se ocenjuje na 6. stoletje 
pr. Kr.
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[1] otuvoiveteietlanie/iosniakenanegeseti/o?k?irteko [- - -] tekmor/ot [- - - -] setivebru
Brixhe in Lejeune [1] podajata primerjavo razumevanja posameznih skupin črk z drugimi 

napisi v neslovanskih jezikih, ne podajata pa niti delitve niti razumevanja celotnega besedila 

[5:48] O TU VOIVETE IE TLNAIE I OS NIA KE NA NEGE SE TI ? SE TI V EBRU
 Oj tu vojvoda je talnaje in ostane naj tja na nehanju se ti ? se ti v grobu.
 Oj, tu vojvoda je pokopan in naj ostane tam v smrti ? je v grobu.
 Oh, here the duke lies buried, may he remain there in decease ? he is in the grave.

Pomen posameznih besed je razviden iz dobesednega prevoda, zato ne navajam obširnega 
glosarja, ki je podan v navedeni literaturi 

Napis je štirivrstičen in se prva vrstica bere od desne proti levi, naslednje pa serpen-
tinasto navzdol. Napis je precej poškodovan, zato je dobro prečrkovanje nekoliko težje. 
Prva vrsta je dobro ohranjena in prečrkovanje, ki ga podajata Brixhe in Lejeune [1] je 
ustrezno. druga vrsta je v sredi sicer nekoliko poškodovana, vendar jo Brixhe in Lejeune 
[1] prečrkujeta in je njuno prečrkovanje ustrezno. Tretja vrsta je na začetku lažje, v sredini 
pa precej poškodovana, zato na začetku privzemam prečrkovanje, ki ga podajata Brixhe in 
Lejeune [1], v sredini pa prečrkujem RKO in po razumevanju dodam BIS. Peta vrsta je v 
sredini močno poškodovana, zato prečrkujem tretji znak kot najverjetnejšo črko E in po 
razumevanju dodam LBI.

OTUVOIVETEIETLANIE/IOSNIAKENANEGESETI/OKIRTERKO(BIS)TE MOR/
OTE(LBI)SETIVEBRU       Povprečna dolžina besed je 69/23 = 3,00 črke.
O TU VOIVETE IE T LAN IEI OSNIA KE NA NEGE SE TI  69  23
OKIRTER KO BI STEK MOR OTEL BI SE TI VEBRU
O tu bojeval je tu lani joj zaspal ko na njega se ti
okrenil ko bi stekel morda otel bi se ti vepru.
O tu bojeval se je lani, joj ko je zaspal se je na njega obrnil veper, ko bi stekel bi se morda 
otel pred njim.
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Oh here fight he last year, oh when he asleep on him turn wild boar, if he run away maybe 
he rescue before it.

R 1 VOIVETE vojvoda duke R 2 LANIE I lani je last (year) is
R 3 OS NIA ostal ležeč remain lying R 5 MOROT mrtev dead
R 4 S TEK še tekel still run R 6 VEBRU grobu (to) grave

Glosar
O o, oj – okr, SN, SK oh
TU tu – SK here
VOIVETE vojeval, bojeval, prpr, SK fight
VOIVETE vojvoda – preg, SK duke
IE je – SK is
T t, tu – okr, SN, SK here
LAN lan, lani – okr, SN, SK last year
IEI jej, joj – SN, SK oh
LANIE lani – SK last year
I je – okr, SK is
OSNIA osnia, usnul, zaspal – preg, SN, SK asleep
OS ostal – okr, SK remain
NIA nina, spi, leži – okr, SN, SK lie
KE ke, ko – preg, SN, SK when
NA na – SK on
NEGE nega, njega –okr, SN, SK him
SE se – SK oneself
TI ti – SK you
OKIRTER okrenil, obrnil – prpr, SN, SK turn
KO ko – SK when
BI bi – SK would
STEK stekel – okr SK run
S s, si, še – okr, preg – SN, SK still
TEK tek, tekel – okr, SN, SK run
MOR morda – okr, SK maybe
MOROT morot, mrtev – SN, SK dead
OTEL otel, rešil – SN, SK rescue
VEBRU vepru – preg, SN, SK wild boar
VEBRU grobu – prpr, SK grave

P-04b IOIUkAkItAŽtOVrFŽOI slika [1:238]

Napis na stranski ploskvi istega kamna je delno poškodovan, višina črk je 11 cm, o 
starosti ni podatkov, po črkovnih značilnostih pa bi lahko bil tudi starejši od 6. stoletja 
pr. Kr.
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[1] ioser?v?ot?s?atikakuioi
Brixhe in Lejeune [1] podajata različne primerjave in razumevanja posameznih skupin 

črk, ne podajata pa niti delitve niti celotnega razumevanja 

IOSERVOTS(R)ATIKAKUIOI  20  9
Povprečna dolžina besed je 20/9 = 2,22 črk. Različica R2 20/7 = 2,86 črk.
Napis je enovrstičen in se bere od desne proti levi. Prečrkovanje je sicer nekoliko težje, 

vendar je prečrkovanje, ki ga podajata Brixhe in Lejeune [1] tako dobro, da sem dodal le 
10. znak, ki ga niso prečrkovali. To je črka R, ki pa bi bila lahko tudi črka B.
I OSE RVO T S R ATI KAKU IOI R 1 IO SE Joj se Oh he
Je ostal ruval tu se res ati kako joj. R 2 RVOTS ruval wrestled
Je ostal tu ati joj kako se je res ruval.  R 3 B bi would
here father remained oh how he really wrestled.

Glosar
I i, je –okr, SN, SK is
OSE ostal – okr, SK remain
IO je – preg, SK is
SE se – SK oneself
RVO rvo, rval, boril – okr, SN, SK fight
T t, tu – okr, SN, SK here
S s, se – okr, SN, SK oneself
RVOTS rval, ruval, boril – preg, SN, SK fight, wrestle
R res – okr, SK really
B b, bi – okr, SN, SK would
ATI ati, ata –SN, SK father
KAKU kaku, kako, preg, SN, SK how
IOI joj – SN, SK oh

P-04c ŽAKEM(Ž)FADF/OrOtIOLONAMI slika [1:239, 5:26]
Napis na stranski ploskvi istega kamna z višino črk 6 do 9 cm je močno poškodo-

van vendar še berljiv, o starost ni podatkov, po črkovnih značilnostih pa bi lahko bil tudi 
starejši od 6. stoletja.
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[1] iman - - - - - - - - /edae [s] mekas
Brixhe in Lejeune [1] podajata različne primerjave in razumevanja posameznih skupin 

črk, ne podajata pa niti delitve niti celotnega razumevanja 

[5:26] IMA N … E dA ES MEKAS
 Ima naj ... je da je (v) miru. Naj ima ... da je v miru!
 May he have ... so that he is at peace!

Pomen posameznih besed je razviden iz dobesednega prevoda, zato ne navajam obširnega 
glosarja, ki je podan v navedeni literaturi 

IMANOLOITORO/EdAE(S)MEKAS  22  7
Napis je dvovrstičen in se obe vrsti bereta od desne proti levi. Napis je sicer delno 

poškodovan, vendar je večina znakov dovolj dobro berljiva, zato dodatno preberem delno 
vidne znake OLOITORO in dodam črko S, ki sta jo dodala že Brixhe in Lejeune [1].

IMA N OLOITORO E dAE S MEKAS  Povprečna dolžina besed je 22/7 = 3,14 črk.
Ima nov oltar je dal si miren. R 1 MEKA S miren si calm (you) are
Ima nov oltar ki si ga dal zato je miren.
he has new altar which you gave therefore is quiet.

Glosar
IMA ima – SK have
N nov – okr, SK new
OLOITORO oltar – preg, SK altar
E e, je – okr, SN, SK is
dAE dal – preg, SK give
S s, si – okr, SN, SK you are
MEKAS miren, mehak – preg, SK calm, soft
MEKA miren, mehak – preg, okr, SK calm, soft

P-05 VnŽUŽKnNUWIF slika [1:241, 5:20]
del napisa iz höyüka v pokrajini Pterie z velikostjo črk 10 do 12 m je na sivem grani-

tnem spomeniku z orisom levje glave, starost 8. do 7. stoletje.

[1] vasuskanutie [. . . 
Brixhe in Lejeune [1] podajata različne primerjave in razumevanja posameznih skupin 

črk, ne podajata pa niti delitve niti celotnega razumevanja 
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[5:20] VA SUSKANUTIE
 V soskončanje … V večnost …
 Into termination of existence ... Into eternity …

Pomen posameznih besed je razviden iz dobesednega prevoda, zato ne navajam obširnega 
glosarja, ki je podan v navedeni literaturi 

VASUSKANUTIE  12  4  Povprečna dolžina besed je 12/4 = 3,00 črke.
Napis je enovrstičen in se bere od leve proti desni. Prečrkovanje, ki ga podajata Brixhe 

in Lejeune [1] je ustrezno, saj so črke dobro vidne.
VAS USKA NUT IE R 1 VAS U SKANU T IE R 2 SKAN UT
Vas ozka not je.  Vas u skali tu je.  skali utrta
Village tight inside is.  Village in rock here is.  rock push

R 3 VASUSKANUTIE Vstajenje. Resurrection.
R 4 VASUSKANU T IE Vstal tu je. he resurrected here.
R 5 VA SUSKANUTIE V soskončanje. Into termination.

Glosar
VAS vas – SK village
VA va, v – SN, SK in
USKA uska, ozka – preg, SN, SK tight
U u, v – preg, SN, SK in
SKANU skali – preg, SK rock
NUT nut, not – preg, SN, SK inside
IE je – SK is
T t, tu – okr, SN, SK here
VASUSKANUTIE vstajenje – preg, SK resurrection
VASUSKANU vstal – preg, SK resurrect
SUSKANUTIE sokončanje – preg, SK termination

P-06 (t)AKItIVANš/AI:IOŽDFŽKFtIOŽIVIILSFG(I)M slika [1:242]
Pyrgijski oltar je na zahodnem delu vrha gore Kalehisar (1260 m), 4 km severno od 

höyüka takoj za vasjo Çekrezkalehisar, danes Mahmudjye. Oltar je obrnjen proti jugo-
vzhodu in je vsekan v skalo sivega granita. dostop je po treh stopnicah visokih 25 do 40 
cm, na tretji sta vidni še dve stopali, ostanek kipa boginje. Pod stopali boginje na zadnji 
stopnici je napis v dveh vrstah, ki je znan že dalj časa. Napis še ni bil prerisan, niti obja-
vljen, saj je kamen močno erodiran in prekrit z lišajem. Vsekakor boljša fotografija ni 
možna. Na podani sliki posneti s teleobjektivom se lahko nekateri ostanki črk vidijo, drugi 
le ugibajo, zato je prečrkovanje težko in le včasih ustrezno primerjanemu napisu. Napis je 
na zgornji stopnici dolgi 1,30 m in visoki 0,25 m. Zgornja vrsta napisa dolžine 35 cm je 
v sredini napisa in se bere desno, spodnja pa se bere levo in se prične 33 cm od desnega 
roba in konča 9 cm pred koncem levega roba, tako da je napis dolg 88 cm. črke so visoke 
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7 do 8 cm, črki O pa le 3 cm. Starost je negotova, Akurgal, 1955 predlaga sredino 6. stoletja 
pr.  Kr. [1:242].

Gora Kalehisar se dviga iz ravnice in je prav gotovo predstavljala sveto goro, kar potrjuje 
oltar na njenem vrhu. Gora in oltar sta prikazana na sliki 2 in 3 [1:Planche CXXIV].

Slika 2: Gora Kalehisar Slika 3: Oltar na vrhu gore

dve vrstni serpentinasti napis na zadnji stopnici, ki je podnožje kipa boginje, je podan 
kot preris napisa.

Brixhe in Lejeune [1:242] ne dajeta niti delitve niti razumevanja, saj naj bi bila možna 
vsebina negotova. Podajata pa obrazloženo prečrkovanje po posameznih črkah:

1. Sledi črke?
2. Vrh kota: a? d?
3. Skoraj gotovo k.
4. Raza.
5. Za razo črki it (zgornji del črke t je zelo kratek).
6. Pokončna črta; zgoraj nerazločna; morda i, vendar negotovo.
7. Nedoločen znak; morda ločilo kot 13.
8. Vrh kota: a? d?
9. črka i (saj je poševna črtica naključna; zato ni črka u).

10. Raza.
11. Raza.
12. Vrh kota; toda s prečno povezavo; črka a verjetneje kot črka d.
13. Verjetno tri pike ena na vrh druge.
14. Prej črka i kot črka t.
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15. Vrh kota: a? d?
16. črka e?
17. Pokončna črta (i) z dvemi brez dvoma naključnimi vrezi.
18. Raza kot pri 4.
19. Zelo verjetno črka v.
20. Poškodovana pokončna črta.
21. Pokončna črta, kjer za y manjka spodnja poševna črtica.
22. Možno črka s.
23. črka e.
24. Negotovo: u? g? Vrh je poškodovan.
25. Med 24 in 26 je prostor za eno črko, ni pa njene sledi.
26. črka n verjetneje kot črka m: levi kljun izgleda naključen.

Z obrazloženimi pridržki podajata naslednje prečrkovanje:
[1] . ? .] a?kiti? - - -s/ai : i?osa?ei?ketio [?] ivi- -se-[?]n?

Podrobna obrazložitev prečrkovanja večkrat ni skladna s podanim prerisom napisa; 
večkrat so pripisane naključne črtice, ki pogosto predstavljajo prav značilne dele črk; posebno 
je to razvidno pri 17  znaku, kjer takemu znaku ni možno pripisati slučajnosti 

Napis je dve vrstičen in se prva vrstica bere od leve proti desni, druga pa od desne proti 
levi. Brixhe in Lejeune [1] podajata zelo pomanjkljivo prečrkovanje, saj je večina črk na 
podanem prerisu vsaj delno vidna. Slika napisa je slaba in se iz nje ne da razločiti črk, zato 
moramo prevzeti preris kot osnovo za prečrkovanje. Napis je nekoliko poškodovan, črke 
sicer niso pisane razločno, vendar so še čitljive, zato je prečrkovanje nekoliko težje. Na sliki 
so črke označene s števili zato jih bom uporabil za komentar.

Znak 1 - slika nakazuje črko T.
Znake 2, 8 in 15 jezikoslovci prečrkujejo kot A in to oceno obdržim.
Znaki 3, 4, 5, 6, 9a, 12, 12a, 14, 14a, 14b, 16, 17a, 17b, 17c, 17č, 17d, 18a, 19a, 20, 22, 23 in 
26 so črke K, I, T, I, S, A, I, I, O, S, E, K, E, T, I, O, I, I, I, S, E in M.
7. znak je lahko U, R ali V in po razumevanju upoštevam V.
9. znak je verjetno U, lahko pa tudi N in upoštevam obe različici.
13. znak je verjetno ločilo.
17. znak prečrkujejo jezikoslovci kot I, vendar bi bil to edini tak primer, zato je verjetneje 
da ta znak pomeni črko d, kot v venetskih in retijskih napisih [6, 7].
18. znak jezikoslovci ne prečrkujejo, vendar je kljub razpoki očitno da gre verjetno za 
črko S.
19. znak je verjetno V.
21. znak jezikoslovci ne prečrkujejo, vendar je najverjetneje L.
24. znaka jezikoslovci ne prečrkujejo, vendar je najverjetneje G ali V.
25. nevidnega znaka jezikoslovci ne prečrkujejo, vendar je najverjetneje I.
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Ob 25 črkah strokovnjakov sem prečrkoval 7 dodatnih črk in dodal eno delno vidno in 
eno nevidno, vendar verjetno črko, zato napis najverjetneje vsebuje 34 črk. črke z različ-
nim prečrkovanjem so označene z X, Y in W.

(t)akitiXaYs/aiiosaedketiosiviilseW(i)m  X = U\R\V  Y = U\N W = G\V

Napis ima več različnih možnih prečrkovanj, zato poskusimo z razumevanjem poiskati 
najverjetnejše prečrkovanje. 

Znak X: črka R ne daje smiselne vsebine, saj se beseda raus s pomenom bojevati ne 
sklada z darovanjem. Ostaneta črki U in V s podobno izgovorjavo, ki dajeta besedo ivi, 
kar je večkrat uporabljena okrajšava za besedo živi; črke Ž Starofrigi niso imeli in so jo 
verjetno kar izpustili. 

Znak Y: obe črki sta smiselni, U da besedo ustane, N pa besedo nas, ker gre za boginjo 
je verjetnejša druga različica. 

Znak W: obe črki sta smiselni, G da besedo segi s pomenom umri, V pa besedo sevi s 
pomenom sevaj – žari; glede na smisel življenja ali smrti je bolj smiselna druga različica, 
saj gre za oživitev ali za onostranski sij, čeprav je možna tudi različica umri.

Prečrkovanje in delitev zveznega besedila bi najverjetneje bila.
TA KI T IVA NS AI I OSAE d KE TI OSIVI IL SEVI M  34 črk  15 besed
Ta ki tu živi nas, aja in ostane, da tam ti oživi ali seva mi.
Ta ki nas tu živi, aja in ostane, da tam ti oživiš ali sevaš mi.
This who here alive us, lie and remain, that there you revive or shine to me.
Povprečna dolžina besed je 34/15 = 2,27 črk.

R 1  US  ustane  rise    R 2  OSIVI  osivi  grey
R 3  SEGIM  segam, umrem  extend, die

Glosar
TA ta – SK if
KI ki – SK who
T tu – okr, SN, SK here
IVA živa, živi – okr, preg, SK alive, live
NS ns, nas – okr, SN, SK us
AI aji, ajaj, spi – okr, SN, SK lie
I i, in – okr, SN, SK and
OSAE ostane – okr, SK remain
d d, da – okr, SN, SK that
KE ke, tja – sin, SN, SK there
TI ti - SK you
OSIVI oživi – preg, SK revive
IL il, ali – okr, SN, SK or
SEVI sevi, sevaj – preg, SN, SK shine
M m, mi – okr, SN, SK to me
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Različice
US ustane – okr, SK rise
OSIVI osivi – SK grey
SEGIM segam, umrem – preg, SK extend, die

Napis je kljub trdnemu kamnu – sivi granit močno poškodovan, kar priča o njegovi 
predvidoma precej večji starosti. Prva vrstica se nanaša na boginjo, druga pa na darovalce, 
ki bodo nekoč pokojni ali pa gre za že pokojne drage osebe. Napis vsebuje nekaj znakov, ki 
spominjajo na znake zlogovne pisave in glede na izjemno kratko povprečno dolžino besed, 
obstoja verjetnost razumevanja tudi s sestavo črkovnih in zlogovnih znakov.

ZAKLJUčEK
Podrobnejša predstavitev starofrigijskih napisov na kamnih iz Pterije je pokazala 

nekaj opravljenih študij posameznih napisov. Pokazala pa je tudi nerazumevanje Brixha 
in Lejeuna, ki v večini primerov nista podala niti celotne delitve zveznih napisov. delitev 
zveznega napisa sta podala le pri dveh napisih, in obakrat se je izkazala ta delitev napačna, 
tako glede jezikovnega razumevanja, kot glede na statistično povprečno dolžino dobljenih 
besed.

Starost najstarejšega napisa P-05 je ocenjena na 8. do 7. stoletje pr. Kr. Treba je opozo-
riti, da napisov na kamnitih podlagah, ki niso bile najdene v neporušenih časovnih plasteh, 
ni mogoče časovno točneje umestiti; zato so ti napisi, tako kot tudi drugi podobni napisi na 
kamnih, lahko tudi starejši od 8. stoletja pr. Kr.

Napisi so dovolj dobro ohranjeni za ustrezno prečrkovanje in tudi razumevanje na 
osnovi slovanskih jezikov je dovolj dobro. Slovenščina kot izrazito arhaični jezik v katerem 
so se najbolje ohranile značilnosti pred-antičnih slovanskih zapisov se je izkazala kot 
ustrezno orodje tudi za razumevanje teh starofrigijskih napisov.
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ZGOdNJI TRAKIJSKI NAPISI

Zgodnje trakijske napise so našli na ozemlju sedanje Bolgarije, pa tudi v sosednjih 
državah v Romuniji, Grčiji, Moldaviji in Makedoniji. Največ napisov je iz obdobja okoli 5. 
do 6. stol. pr. KR. in to predvsem iz bogato opremljenih grobov. V tem obdobju so bili na 
vzhodu Frigijski, na zahodu pa Etruščanski in Venetski predantični napisi razumljivi na 
osnovi slovanskih jezikov in tudi trakijski jezik izražen v teh napisih kaže izrazite prvine 
slovanskih jezikov. Območje trakijskih napisov je prikazano na karti 1.

Na karti so mnoga zemljepisna imena razumljiva v slovanskih jezikih; 60 takih imen je 
obdelal P. Serafimov v prispevku:
– P. Serafimov, Ethymological analysis of Thracian toponims and hydronims, Zbornik pete 

mednarodne konference, Izvor Evropejcev, Jutro, Ljubljana 2007, 134-175.
Starotrakijske napise so obdelovali številni arheološki, zgodovinski in jezikovni stro-

kovnjaki. Ti so povečini ustrezno prečrkovali napise, njihovo razumevanje pa je omejeno 
predvsem na poljubna možna imena, ki pa ne dajejo dobre osnove za ugotavljanje njihove 
vsebine. Tudi dosedanja razumevanja na slovanskih osnovah niso vedno prepričljiva, saj 
sledijo uveljavljeni imenski teoriji, ki pa nima dovolj verjetne podlage. Ta razumevanja so 
prikazana na spletu in v knjigi:
– Starotrakijski napisi, http://www.kroraina.com/thrac_lang/thrac_6.html.
– V. Georgiev, Trakite i tehnija ezik, BAN, Sofia 1977 (В. Георгиев, Траките и техния 

език, БАН, София 1977).
dovolj dobro pa je razumevanje Antonija Ambrozica, ki je svoja videnja in razumeva-

nja petih napisov predstavil v knjigi:
– A. Ambrozic, Gordian knot unbound, Old Phrygian inscriptions, Cythera press, Toronto 

2002, 58-87.
NAPISI

Napis 1
Napis na zlatem prstanu iz Ezerova bo obravnavan posebej s primerjavo prečrkovanj in 

razumevanj več avtorjev.

Napis 2
Napis na dveh delih iz skrilavca, ki so ju našli pri Kjolmenu v okrožju Preslav v Bolgariji 

bo obravnavan posebej s primerjavo prečrkovanj in razumevanj več avtorjev.

Napis 3 
Zlati prstan na katerem sta jezdec na konju in napis v mešanici frigijskih, grških in 

venetskih črk so našli v grobni gomili pri duvanliju v okrožju Plovdiv v Bolgariji. Uvrščajo 
ga v drugo polovico 5. stol. pr. Kr. Napis je prikazan na sliki 1.

Napis je slabo ohranjen in je od predvidenih 21 črk vidnih le 17, pa še te so na sliki 
slabo vidne zato ni bil možen stiliziran prepis.
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Karta 1: Širše območje trakijskih napisov 
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Slika 1: Napis na zlatem prstanu z jezdecem na konju iz Duvanlija [3]

Georgijev
Prečrkovanje Georgijeva in delitev delno zveznega napisa ter njegovo razumevanje v 

bolgarščini in angleščini:
hYZ Ih-----ΔEΛE MEZhNAI
eys, ie … dele, mezenai. 
(You) powerful, help … protect, (you) horseman!
Prečrkovanje Georgijeva ni ustrezno, saj je prva črka nedvoumno M, zato začetek prevoda 

ni verjeten  Tudi drugi del ne sledi besedam, je pa kljub temu verjeten 

Ambrozic
Prečrkovanje Ambrozica in delitev delno zveznega napisa, dobesedni slovenski ter 

prosti slovenski in angleški prevod:
hYΣ Ih-----ΔE ΛE MEZh NAI
Ejs je-----da le meze naj.
As je-----naj le nadalje mezi!
he is an ace-----may he continue to move!
Prevod Ambrozica ima boljše povezave v razpoznavnih besedah, vendar sledi napačnemu 

prečrkovanju, saj je prva črka nedvoumno M 

Vodopivec
Prečrkovanje Vodopivca delitev delno zveznega napisa, dobesedni slovenski ter prosti 

slovenski in angleški prevod. Prečrkovanje prve črke kot M daje različico:
MY SI h-----dE LE MEZh NAI
Moj si hej-----jezde le mezga naj.
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Slika 2: Napis na srebrni skledi iz Aleksandrovega

Georgijev
Prečrkovanje Georgijeva
KOTYOΣEΓΓhIΣTΩN
Prečrkovanje Georgijeva je ustrezno, delitve in razumevanja pa Georgijev ne podaja 

Ambrozic
Prečrkovanje Ambrozica in delitev delno zveznega napisa, dobesedni slovenski ter 

prosti slovenski in angleški prevod:
KOT JO SEGGE ISTON
Kot jo sege iston!
Kdor jo sega, utoni!
Whoever reaches for it, drown!
Prečrkovanje Ambrozica je ustrezno  Prevod Ambrozica ima sicer povezave v razpoznav-

nih besedah, prevod pa v celoti ni smiselno povezan s skledo, zato je prevod manj verjeten  
Zaradi kratkega napisa pa so možne različice razumevanja 

Moj si hej-----naj le mezga jezdim!
Mine you hey-----let just hinny gide!
Prevod Vodopivca ima najboljše povezave v razpoznavnih besedah in ima razumljvo in 

s sliko povezano vsebino, zato je najverjetnejši  Mezge navaja za Venete že Homer v Iliadi: 
»Bil Paflagoncem možem je Pilaimenes vodja možati, tam iz enetske zemlje, kjer divji mezgi 
se plodijo: ti so Kitoros imeli, živeli v Sesamu mestu, kraj Partenia reke prebivali v krasnih 
domovih, v Kromni, Aigalu, da na strmih skalah eritinskih« [5] 

Napis 4
Napis v mešanici frigijskih, latinskih, grških in venetskih črk je na srebrni skledi, ki so 

jo našli v pokopni gomili pri Aleksandrovu v Bolgariji in je sedaj v narodnem muzeju v 
Sofiji. Skledo in napis uvrščajo v drugo polovico 5. stol. pr. Kr. Napis na srebrni skledi je 
prikazan na sliki 2.
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Vodopivec
Prečrkovanje Vodopivca delitev delno zveznega napisa, dobesedni slovenski ter prosti 

slovenski in angleški prevod v različicah:
KOTUOŽEGGwčŽTON
KOT JO SEG GEI ST ON Različica KOT JO SEG GE IST ON
Kot jo seže glej sit on.  Kot jo seže gre jest on.
Ko jo seže glej, sit je on.  Ko jo seže, gre jest on.
As he reach it see, was sated he.  As he reach it, he goes to eat.
Prevod Vodopivca podaja različici z dobrima povezavezavama v razpoznavnih besedah, 

vsebini prevoda obeh različic sta povezani z namenom posode, ki daje hrano in nasiti, zato 
je prevod zelo verjeten 

Napis 5
Štiri enake napise so našli pri izkopavanjih v različnem času pri duvanliju v okrožju 

Plovdiv v Bolgariji na srebrni skledi in treh drugih najdbah. Napise uvrščajo v konec 5. stol 
in začetek 4. stol pr. Kr. [3]. Napis je prikazan na sliki 3.

Dechev
Prečrkovanje in razumevanje.
dAdALEME  dadalemes.

Slika 3: Napis na srebrni skledi iz Duvanlija [2]

Prečrkovanje je ustrezno, razumevanje pa je z imenom, ki pa ni prepričljivo, saj je enakih 
najdb več, zato je tako razumevanje najmanj verjetno 

Georgijev
Prečrkovanje in razumevanje v bolgarščini in angleščini.
dAdALEME  dA dALE ME  da, dale me!
(You) Land (demethra) guard (protect, defend) me!
Prečrkovanje je ustrezno in delitev je smiselna, prevod pa le delno sledi dobljenim besedam 

zato je prevod manj verjeten  Od treh besed je le zadnja prepričljivo slovanska, oziroma staro-
trakijska, kar pa je premalo za prepričljivost podanega prevoda 

Ambrozic
Prečrkovanje Ambrozica in delitev zveznega napisa, dobesedni slovenski ter prosti slo-

venski in angleški prevod.
dAdALEME 
dA dA LE ME  da, da, le me!  da, da, kar daj me!
Yes, yes, go ahead, (take me, if you dare)!
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Prečrkovanje je ustrezno in delitev je smiselna, prevod ima boljše povezave v razpoznav-
nih besedah, zato je prevod verjeten  Razumevanje je podano kratko, omogoča pa več delnih 
vendar smiselno povezanih različic 

Vodopivec
Prečrkovanje Vodopivca delitev zveznega napisa, dobesedni slovenski ter prosti sloven-

ski in angleški prevod v različicah.

ΔnΔnUEmE dAdALEME 
dA dALE ME dA dALE ME dA dAL E ME dA dAL E ME
da deli me! da dali me. da dal je me. da dal je meni.
Yes share me! Yes gave me. Yes gave he me. Yes gave he (to) me.
Napis je kratek zato so verjetnosti različic odvisne od okoliščin in namena napisa, morda 

sta najverjetnejši prva in zadnja različica, ki sta povezani s posodo s hrano, srednji različici 
pa bi bili smiselni če bi bila posoda uporabljena kot žara 

ZAKLJUčEK
Izvršene primerjave prečrkovanj, delitev delno zveznih besedil in njihova razumeva-
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antičnih slovanskih zapisov in jezik z najboljšimi povezavami z ostalimi slovanskimi in 
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PRIMERJAVA BRANJ NAPISA NA PRSTANU 
IZ EZEROVA

UVOd
Prstan iz Ezerova je bil izkopan leta 1912 iz pokopne gomile na območju Părženaka 

blizu vasi Ezerovo v okrožju Plovdiv v Bolgariji. V grobu so bili pokopni dodatki: poleg 
zlatega prstana tudi zlati diadem – načelek, zlata žlička, bronasta posoda, bronasto zrcalo 
itd. Prstan tehta 31,30 g, napis pa je na elipsasti ploščici 17x20 mm debeline 4-5 mm. Grob 
je bil uvrščen v 5. stoletje pr. Kr. [1-4]. Prstan je prikazan na sliki 1.

Slika 1: Zlati prstan iz Ezerova z napisom [5]

Napis na elipsasti ploščici je v osmih vrsticah – zadnja vrstica je na spodnjem robu 
ploščice. Napis je dobro viden, zato ga je prečrkovalo in poskušalo razumeti na slovanskih 
osnovah že več avtorjev [1-4, 6]. Na spletu pa je tudi poskus razumevanja celotnega napisa 
v romunščini [7], ki bo smiselno upoštevan. Na spletu je tudi več različnih poskusov delitev 
delno zveznega napisa in delnih razumevanj, na primer [8], ki so večinoma na osnovi latin-
ščine. Latinščina kot temeljni jezik razumevanja je že jezikovno napačna, saj latinščina ni 
izvorni jezik in vsebuje precej venetskih – slovanskih prvin. V času napisa v 5. stoletju pr. 
Kr. je bila latinščina še v fazi osnovnega oblikovanja in omejena kot jezik Latinov na ozko 
območje okoli Rima in ni mogla imeti vpliva na tedanje trakijske napise.

Trakijsko ozemlje je sedaj večinoma slovansko, razen romunščine, ki je kasnejši jezi-
kovni vrinek. Staroselsko je bilo to območje po večini slovansko, v obmorskih območjih je 
bil močnejši vpliv helenizma, latinski vpliv na sedanjo romunščino pa je iz časov zasedbe 
Rimskega imperija. Prebivalci Romunije so se Rimljanom upirali, zato so mnogo moških 
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pobili in jih nadomestili s svojimi vojaškimi veterani. To pojasnjuje veliko podobnost latin-
ščine in romunščine. Romunščina je najbolj vzhodni romanski jezik s 36 % povprečno 
povezavo z romanskimi jeziki in s 34 % povezavo z latinščino. Ima pa tudi močno pov-
prečno povezavo 11,5 % s slovanskini jeziki in najboljšo 16 % povezavo z makedončino, 
kar je posledica ostaline staroselske slovanščine. Le malo slabšo povprečno povezavo 11,25 
% ima z germanskimi jeziki in najboljšo 20 % povezavo z angleščino. Presenetljivo visoka 
povezava z germanskimi jeziki je predvsem zaradi le štirih primerjanih jezikov: nemščine, 
danščine, angleščine in švedščine, saj imata angleščina in švedščina močan romanski vpliv. 
Angleščina ima kar 32 % povezavo s francoščino, podobno pa tudi švedščina, ki ima 16 % 
povezavo s francoščino [9].

Staroselsko slovanščino bi bilo možno vsaj delno potrditi z ustreznim prečrkovanjem, 
z ustrezno delitvijo delno zveznega besedila in z razumevanjem trakijskih napisov v različ-
nih jezikih. Z ustrezno primerjavo različnih prevodov v različne sedanje jezike, je možno 
ugotoviti največjo sorodnost jezika nekdanjih trakijskih napisov s sedanjimi jeziki in tako 
določiti najustreznejši jezik razumevanja.

Na voljo imamo več dokumentiranih prečrkovanj, delitev delno zveznega napisa in 
razumevanj napisa v različnih jezikih:

1. d. dechev (navaja ga I. duridanov [1, 88])
2. Vladimir Georgiev [2, 108]
3. Anthony Ambrozic [4, 59-64]
4. Pavel Serafimov [6, 176-183]
5. Andrei Vartic [7 http://www.angelfire.com/journal/Ezerovo/]
6. Vinko Vodopivec

PREčRKOVANJE
Stiliziran prepis
r ΟDΙŽΤΕnΕnŽ n /ΕrΕnΕnΤΙD/ΤΕnnHŽ ΚΟn / rnxΕnć Ο Μ/ΕnnΤΙDΕxΥ/
PΤnmΙHΕ/rnŠ/HDΤn     61 črkovnih znakov

Prečrkovanje avtorja s pojasnili
ROLISTENEASN/ERENEATIL/TEANISKOA/RAZEAdOM/EANTILEZI/PTAMIIE/
RAZ/ILTA

Napis iz 5. stoletja pr. Kr. je iz obdobja zgodnje moderne grške pisave, ki je datirana v 6. 
stoletje pr. Kr., zato so opazne še nekatere stare grške, etruščanske, venetske in frigijske črke: 
I, M, n, P in š [10-15]. Vse grške črke ne ustrezajo vedno slovanskim glasovom za črkovne 
znake, zato je prečrkovanje nekoliko drugačno kot pri klasični grščini [16]. Za glas E sta 
dva znaka E in H, zato se h kot grški znak za E ne prečrkuje kot E, ampak kot I. Ker je tako 
prečrkovanje pomembno za razumevanje, primerjamo delež črke I z deležem v slovenskih 
leposlovnih besedilih. Skupno je v napisu 8 črk I v deležu 8/61 = 13,11 % kar ustreza deležu 
črk I in J v slovenskih leposlovnih besedilih, ki je 13,72 % [17]. črki EA se v paru pojavljata 
5x in sta težje izgovorljiva samoglasniška skupina, zato predstavljata dvoglasnik, ki se pri 
razumevanju besedila v izgovorjavi približa glasovni vrednosti za JA.
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dechev, Georgiev in Ambrozic prečrkujejo h kot E, kar ni povsem ustrezno, saj se E 
pojavlja kar 10 krat, h kot druga črka za E pa 3 krat, skupno 13 krat. če primerjamo delež 
črke E 13/61 = 21,3 % ta močno presega delež črke E v slovenskih leposlovnih besedilih, ki 
je 10,71 % [17]. Ob upoštevanju E v dvojniku EA, ki se pri razumevanju izgovarja kot JA 
in se pojavi 5 krat in črke h, ki se pojavi 3 krat ostane le 5 črk E v deležu 5/61 = 8,2 %, kar 
je blizu deležu v slovenskih leposlovnih besedilih, ki je 10,71 %. To kaže na neustreznost 
prečrkovanja grške črke h kot E, zato se črka h prečrkuje kot samoglasnik, ki je glasovno 
najbližji glasu za črko E, to pa je črka I.

Vartic dvakrat prečrkuje h kot E, enkrat pa kot C; doda črki V in I, ki jih ni, zato je pri 
prečrkovanju najmanj prepričljiv.

PREčRKOVANJE PO AVTORJIh
dechev [1] krepko so označene drugače, poševno pa neustrezno prečrkovane črke
ROLESTENEASN/ERENEATIL/TEANESKOA/RAZEAdOM/EANTILEZY/PTAMIEE/
RAZ/ELTA  4 neustrezne črke

Georgiev [2] krepko so označene drugače, poševno pa neustrezno prečrkovane črke
ROLISTENEAZN/ERENEATIL/TEANESKOA/RAZEAdOM/EANTILEZY/PTAMIEE/
RAZ/ELTA  4 neustrezne črke

Ambrozic [4] krepko so označene drugače, poševno pa neustrezno prečrkovane črke
ROLISTENEASN/ERENEATIL/TEANESKOA/RAZEAdOM/EANTILEZI/PTAMIEE/
RAZ/ELTA  1 drugačna in 3 neustrezne črke

Serafimov [6] krepko so označene drugače, poševno pa neustrezno prečrkovane črke
ROLISTENEAZN/ERENEATIL/TEANISKOA/RAZEAdOM/EANTILEZI/PTAMIIE/
RAZ/ILTA  4 drugačne 1 neustrezna črka

Vartic [7] krepko so označene drugače, poševno pa neustrezno prečrkovane črke
ROLISTENEASN/ERENEATIL/TEANESKOA/RAZEAdOM/EANTILEZVI/ITAMICE/
RAZ/ELTA  5 neustreznih črk

Vodopivec krepko so označene drugače, poševno pa neustrezno prečrkovane črke
ROLISTENEASN/ERENEATIL/TEANISKOA/RAZEAdOM/EANTILEZI/PTAMIIE/
RAZ/ILTA  4 drugačne črke

PRIMERJAVA PREčRKOVANJ
Prečrkovanje sme imeti največ 10 % napačno prečrkovanih črk, da še ustreza osnov-

nemu pogoju zanesljivosti [13]. Napačne črke so označene krepko, podatki pa so podani 
v tabeli 1.
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Tabela 1: Primerjava prečrkovanj

Avtor Različno prečrkovanje Število Delež
dechev: I bere kot 1x kot E, h bere 3x kot drugi E. 4/61 6,56 %
Georgiev: h bere 3x kot drugi E, S bere 1x kot Z. 4/61 6,56 %
Ambrozic: h bere 3x kot drugi E, Y bere kot I. 3/61 4,92 %
Serafimov: h bere 3x kot I, Y bere kot I, S bere 1x kot Z. 1/61 1,64 %
Vartic: h bere 2x kot E in 1x kot C, doda črki V in I, ki ju ni 5/61 8,20 %
Vodopivec: h bere 3x kot I, Y bere kot I. 0/61 0,00 %

Napis je dobro viden, zato kljub delno drugačnemu prečrkovanju vsa prečrkovanja izpo-
lnjujejo postavljeni pogoj 

POdROBNA PRIMERJAVA PREčRKOVANJ
Pri prečrkovanju so precejšne razlike, zato je treba deleže črk posameznih avtorjev 

primerjati s slovenskim jezikom, ki je najbolje ohranil značilnosti predantičnih slovanskih 
jezikov in ima tudi najboljše povezave z ostalimi slovanskimi jeziki [9]. Primerjava prečr-
kovanj je podana v tabeli 2.

Tabela 2: Prečrkovanje po številu posameznih črk po avtorjih

  A D E I K L M N O P R S T Z VSE
dechev 10 1 14 4 1 4 2 5 3 1 4 3 6 3 61
Georgiev 10 1 13 5 1 4 2 5 3 1 4 2 6 4 61
Ambrozic 10 1 13 5 1 4 2 5 3 1 4 3 6 3 61
Serafimov 10 1 10 8 1 4 2 5 3 1 4 2 6 4 61
Vartic 10 1 12 5 1 4 2 5 3 1 4 2 6 4 61
Vodopivec 10 1 5 13 1 4 2 5 3 1 4 3 6 3 61

– Pri Varticu sta izpuščeni dodani črki V in I, ki jih v tem napisu ni, izpuščena je tudi 
črka C, ki jo bere različno in očitno napačno. Večina črk je prečrkovana enako, pa tudi 
razlika med S in Z ni bistvena, zato podrobno primerjamo le črki: E in I, kar je v deležih 
in v primerjavi s slovenščino prikazano v tabeli 3 in grafu 1.

Tabela 3: Deleži črk E in I po avtorjih in v slovenskih leposlovnih besedilih

Dechev Georgiev Ambrozic Serafimov Vartic Vodopivec SLO
črka E 22,95 21,31 21,31 16,39 19,67 16,39 10,7
črka I 6,56 8,20 8,20 13,11 13,11 13,11 13,69

– Iz tabele in grafa je razvidno boljše ujemanje prečrkovanja črki E pri Serafimovu 
in Vodopivcu, pri črki I pa pri Serafimovu, Varticu in Vodopivcu, kar kaže na bolj 
ustrezno prečrkovanje. delno upoštevanje dvoglasnika EA pa bi ujemanje lahko še 
izboljšalo. Vzorec črk obravnavanega besedila je sicer majhen, vendar lahko nakaže 
boljše možnosti v primeru različnih prečrkovanj.
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dELITEV ZVEZNEGA BESEdILA IN RAZUMEVANJE
Dechev [1]

delitev delno zveznega besedila, razumevanje z imeni ter prevod v bolgarščini (cirilica), 
v bolgarščini (latinica) in v angleščini. Na koncu je Vodopivec na osnovi bolgarskega 
prevoda dodal še smiselni dobesedni prevod za podrobno primerjavo.

ROLESTENEAS NERENEA TILTEAN ESKO ARAZEA  
dOMEAN TILEZYPTA MIE ERAZELTA    9 besed, 4 imena

Rolesteneas Nerenea tiltean esko Arazea domean Tilezypta mie erazelta.
Аз съм Ролистенеас, потомък на Неренеас,Тилезипта, Aразийка по род ме предаде на земята (погреба ме).
Az săm Rolisteneas, potomăk na Nereneas, Tilezipta, Araziika po rod me predade na zemjata (pogreba me).
I am Rolisteneas, progeny of Nereneas, Tilezipta - of Arazian clan, gave me to the earth (buried me). [1]
I am Rolesteneas, a descendant of Nereneas. Tilezipta, an Arazian woman, delivered me to the ground (buried me). [3]

Rolisteneas Nereneas potomăk na Araziika do men Tilezipta, me pogreba.

Georgiev [2]
delitev delno zveznega besedila, razumevanje z imeni ter razumevanje v bolgarščini 

(cirilica), bolgarščini (latinica) in v angleščini. Pri bolgarskem prevodu išče razumevanje 
v tudi grščini, litvanščini in celo latinščini, ki takrat prav gotovo ni imela tamkajšnjega 
vpliva. Na koncu je Vodopivec na osnovi bolgarskega prevoda dodal še smiselni dobesedni 
prevod za podrobno primerjavo.

Graf 1: Deleži črk E in I po avtorjih in v slovenskih leposlovnih besedilih
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ROLISTENE AZ NERENEA TILTEA NESKO ARAZEA  
dO MEAN TILEZYPTAM IE ERAZ ELTA    12 besed, 3 imena

Rolistene as Nerenea Tiltea nesko arazea do mean tilezyptam ie eraz elta.
Ролистене, аз Неренея Тилтея умирам спокойно до (теб) моя блаженопочивши аз, която 
децата отхрани  (отгледа)
Rolistene, az Nerenea Tiltea umiram spokoino do (teb) moja blagopočivši, az kojato deĉata othrani 
(otgleda)
Rolistene, I Nerenea Tiltea die calm near (you) my silent sleeping (husband), (me).who the children 
fed (brought up the children). [2]
Rolistene ( = You, Rolisten), I, Nerenea Tiltea, die peaceful next to [you] my dear deceased, [I] who 
nourished (brough up) the children. [3]
Rolistene az Nerenea Tiltea umiram spokojno do moja blagopočivši ie deĉata othrani.

Ambrozic [4]
delitev delno zveznega besedila ter razumevanje v dobesedni in prosti slovenščini ter 

v prosti angleščini.

RO LIST E NEASN ER E NEATIL TE AN ESKOA RAZ E  
AdOM E AN TI LEZI PTA MIEE RAZ ELTA   21 besed, 0 imen
Rov list je nejasen ker je ne-jata te on iskal raz je dom in on ti leze pota meje brez lèta.
Smrt je list nejasen, ker ni kot jata ptic; te išče stran od doma, in te zalezuje pota, meje brez lèta.
death is an unclear page, because it is not like a flock of birds; it looks for you away  from home; 
and it creeps along byways, boundaries without flying.

Serafimov [6]
delitev delno zveznega besedila ter razumevanje v stari bolgarščini sedanji bolgarščini 

in v dobesedni in prosti angleščini.

ROLISTENE AZ NERENEA TILTEANIS KOA RAZEA  
dO MEAN TI LEZI PTA MIIE RAZIL TA    14 besed, 3 imena

Rolistene az Nerenea Tilteanis koa razea do mean ti lezi pta miie razl ta.
Rolistene az Nerenea Tilteanis koja rjaza do men ti leži sypruže moi počinal tuk.
Rolistene, az Nerenea Tilteanis, (săm tazi) koja(to) rjaza (tova): do men ti leži sypruže moi počinal tuk.
Rolistene, me Nerenea Tilteanis who wrote to me you lay husband my released here.
Rolistene, me Nerenea Tilteanis (is the one) who wrote this: lay beside me my master, (husband) released 
here (in the grave).

Vartic [7]
delitev delno zveznega besedila in preureditev pet vrstične pesnitve ter razumevanje v 

romunščini v angleščini.

ROLIST ENEAS NER ENEAT IL TE A NESK O A RA ZE  
A dOME ANT IL EZ VIIT AMICE RA ZE L TA   23 besed, 7 imen
Se-nvirte Unu, curge Noua El te-a nascut, o A Ra, zeu al casei ant El e venit, prieteni Ra, 
zeul tau.
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One is round, Nine are flowing he had borned You, O, A The God of Ant's house, Ra he had came, 
my friends Your God, Ra.

Vodopivec
delitev zveznega besedila na posamezne besede ter razumevanje v dobesedni in prosti 

slovenščini ter v angleščini.

ROLI STEN EAS NEREN EATIL TEA NISKOA RAZEA  
dOM EAN TI LEZI P TAMI IE RAZ IL TA   18 besed, 0 imen

Rovi sten jaz veren jadil tja nisko razja dom jan ti leži po tami je raz ilo ta.
Rovi sten, jaz veren sem žaloval tam nizko od doma, in ti ležiš v temi od ila tu.
Level wall, I believing mourn there low off home, and you lie in dark off clay here.

Različica
Začetek nudi možnost različnega razumevanja, zlasti glede na možno delitev ob koncu 

vrstice, zato je možna različica prikazana posebej.

R OLISTEN EASN EREN
Res olisten jasen veren
Really leafing clear believing

PRIMERJAVA dELITEV ZVEZNEGA BESEdILA

dechev [1] od sedmih koncev vrstic le enkrat upošteva delitev na besede, kar je malo 
verjetno, dvojnik EA pa ne deli.

Georgiev [2] od sedmih koncev vrstic le enkrat upošteva delitev na besede, kar je malo 
verjetno, dvojnik EA pa deli enkrat.

Ambrozic [4] od sedmih koncev vrstic vseh sedemkrat upošteva delitev na besede, kar 
je zelo verjetno, dvojnik EA pa deli trikrat, kar ni verjetno.

Serafimov [6] od sedmih koncev vrstic trikrat upošteva delitev na besede, kar je že bolj 
verjetno, dvojnik EA pa deli enkrat.

Vartic [7] od sedmih koncev vrstic le trikrat upošteva delitev na besede, kar je malo 
verjetno, dvojnik EA pa deli trikrat.

Vodopivec od sedmih koncev vrstic šestkrat upošteva delitev zveznega besedila, kar 
je zelo verjetno, dvojnik EA pa ne deli; v različici pa za delitev besedila 
upošteva vseh sedem koncev vrstic.

PRIMERJAVA RAZUMEVANJ

Trije avtorji upoštevajo več imen, kar je lahko pravilno, lahko pa povsem napačno, saj 
imena razen pri dobro poznanih dinastičnih rodbinah poznanih iz starega Egipta, Perzije 
in drugih, nimajo ustrezne teže. Imena zato ne morejo biti upoštevana kot enakovredna 
osnova za razumevanje napisa, čeprav so podprta z etimološkimi razlagami, saj gre lahko 
za slučajna ujemanja, ki so še danes prav pogosta. Za verodostojnost podanih imen bi 
morali iz istega časovnega obdobja poznati več tovrstnih najdb z značilnimi dinastičnimi 
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imeni. Pri obravnavanju in razumevanju vseh venetskih, retijskih in frigijskih napisov se 
izkaže, da niti eno ime ni nedvoumno podano, razen imen božanstev in nekaterih naro-
dnosti v venetskih napisih [11, 15, 18]. Vartic ima kar 7 imen od katerih sta vsaj dve imeni 
boga - Ra, kar je le malo verjetno.

Bistvena značilnost jezika je tudi povprečna dolžina besed, ki je za leposlovna sloven-
ska besedila 4,55 črk [17]. Ob upoštevanju mnogih okrajšav zaradi težavnega pisanja v 
kamen, kovino, kost ali keramiko in narečnih govorov, ki krajšajo besede, pa moramo pri-
čakovati v pred-antičnih napisih precej krajše povprečne dolžine besed. Ocenjena vrednost 
povprečne dolžine besed v pred antičnih napisih bi bila okoli tri črke [18].

dechev [1]
dobesedni prevod zajema 10 besed, od tega kar štiri imena v deležu 31/61 = 51 % črk 

in bistveno odstopa od ostalih prevodov, zato je najmanj verjeten. Povprečna dolžina besed 
je 61/10 = 6,10, kar je več kot dvojna pričakovana dolžina, ki je okoli 3 črke na besedo. 
Obrazložitev besed je podana v literaturi [1].

Georgiev [2]
dobesedni prevod zajema 12 besed, od tega tri imena v deležu 22/61 = 36 % črk in 

tudi smiselno odstopa od ostalih prevodov, zato je manj verjeten. Povprečna dolžina 
besed je 61/12 = 5,08, kar je blizu dvojne pričakovane dolžine, ki je okoli 3 črke na 
besedo. Obrazložitev besed je podana v literaturi [2]. Prevod snuje kar na petih različ-
nih jezikih: bolgarščini, latvijščini, sanskrtu, grščini, romunščini in celo na latinščini, 
ki ni izvorni jezik in je bila v tistem času kot jezik Latinov omejena na ozko območje 
okrog Rima.

Ambrozic [4]
dobesedni prevod zajema 21 besed in ne vsebuje nobenega imena ter podaja zanimivo 

vsebino z dobro obrazložitvijo besed, zato je verjetnejši. Povprečna dolžina besed je 61/21 
= 2,90, kar je blizu pričakovane dolžine, ki je okoli 3 črke na besedo. Obrazložitev besed je 
podana v literaturi [4].

Serafimov [6]
dobesedni prevod zajema 14 besed, od tega tri imena v deležu 25/61 = 41 % črk in je 

smiselno blizu drugemu prevodu, je pa verjetnejši. Povprečna dolžina besed je 61/14 = 
4,36, kar je precej več od pričakovane dolžine, ki je okoli 3 črke na besedo. Obrazložitev 
besed je podana v literaturi [7]. Kot jezik razumevanja upošteva staro in novo bolgarščino, 
kaže pa na sorodnost tudi z drugimi slovanskimi jeziki.

Vartic [7]
dobesedni prevod zajema kar 23 besed, od tega je kar 7 imen v deležu 16/61 = 26  

% črk. Prevod močno odstopa od vseh ostalih razumevanj in je le malo verjeten. Pov-
prečna dolžina besed je 61/22 = 2,77, kar je manj od pričakovane dolžine, ki je okoli 3 
črke na besedo. Obrazložitev besed ni podana in je le deloma razvidna iz angleškega 
prevoda.
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Vodopivec
dobesedni prevod zajema 19 besed in ne vsebuje nobenega imena ter podaja vsebinsko 

vsklajeni pomen, zato je verjetnejši. Povprečna dolžina besed je 61/19 = 3,21, kar je blizu 
pričakovane dolžine, ki je okoli 3 črke na besedo.
Kratice/Abbreviations 
SK Slovensko knjižno/Literary Slovenian okr okrajšava/abbreviation
SN Slovensko narečno/dialectal Slovenian preg preglas/mutation
hK hrvaško knjižno/Literary Croatian

Glosar Vodopivčevega prevoda
ROLI rou, rov – preg, SN, SK level
STEN stena – okr, SK wall
EAS jas, jaz – preg, SN, SK I
NEREN veren – preg, SK believing
EATIL jadil, žaloval – preg, hK, SN, SK mourn
TEA tja – preg, SN, SK there
NISKOA nisko, nizko – SN, SK low
RAZEA razja, raz – preg, SN, SK off, from
dOM dom – SK home
EAN jan, an, in – preg, SN, SK and
TI ti – SK you
LEZI leži – preg, SK lie
P p, po, v – SK at
TAMI tami, temi – preg, SN, SK dark
IE je – preg, SK is
RAZ raz – SK off, from
IL il, ilo – SN, SK clay
TA ta, tu – SN, SK here
Različica
R res – okr, SK really
OLISTEN olisten – SK leafed, leafing
EASN jasn, jasen – preg, SN, SK clear, light
EREN veren – okr, SK believing

POdROBNA PRIMERJAVA
Delovni hipotezi
– delež prepoznanih črk v posameznem prevodu mora biti najmanj 25 % in to brez imen 

in ne prevedenih besed, če želimo doseči še sprejemljivo primerljivost obravnavanega 
besedila.

– delež prepoznanih besed v posameznem prevodu mora biti najmanj 30 % in to brez 
imen in ne prevedenih besed, če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja 
besedila [13].
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Podrobna primerjava je izvedena po dobesednih prevodih tako, da se primerja tako v 
prevodih uporabljene črke kot uporabljene besede in sicer:
– Po prepoznanih črkah v besedah brez imen ki so odebeljene.
– Po prepoznanih besedah ki imajo vsaj polovico prepoznanih črk in so podčrtane.

Števila prepoznanih črk in prepoznanih besed so podana na koncu vrstic.

dechev [1]
ROLESTENEAS NERENEA TILTEAN ESKO ARAZEA dO MEAN TILEZYPTA MIE 
ERAZELTA
Rolisteneas Nereneas potomăk na Araziika do men Tilezipta, me pogreba.   3, 7

Georgiev [2]
ROLISTENE AZ NERENEA TILTEA NESKO ARAZEA dO MEA NTILEZYPTAM IE 
ERAZ ELTA
Rolistene az Nerenea Tiltea umiram spokoino do moja blagopočivši ie deĉata othrani.
        4, 8

Ambrozic [4]
RO LIST E NEASN ER E NEATIL TE AN ESKOA RAZ E AdOM E AN TI LEZI PTA 
MIEE RAZ ELTA
Rov list je nejasen ker je nejata te on iskal raz je dom in on ti leze pota meje brez lèta. 

20, 48

Serafimov [6]
ROLISTENE AZ NERENEA TILTEANIS KOA RAZEA dO MEAN TI LEZI PTA MIIE 
RAZIL TA
Rolistene az Nerenea Tilteanis koja rjaza do men ti lezi bat moj razil ta. 11, 31

Vartic [7]
ROLIST ENEAS NER ENEAT IL TE A NESK O A RA ZE A  
dOME ANT IL EZ VIIT AMICE RA ZEL TA
Se-nvirte Unu, curge Noua El te-a nascut, o A Ra, zeu al casei ant El e venit, prieteni 
Ra, zeul tau.     10, 17

Vodopivec
ROLI STEN EAS NEREN EATIL TEA NISKOA RAZEA dOM EAN TI LEZI P TAMI JE 
RAZ IL TA
Rovi sten jas neren jadil tja niskoa razja dom jan ti leži po tami je raz ilo ta. 18, 51

Pregled rezultatov prečrkovanj in razumevanj je podan v tabeli 4.
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Pogoje delovne hipoteze izpolnjujejo vsi prevodi, razen prepoznanih črk prvih dveh 
avtorjev, kjer prevoda odstopata predvsem zaradi imen, ki predstavljajo pri prvem 51 % in 
pri drugem 36 % vseh črk.

Ocena prevodov

dechev
Prevod ima ob neustreznem prečrkovanju kar štiri imena; od 10 besed so prepoznane le 
3 besede v deležu 30,00 % in s 7 prepoznanimi črkami v deležu 11,48 % izkazuje nizko 
stopnjo razumevanja, zato ta prevod primerjalno ni verjeten.

Georgiev
Prevod ima ob neustreznem prečrkovanju še vedno tri imena; od 12 besed so prepoznane 
le 4 besede v deležu 33,33 % in z 8 prepoznanimi črkami v deležu 13,11 % izkazuje nizko 
stopnjo razumevanja, zato tudi ta prevod primerjalno ni verjeten.

Ambrozic
Prevod ob neustreznem prečrkovanju nima imen; od 21 besed je prepoznanih že 20 besed 
v deležu 95,24 % in s 48 prepoznanimi črkami v deležu 78,69 % izkazuje visoko stopnjo 
razumevanja, zato je ta prevod primerjalno zelo verjeten.

Serafimov
Prevod ima ob dobrem prečrkovanju še vedno tri imena; od 14 besed je prepoznanih že 
11 besed v deležu 78,57 % in s 31 prepoznanimi črkami v deležu 50,82 % močno presega 
postavljena pogoja, zato je ta prevod primerjalno verjeten.

Vartic
Prevod ima ob najslabšem prečrkovanju in napačni delitvi ob koncu vrstic ter večkratni 
delitvi dvoglasnika EA kar sedem imen; od 22 besed je prepoznanih 10 besed v deležu 
45,45 %, od katerih pa je eno in dvočrkovnih besed kar polovica in z le 17 prepoznanimi 
črkami v deležu 27,87 % le malo presega postavljene pogoje, zato ta prevod primerjalno 
ni verjeten.

Vodopivec
Prevod ob ustreznem prečrkovanju nima imen; prepoznanih je že vseh 18 besed v deležu 
100 % in z 51 prepoznanimi črkami v deležu 83,61 % izkazuje zelo visoko stopnjo razume-
vanja, zato je ta prevod primerjalno zelo verjeten.

Tabela 4: Pregled rezultatov ustreznosti prečrkovanj in razumevanj

Avtor Prep. črke Prep. besede Delež prep. 61 črk Delež prep. besed
dechev 7 3 11,48 %   3/10 = 30,00 %
Georgiev 8 4 13,11 %   4/12 = 33,33 %
Ambrozic 48 20 78,69 % 20/21 = 95,24 %
Serafimov 31 11 50,82 % 11/14 = 78,57 %
Vartic 17 10 27,87 % 10/22 = 45,45 %
Vodopivec 51 18 83,61 % 18/18 = 100 %
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dOdATNA PRIMERJAVA

Po verjetnosti in podrobni primerjavi prevodov odstopata prevoda Ambozica in Vodo-
pivca, zato upoštevamo v njuni medsebojni primerjavi tudi ostale podatke.

Ambrozic
Podrobna primerjava prečrkovanja pokaže 3 krat neustrezno upoštevanje črke E. Po pre-
poznanih besedah in prepoznanih črkah pa kaže le nekoliko slabši izid, ustrezna pa je tudi 
delitev po vrstah, toda glede na trikratno delitev para EA je delitev manj verjetna, zato je 
tudi prevod primerjalno manj verjeten. Prevod je pesniško obarvan in zato manj verjeten, 
saj gre za stvarnost pokopa in posmrtno življenje, je pa vsekakor možen.

Vodopivec
Podrobna primerjava po prečrkovanju, po prepoznanih besedah in prepoznanih črkah 
kaže najboljši izid. Tudi ustrezna delitev po vrstah ter upoštevanje dvojnika EA potrjuje 
ustrezno delitev zveznega besedila na posamezne besede in s tem tudi dobro razumevanje 
napisa, zato je tudi prevod primerjalno najbolj verjeten. Prevod zajema stvarno vsebino ob 
pokopu in posmrtnem življenju, zato izkazuje največjo verjetnost.

ZAKLJUčEK

Izvršena primerjava prečrkovanja, delitve zveznega besedila in njegovega razumevanja 
je pokazala na dobre možnosti razumevanja napisa na slovanskih osnovah. Vsi prevodi 
kažejo, da je bil prstan narejen za posmrtno življenje in ni imel pomena v vsakdanjem 
življenju. Po podrobni primerjavi prepoznanih besed in prepoznanih črk močno odstopata 
prevoda Ambrozica in Vodopivca z daleč najboljšima izidoma. Po obrazloženem prečr-
kovanju, delitvi predpostavljeno zveznega besedila po vrsticah, upoštevanja dvojnika EA 
in po razumevanju odstopa zadnji prevod, ki je od prikazanih različic tudi najverjetnejši. 
Slovenščina kot izrazito arhaični jezik z mnogimi narečji, v katerem so se najbolje ohranile 
značilnosti pred-antičnih slovanskih zapisov, se je izkazala kot odlično orodje tudi za razu-
mevanje starih trakijskih oziroma starobolgarskih napisov.
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NAPIS NA SKRILU IZ KJOLMENA

UVOd
Napis je na dveh združenih delih iz skrilavca velikosti 148x68x7-11,5 cm, ki so ju našli 

leta 1965 nad grobom pri Kjolmenu v okrožju Preslav v Bolgariji in je sedaj v arheološkem 
muzeju v Sofiji. črke napisa so velikosti od 2,5 do 6 cm. Napis je dobro ohranjen, časovno 
pa ga uvrščajo v 6. stol. pr. Kr [1-4].

Napis iz Kjolmena obsega 57 črk, z upoštevanjem črke O, ki so jo dosedaj nekateri 
označevali kot ločilo pa obsega 61 črk. Napis je dobro viden in je pisan v obliki krožne 
serpentine, saj je manjši del napisa pisan v obratni smeri. črke so mešanica frigijskih, latin-
skih, grških in venetskih črk [5-8]. Napis iz Kjolmena je prikazan na sliki 1.

Slika 1: Napis Kjolmen na združenih delih iz skrilavca [3]
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PRIMERJAVA dOSEdANJIh OBRAVNAV
Za primerjavo dosedanjih obravnav delno zvezno pisanega napisa imamo štiri prečrko-

vanja in štiri vsaj delna branja:
1. V. Georgiev [1, 3]
2. A. Ambrozic [2]
3. P. A. dimitrov [4]
4. V. Vodopivec

PREčRKOVANJE
Vodopivec  61 črk
Stiliziran prepis, prepis v latinico in obrazložitev prečrkovanja
EBAT rOzEŽAse HeETEŽA IjEKOA ejHABACBe eCAŽIICEtELeCELeEeILaKatrOsO
EBAT ROZESASN ENETESA ICEKOA NBLABAECN 
NYASNLETEdNYEdNENIdAKATROSO

Prvi znak je lahko E ali I in osvojim E tako kot ostali avtorji; četrti znak je na robu in 
je le delno viden, zato po razumevanju upoštevam črko T, v nasprotju z drugimi avtorji, ki 
je ne prečrkujejo ali jo upoštevajo kot črko R; prvi znak v najdaljšem zveznem zapisu pa je 
lahko I ali N in zaradi zaporedja črk I in Y osvojim N.

Pojavljajo se črkovni znaki Z, z, Ž in s, ki jih Georgijev in dimitrov prečrkujeta: znak z 
kot Z, znake Z, Ž in s pa kot S; Ambrozic pa jih prečrkuje: znak z kot Z, znaka Z in Ž kot S 
in znak s kot Š; sam pa prečrkujem: znak z kot Z ter znake Z, Ž in s kot S tako kot Georgijev 
in dimitrov.

Pojavlja se znak e, ki v mlajših venetskih napisih pomeni E [8], tu pa tako prečrkovanje 
ni ustrezno, saj bi se večkrat pojavil dvojnik EE; navedeni avtorji ga prečrkujejo kot N, zato 
obdržim njihovo prečrkovanje kot N.

črkovni znak H se pojavi le dvakrat in pomeni v venetščini in retijščini d, v grščini pa 
E, zato upoštevam ta znak kot črko E, tako kot Ambrozic.

črkovni znak j Georgijev in dimitrov prečrkujeta kot G, Ambrozic pa kot G ali kot C; 
obdržim prečrkovanje kot C.

Štirikrat se pojavlja znak O, ki lahko predstavlja ločilo ali črko O in skladno s frigij-
skimi napisi, kjer se črka O mnogokrat pojavlja v bistveno manjši velikosti, upoštevam 
znak O kot črko O, tako kot dimitrov. V napisu niso prisotna ločila, saj jih v tistem času 
praviloma niso pisali, zato upoštevanje tega znaka kot ločilo ni skladno s pisanjem tedanjih 
zveznih besedil in z njihovim prečrkovanjem.

V obratno pisanem delu napisa se pojavi znak C, v zadnjem delu pa znaki C, C in L, 
zato lahko predstavljajo ločila ali črke L, ali d. Opazna je vodoravna ali bolj pokončna lega 
znaka C ali L; bolj pokončne znake L prečrkujeta Georgijev in Ambrozic kot d, znak < kot 
Y in znak C kot L; osvojim njuno prečrkovanje.

Sklop črkovnih znakov ejđABALBe, v prečrkovanju v latinici NCEABALBN je pisan v 
obratni smeri in je v prepisu obrnjen.
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PREčRKOVANJE dRUGIh AVTORJEV

Po vrstah in po avtorjih sledita: prepis v latinico s poševnimi in odebeljenimi napač-
nimi in odebeljenimi drugače prečrkovanimi črkami in komentar prečrkovanja.

Georgijev  56 črk [1]
EBAXR XZEΣAΣN hNETEΣA IΓEKXA NBΛABAhΓN 
NYAΣNΛETEΔNYEΔNEINΔAKATRXΣX

Pri prečrkovanju je opaznih nekaj nedoslednosti in napak, ki so označene krepko in 
poševno  Štirikrat izpusti O, kar ni smiselno, saj v ostalem napisu ni ločil in se ločila v tem 
času praviloma ne uporabljajo  Izpusti črko T, NI zamenja z IN, črko C pa prečrkuje kot G 

Ambrozic  57 črk [2]
EBAXR XZESAŠN ENETESAN IGEKXA NBLABAECN  
NYASNLETEdNYEdNEINdAKATRXŠX
Pri prečrkovanju je opaznih nekaj nedoslednosti in napak, ki so označene krepko in poševno  
Razen črke Š povsem sledi prečrkovanju Georgijeva, vendar enkrat prav prečrkuje C in doda 
črko N, ki je ni 

dimitrov  60 črk [4]
ΕΒΑX ΡΟΖΕΣΑΣΝΗΝΕΤΕΣΑΙΓΕΚΟΑ ΝΒΛΑΒΑΗΓΝ 
ΙΛΑΣΝΛΕΤΕΔΝΛΕΔΝΕΝΙΔΑΚΑΤΡΟΣΟ
Pri prečrkovanju je opaznih nekaj nedoslednosti, ki so označene krepko in poševno  Izpusti 
črko T, namesto črke R piše črko P, črko C prečrkuje kot G, znak C , ki je obrnjen narobe pre-
črkuje enako kot znak C v črko L  Pravilno pa prečrkuje črke O 

POdROBNA PRIMERJAVA PREčRKOVANJA

Prečrkovanje ne sme imeti več kot 10 % napačno prečrkovanih črk, da nudi dovolj 
dobro osnovo za razumevanje [9]. Primerjava prečrkovanj je prikazana v tabeli 1.

Tabela 1: Primerjava prečrkovanj

Avtor Črke Izpuščene Napačne Zamenjane Izračun Delež Brez »o«
Georgijev 56 5 2 2 9/56 16,07 %   7,14 %
Ambrozic 57 5, 1 dodana 1 2 9/57 15,79 %   7,02 %
dimitrov 60 1 5 0 6/60 10,00 % 10,00 %
Vodopivec 61 0 0 0 0/61   0,00 %   0,00 %

Pogoj ustreznosti izpolnjujeta le zadnji prečrkovanji.

Kljub temu, da prva tri prečrkovanja izkazujejo slabši izid, so izjemno koristna, saj so 
omogočila podrobno primerjavo in najbolj ustrezno prečrkovanje.

če bi prva prečrkovalca upoštevala tudi črko O, bi tudi njuno prečrkovanje ustrezalo 
danemu pogoju.
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RAZUMEVANJE
Georgijev [1]
Razumevanje Georgijeva z delitvijo delno zveznega napisa na besede ter prevod v bolgar-
ščino in angleščino.
EBAR ZEΣ AΣN hN ETEΣA IΓEK A N BΛABAh ΓN N YA ΣN ΛETEΔN YEΔ NE IN 
ΔAKATR Σ
Ebar Zes(a) asn hN etes igek. A N blabahe gn! N ua(s?) sn letedn ued(n), ne in dakatr s!
Ebar (son) of Seza(s) I 58 years lived here. do not damage this (grave?)! do not desecrate 
the very this deceased, for this (the same) will be done to you!

Prevod ne sledi besedam dobljenim z delitvijo delno zveznega besedila, zajema dve imeni 
in podaja število, zato je v celoti najmanj verjeten pa čeprav vsebina ustreza pokopu  Prevod 
v Bolgarščino ni razumljiv, saj ni v sedanjem jeziku in zadrži vse oblike originalnega napisa, 
zato ni ustrezno oblikovan za podrobno primerjavo  Obrazložitev podanih besed je v navedeni 
literaturi [1] 

Ambrozic [2]
Razumevanje Ambrozica z delitvijo delno zveznega napisa na besede ter prevod v dobe-
sedno in prosto slovenščino in prosto angleščino.
E BAR ZESAŠN EN E TESAN I GEKA N BLABAECN N YASN LE TE dNY E d NEI N 
dAKATRŠ
Je varuj zajezen in je tesen in gega in poplavljen in jasen le te dni je da ni on takakršen.
Nevarnost! Je zajezen in tesen in trese in poplavljajoč, in je jasen le nekaj dni da ni takšen.
Beware! It is damned up and narrow and it shakes and floods over, and clear only (on) 
the days that is not (also) such.

Prevod Ambrozica dobro sledi dobljenim besedam, toda vsebina ni skladna s poko-
pnimi običaji, vendar je zaradi smiselne vsebine verjetnejši  Obrazložitev podanih besed je v 
navedeni literaturi [2] 

dimitrov [4]
Razumevanje dimitrova je obširno, vendar ne podaja oprijemljivejšega razumevanja, 

zato so iz obširne obrazložitve izbrani le naslednji stavki:
There are suggestions that the stele is a tombstone of a fallen soldier rather than a dedi-

catory inscription. The other two parts of the inscription speak in favor of that idea. As for 
the meaning of the text, we put forward a plausible reading based on phonological analysis. 
Our understanding is that we cannot go, at this point, beyond the level of some certainty; 
crossing over into complete uncertainty would be just guessing.

So domneve, da je verjetneje to nagrobna plošča padlemu vojaku kot pa posvetilni 
napis. druga dva dela napisa govorita v prid takemu predlogu. Glede pomena napisa je 
predlagamo verjetno razumevanje osnovano na glasoslovnih analizah. Naše sedanje razu-
mevanje je, da na tej točki na moremo preko določenega praga gotovosti; prehod preko v 
popolno negotovost bi bilo zgolj ugibanje.
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Dimitrov podaja obširno obrazložitev prečrkovanja in delitve delno zveznega besedila, ne 
podaja pa nedvoumnega razumevanja in podaja le predlog možne vsebine napisa, pri čemer 
opozarja na negotovost podanega razumevanja 

Vodopivec
Razumevanje Vodopivca z delitvijo delno zveznega napisa na besede ter prevod v dobe-

sedno in prosto slovenščino in angleščino.
E BAT ROZ E SASN EN E TESA ICEKOA N BLABAECN NYASN LETE dNY EdNE NI 
dA KA TROSO
Je brat rez je zasnul en je tesal izsekal (ploščo) in blažen nejasna leta dni ene ni da kar troši.
Brat je res zaspal, jaz sem klesal izsekal ploščo, blažen nejasna leta dni, te ni da kar troši.
Brother really fell asleep, I carved and engraved stele, blessed indistinct years and days, that 
not to be wasted.

Različica / Variant
ENE TESA ICEKOA   in teši očekuje   and console expect
Različica se bolje prilega pokopnemu namenu, saj ni poudarek na klesanju plošče, 

ampak na pokojnikovem pričakovanju blaženosti.
Prevod Vodopivca ustrezno sledi dobljenim besedam in je skladen s pokopnimi običaji, 

zato je od navedenih razumevanj najbolj verjeten 

Kratice / Abbreviations 
SK Slovensko knjižno/Literary Slovenian okr okrajšava/abbreviation
SN Slovensko narečno/dialectal Slovenian preg preglas/mutation
Glosar Vodopivčevega prevoda
E e, je – okr, SN, SK is
BAT brat – okr, SK brother
ROZ rez, res – preg, SN, SK really
E e, je – okr, SN, SK is
SASN zasnul, zaspal – SN, SK fell asleep
EN en – SK one
E e, je – okr, SN, SK is
TESA tesa, tesal – SN, SK carved
ICEKOA izsekal, vgraviral – SK engraved
N in – okr, SK and
BLABAECN blažen – SK blessed
NYASN nejasen – SK indistinct
LETE lete, leta – preg, SN, SK years
dNY dni – SK days
EdNE edne, ene – SN, SK some
NI ni – SK not
dA da – SK yes
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KA ka, kot – okr, preg, SN, SK that
TROSO trosi, troši – SK scatter, waste

Različica / Variant
ENE in – SK and
TESA teši – preg, SK console
ICEKOA očekuje, pričakuje – preg, SN, SK expect

POdROBNA PRIMERJAVA PREVOdOV

Delovni hipotezi
– delež prepoznanih črk v posameznem prevodu mora biti najmanj 25 %, imen in nepre-

vedenih besed, če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja obravnavanega 
besedila.

– delež prepoznanih besed v posameznem prevodu mora biti najmanj 30 % in to brez 
imen in neprevedenih besed, če želimo doseči še sprejemljivo raven razumevanja 
obravnavnega besedila [9].

Podrobnejša primerjava je izvedena po dobesednih prevodih tako, da se lahko primerja 
tako v prevodih uporabljene črke kot uporabljene besede in sicer:
– po prepoznanih črkah v besedah brez imen ki so odebeljene in
– po prepoznanih besedah ki imajo vsaj polovico prepoznanih črk in so podčrtane.

Georgijev [1]
Prevod Georgijeva ne sledi ustrezno dobljenim besedam in je zato najmanj verjeten. 

Ker ni podan dobesedni prevod, njegov prevod ni ustrezno pripravljen za podrobno pri-
merjavo, ki zato ni izvedena in navedena pomanjkljivost ni nedvoumno razvidna. Ker 
zadrži precej neprevedenih besed ni mogoče njegovega razumevanja prevesti v obliko 
ustrezno za primerjavo.

Ambrozic [2]
E BAR ZESAŠN EN E TESAN I GEKA N BLABAECN N YASN LE TE dNY E d NEI N dAKATRŠ
Je varuj zajezen in je tesen in gega in poplavljen in jasen le te dni je da ni on takakršen.
43 prepoznanih črk ali 43/57 ali 75,44 %   18 prepoznanih besed ali 18/20 ali 90 %.
Od 18 prepoznanih besed je kar 12 dvočrkovnih ali 66,67 %, kar je le malo verjetno 

dimitrov [4]
dimitrov ne podaja prevoda napisa, zato podrobna primerjava ni možna in zato ni 

izvedena. Na osnovi predpostavljenih različnih delitev delno zveznega besedila ocenjuje, 
da bi bila vsebina napisa lahko posvečena padlemu vojaku,
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Vodopivec
E BAT ROZ E SASN EN E TESA ICEKOA N BLABAECN NYASN LETE dNY EdNE NI dA KA TROSO
Je brat rez je zasnul en e tesal izsekal in blažen nejasna leta dni ene ni da kar troši.

52 prepoznanih črk ali 52/61 ali 85,25 %   19 prepoznanih besed ali 19/19 ali 100 %.
Od 19 prepoznanih besed je 7 eno in dve črkovnih besed ali 36,84 %, kar je verjetno  

Podrobna primerjava prepoznanih črk in prepoznanih besed v dobesednih prevodih je 
podana v tabeli 2.

Tabela 2: Primerjava prepoznanih črk in besed

Avtor Prep. besede Prep. črke Delež prep. 61 črk Delež prep. besed
Ambrozic 20 48 78,69 % 20/21 = 95,24 %
Vodopivec 18 51 83,61 % 18/18 = 100 %

Oba primerjana prevoda dosegata izjemno visoke deleže prepoznavnosti črk in besed 
in kar trikrat prekoračujeta postavljene zahteve za še sprejemljivo razumevanje. Opazna je 
tudi zelo podobna delitev delno zveznega besedila. Prevoda pa sta tudi zaradi delno raz-
ličnega prečrkovanja vsebinsko povsem različna, zato je smiselna dodatna primerjava po 
posameznih opazovanih značilnostih.

Dodatna primerjava

Ambrozic
Od 18 prepoznanih besed je kar 12 dvečrkovnih, kar je le malo verjetno. Ker ne upošteva 

črke O je vsebina na mestih izpuščenega O precej drugačna; prevod opisuje naravni pojav, 
ki je sicer pomemben, vendar tamkajšnjim ljudem znan in zato je njegovo zapisovanje le 
malo verjetno. Napis je najden nad grobom, zato se podana vsebina napisa ne sklada niti s 
pokopnimi nameni niti z mestom najdbe.

Vodopivec
Od 19 prepoznanih besed je le 7 eno ali dvečrkovnih besed, kar je primerjalno bolj 

verjetno. Vsebina je posvečena bratovemu grobu in pričakovanju njegove blaženosti, zato 
naj ne troši let in dni. Tako razumevanje se sklada tako s pokopom kot z mestom najdbe in 
tudi različica podaja istosmiselno vsebino.

Podrobna dodatna primerjava daje več prednosti zadnjemu prevodu, ki je zato tudi 
najbolj verjeten.

ZAKLJUčEK

Kljub težavah pri prečrkovanju je delo uspešno zaključeno in kaže dobro razumevanje 
napisa iz Kjolmena na slovanskih osnovah. Prevod Georgijeva vsebuje dve imeni, število 
in nepojasnjene besede, zato je najmanj verjeten. Njegovo razumevanje ni ustrezno pri-
pravljeno za podrobno obdelavo. Razumevanje dimitrova podaja zgolj ugibanja o možni 
vsebini, zato ni osnove za presojo ustreznosti podanih predpostavk. Podrobna primerjava 
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Ambrozicevega in Vodopivčevega prevoda je pokazala najboljši izid zadnjega prevoda, 
ki se skada tudi z nameni pri pokopu, zato je najbolj verjeten. Slovenščina kot jezikovni 
muzej in jezik z najboljšimi povezavami z ostalimi slovanskimi jeziki in staroindijskimi 
jeziki, se je tudi v tem primeru izkazala kot dobro orodje za razumevanje tega starejšega 
trakijskega napisa.
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STAROEGIPTOVSKI NAPIS 
V VENETSKI PISAVI

Najdba najstarejšega napisa z venetskimi črkami iz dobe faraonov, starosti od 1740 
do 1680 pr. Kr., odpira mnoga jezikovna vprašanja in potrjuje nekatera znana dejstva pri 
razumevanju staroegiptovskih napisov.

hIEROGLIFI

dolga stoletja so bili hieroglifi zaprta knjiga, ki se je z mojstrskim razbiranjem odprla 
in omogočila vpogled v davne čase starega Egipta, saj so najstarejši hieroglifi datirani okoli 
3.000 let pr. Kr. hieroglifi kot okrasne črke ali simboli so se uporabljali v templjih, stilizi-
rani hieroglifi so predstavljali hieratsko pisavo za vsakdanje zadeve, okoli leta 600 pr. Kr. pa 
je hieratsko pisavo nadomestila demotska – ljudska pisava. Vse tri pisave so izumrle okoli 
leta 400, ko je krščanstvo te pisave nadomestilo s koptsko pisavo, ki je imela 24 grških črk 
in 6 demotskih črk za glasove, ki jih grščina ni vsebovala. Koptska pisava je zaradi Arabcev 
izumrla v 11. stoletju. S koptsko pisavo je izumrl tudi koptski jezik in tako je bila jezikovna 
povezava s starim Egiptom pretrgana. Koptski jezik pa še živi v liturgiji krščansko-koptske 
cerkve. Strokovnjaki so bili prepričani, da so hieroglifi slikovna pisava in so celo sestavili 
slovar pomenov predpostavljeno slikovnih znakov.

Leta 1799 so francoski učenjaki naleteli na pomemben kamen, po najdišču imenovan 
kamen iz Rosette, ki je imel tri napise: hieroglifski, demotski in grški napis, ki je bil povsem 
razumljiv. To je bila oporna točka za razbiranje, saj naj bi imeli vsi trije napisi enako vsebino. 
Kamen je bil popisan leta 196 pr. Kr. in je sedaj v britanskem muzeju. Prvi, ki je podvomil v 
slikovno pisavo je bil angleški matematik T. Young. Bil je vsestranski znanstvenik in je znal 
grško, latinsko, francosko, hebrejsko, kaldejsko, sirsko, arabsko, samaritansko, perzijsko, 
turško in etiopsko. Ko je zvedel za kamen iz Rosette, je zanj postal neustavljiv izziv. Pozor-
nost so mu zbudili znaki obdani s pentljo, ki so se večkrat ponavljali v enaki ali podaljšani 
obliki. Predvideval je, da predstavljajo nekaj zelo pomembnega, morda ime faraona Pto-
lemaja in tako je dokaj dobro razbral glasovne vrednosti posameznih znakov. Žal je imel 
preveliko spoštovanje do predhodnikov, ki so v hieroglifih videli slikovno pisavo, zato je 
domneval, da so uvedli zapis imen s črkami šele, ko so po Aleksandru Velikemu Egiptu 
vladali faraoni, ki so bili Evropejci. Njegovo delo je nadaljeval Francoz J. F. Champollion, 
ki je tudi znake na obeliskih prečrkoval tako, kot je prikazano v naslednji tabeli 15.

Naslednji preboj mu je uspel, ko je razbral tudi starejšo pentljo, ki so jo sestavljali 
štirje znaki: znak za sonce, neznani znak in dva znaka za S. S tem je dokazal, da so tudi 
pri starejših hieroglifih uporabljali črkovno pisavo. Kot mladenič se je učil koptski jezik in 
ga tekoče obvladal. Z znanjem koptskega jezika je za znak krogec s piko, ki naj bi pomenil 
sonce, vstavil glasovno vrednost ra in dobil izraz RA-?-S-S in po njegovem mnenju se je 
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to ujemalo le z enim imenim faraona. Ob običajnem izpuščanju samoglasnikov in manj-
kajočo črko M je prečrkoval RAMESES, torej Ramzes, ime enega največjih faraonov. Ta 
ugotovitev ima temeljno jezikovno vrednost, saj je lahko določil jezik piscev in podrobno 
proučevanje drugih hieroglifov je pokazalo, da gre prav za koptski jezik. Ugotovil je, da 
so zapisi kombinacije slikovnih znakov kot sonce itd, lahko so kombinacija slikovnih in 
črkovnih znakov, ki lahko predstavljajo tudi več soglasnikov. daljše besede so sestavljene 
iz slikovnih ugank ali pa so zapisane z navadnimi črkovnimi znaki.

Počasi je dopolnjeval svoje prečrkovanje tako, da je bilo možno branje hieroglifov. 
Svoje delo je objavil v knjigi Précis du système hiéroglyphique leta 1824.

Champollion je na osnovi Youngovega dela in znanja koptskega jezika razbral hiero-
glife predvsem na osnovi grškega besedila na kamnu iz Rosette, ni pa razbral demotskega 
besedila, ki še danes čaka na ustrezno razbiranje. Staroegiptovski napisi pa so pisani v 
drugem jeziku in ob predpostavki, da se pisava v teku časov ni bistveno spremenila se 
odpira široka izbira najboljšega jezika za razumevanje starejših egipčanskih napisov.
– Simon Singh, Knjiga šifer, Umetnost šifriranja od starega Egipta do kvantne kriptografije, 

prevedel J. Plešej, Učila International, Tržič 2006.

RAZUMEVANJE STAROhEBREJSKIh BESEd

Naj navedem razlagi dveh vsem znanih besed iz Stare zaveze, ki ju je med drugim po 
nareku zapisal slovenski božji pisar Jakob Lorber v knjigi Trije dnevi v templju s. 19, kjer je 
12 letni deček Jezus sedel sredi učiteljev, jih poslušal in spraševal in vsi, ki so ga poslušali 
so se čudili njegovemu umu in njegovim odgovorom. Ti pomembni besedi stare zaveze sta 
Jeruzalem in Melkisedek.
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Je (je)   ru (ruha-kraj bivanja)   za (za)   lem (lehem-velikega kralja)
Me (maj-mojega)   lki (l’chi ali lichi-lica ali luči)   sedek (sedež)

Kar preveč je sodobno slovensko razumljivega v navedenih starodavnih hebrejskih 
besedah, ki jih celo tedanji tempeljski služabniki in pismouki niso več razumeli, da bi z 
neodgovorno lahkoto zavračali očitni praizvor našega lepega slovenskega jezika.

– Trije dnevi v templju, zapisal Jakob Lorber 1860, prevod E. Thomas, Ljubljana 1992.

RAZUMEVANJE STAROEGIPTOVSKIh BESEd

Jezikovne sledi kažejo na široko zasnovo pri začetkih pisave, saj je več žarišč, ki jim 
posamezni strokovnjaki dajejo različen pomen. Ena najstarejših pisav so staroegipčanski 
napisi, ki kažejo jezikovno sorodnost s slovanskimi jezikovnimi prvinami. 

V 164. poglavju 4. knjige Velikega Janezovega Evangelija, »Ključ za razumevanje 
duhovnih spisov« je tudi pomembno pričevanje: »če pa hočeš vsaj naravni pomen Pisma 
razumeti bolje, kot si ga doslej, se moraš dobro seznaniti z jezikom Ilirov (Slovanov), ki je 
po korenski zasnovi najbolj podoben staroegiptovskemu jeziku, ta pa je skoraj enak prahe-
brejskemu. Brez znanja tega jezika ne boš Mojzesovega Pisma nikoli pravilno bral in zato 
tudi dobesednega pomena ne boš pravilno razumel.” 

V poglavju 192, »O bistvu Izise in Ozirisa«, so razlage besed: Kar nag – ne nag ali 
morda Kar nag s pomenom ponižen in Ko rak – ponižen kot rak. 

V poglavju 193 »Veliki skalni tempelj«, je razlaga imena Mojzes – Moj je sez, moj 
sprejem ali bolje moj je sez – moj je poseg. 

Podana je tudi razlaga imena templja JA BU SIM BIL, ki pomeni Jaz sem bil, sem in 
bom ali točneje JAZ BOM SEM BIL.
– J. Lorber po razodetju, Janezov veliki Evangelij, 4. knjiga, prevod Roman Štrus, AURA, 

Ljubljana 2002, 285, 340, 341, 342.

Kar preveč je slovensko razumljivega v navedenih dobro znanih starodavnih egiptov-
skih besedah, da bi z neodgovorno plehkostjo zavračali enega od očitnih praizvorov našega 
lepega slovenskega jezika.
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STAROEGIPTOVSKI NAPIS TELL EL-dAB’A

UVOd
V delti reke Nil, v območju Ezbet Rushdi, Tell el-dab'a, so mnogi peščeni griči, ki so 

zaradi dvignjene lege varovali naselbine tako pred morjem kot pred poplavami reke Nil, 
zato so bili že davno naseljeni. Zaradi dobre lege so se tudi sledi predantičnih rodov dovolj 
dobro ohranile. Izvršena so bila številna izkopavanja, ki so bila dodatno vzpodbujena z 
več vhodnimi stebri z napisi v hieroglifih. časovno zajemajo več faraonskih dinastij: od 
XII dinastije okrog 1980 do XIV dinastije, ki je bila na oblasti do zasedbe hyksosev, ki 
so vladali od 1740 do 1710 pr. Kr. Ponovno zavzetje je bilo v dobi XVIII dinastije, ko je 
bilo na tem mestu predantično mesto Avaris. V mestu je bilo veliko Kanaancev, ki so bili 
najemniki in so izdelovali različne okrasne predmete za palače oblastnikov, pa tudi prak-
tične predmete za vsakdanjo rabo in seveda orožje za vzdrževanje usposobljene vojske za 
obrambo vladajoče elitne dinastije.

Med mnogimi bogatimi izkopaninami je tudi precej apnenčastih kamnitih kalupov za 
vlivanje različnih kovinskih izdelkov. Za nas je še posebej zanimiva najdba apnenčastega 
kamna z gladko površino s štirimi vdolbinami, ki ima v drugem kalupu napis z venetskimi 
črkami. Kamen so našli pri kraju Tell el dab'a, ki se je takrat imenoval Avaris in je prikazan 
na sliki 1.

Slika 1: Apnenčasti kamen z vdolbinami 1 do 4 za vlivanje kovin



Staroegiptovski napis v venetski pisavi 383

Kamen dolžine 23,6 cm in največje širine 19,4 cm je opisal G. Philip [1]. Glede na 
lego plasti se ocenjuje starost na 1740 do 1680 pr. Kr., to je čas vladanja faraona Nehesija 
in začetka vladavine hyksosev. Večino apnenčastih kalupov za vlivanje kovin so našli na 
majhnem prostoru takoj nad palačo XIII dinastije in G. Philip predvideva, da je bila tu 
uradna livarska in kovinarska delavnica.

Kamen ima 4 vdolbine: prva je dolga 13,2 cm, 1,1 cm široka in 0,5 cm globoka z 
zaobljenimi stranicami; druga je dolga 9,6 cm, 2,7 cm široka in 0,7 cm globoka z ravnimi 
stranicami; tretja je značilne oblike za vlivanje konic za kopje in je dolga 17,0 cm, 2,1 cm 
široka in največ 0,7 cm globoka; četrta je okrogla s premeron 7,6 cm.

V kalupu označenim s številom 2 je napis in presenetljivo je, da G. Philip ne poja-
snjuje tega napisa. Po primerjavi različnih predantičnih pisav Etruščanov, Venetov, Retov, 
Starih Frigijcev in Feničanov je razvidno, da črkovni znaki tega napisa najbolje ustrezajo 
venetskim črkovnim znakom iz območja Este. To je novost, saj se največja starost venet-
skih znakov ocenjuje na 7. stoletje pr. Kr., znaki na tem kalupu so torej okoli 1000 let 
starejši [1].

dOSEdANJE RAZUMEVANJE

Napis sta obravnavala že P. Serafimov in G. Tomezzoli, ki sta podrobno prečrkovala 
napis, primerjala znake napisa z različnimi pisavami in ugotovila, da je daleč največja 
podobnost znakov tega napisa z venetsko pisavo Este. Poskušala sta ga tudi razumeti in sta 
podala možna prevoda v dveh različicah, saj je napis možno brati v obeh smereh. Njuno 
prečrkovanje je podano na sliki 2.
                                       1  2     3        4    5        6   7      8     9 10  11 12 13 

                                      I I      d       I     N       T   T    U     L  U     I  I  I
                                      I I      Z        I     N       T   T    U     P  U     I  I  I

Slika 2: Prečrkovanje napisaz različicami P/L in Z/D

Ob upoštevanju obeh smeri branj in različic P/L in Z/d navajata 8 različnih branj in kot 
najverjetnejši predlagata delitvi zvezno pisanega besedila:

II IULUT TNIZII branje iz desne na levo in
II ZINT TULUI II branje iz leve na desno

Ob upoštevanju velikega števila znakov I je malo verjetno, da gre za ime možnega 
lastnika ali izdelovalca. Tudi možnost da napis predstavlja sporočilo na sekiri, ki se jo 
v kalupu vlije ni ustrezno podprta, saj ima kalup ravno dno, kar bi zahtevalo močno 
naknadno obdelavo s kovanjem, ki bi uničilo napis. Verjetno je, tako kot predvidevajo 
arheologi, da so bili kalupi sestavljeni iz dveh delov, vendar se vrhnji deli niso ohranili, zato 
bi bil napis lahko namenjen livarjem z opozorilom.
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II IULUT TNIZII Two to achieve success bring! Dvoje prinaša uspeh!
II ZINT TULUI II This is in two pieces.  To je v dveh delih.

Tako razumevanje se sklada z mnenjem G. Philipsa, da je bil kalup uporabljan skupno 
s pokrovom, torej najmanj v dveh delih. Nekateri kalupi iz bronaste dobe imajo tri ali celo 
več delov, zato je bilo več delov morda potrebno tudi za oblikovanje tega kalupa.

Obrazložitev posameznih besed stcsl = starocerkvenoslovansko
II število dve   two
IULUT ОУЛУЧИТИ – oulučiti, stcsl s pomenom doseči achieve
TNIZII NESTI – slovensko ali dUNISI – bolgarsko narečno bring

II I – stcsl s pomenom ta   this
ZINT SONTI – stcsl s pomenom so  they are
TULUI ТОУЛЪ – toulja, stcsl s pomenom tul ali kalup  quiver, mould

ali bolgarsko dEL dJAL, dJALOVI s pomenom deli parts [1]

Komentar
Dosedanje razumevanje napisa temelji na predpostavkah arheologa, da je kalup za 

vlivanje kovinskih izdelkov iz dveh delov, čeprav za tako predpostavko ni nobene osnove  
Kalup je dal izdelku le približno obliko, ki se je pri nadaljni obdelavi dopolnila s kovanjem, 
brušenjem in poliranjem, zato je zelo vprašljivo, če je bil kalup dopolnjen s pokrovom  Naj-
enostavnejši in najzgodnejši kalupi so imeli prav gotovo obliko teh kalupov brez dodatnih 
zgornjih delov  Kdaj so se v tem območju začeli uporabljati bolj dodelani kalupi pa je odprto, 
saj predvidenih zgornjih delov niso našli  Navedena dejstva glede samih kalupov opozarjajo 
na vprašljivost prikazanega razumevanja, pa čeprav se sklada s sicer možno a nedokazano 
predpostavko arheologov 

NOVO RAZUMEVANJE

Umestitev v zgodovinski okvir
Razvoj pisav je praviloma potekal od slikovnih zapisov do poenostavljenih ali stilizi-

ranih slikovnih zapisov ter zlogovnih in črkovnih pisav. Slikovne pisave, ki jih uporabljajo 
Kitajci in Japonci obsegajo več tisoč praviloma sestavljenih znakov, zlogovne pisave, ki se 
danes več ne uporabljajo, obsegajo le še okoli sto zlogovnih znakov, moderne glasovne 
pisave pa obsegajo največ 30 znakov, ki praviloma pokrijejo vse pomembne jezikovne 
glasove v različnih sedanjih jezikih.

Ker gre za izjemno star napis v venetski pisavi je nujna njegova ustrezna umestitev v 
zgodovino in vpogled v časovni in vsebinski razvoj jezikov in pisav. V literaturi so podana 
različna drevesa izvora in razvejanja različnih pisav in jezikov, vendar praviloma brez slo-
vanskih izvorov, pa čeprav so prav ti izvori najstarejši v pogledu modernega zapisa posa-
meznih glasov s črkami.
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Primerjava splošno sprejete a napačne kronologije ter novejše, ki si šele utira pot, je 
jezikovno in zgodovinsko podrobno podana v tej knjigi v poglavju Študije napisov, v pod-
poglavju Izvor jezikov in pisav. Navedena je kronologija in drevo pisav Britanskega muzeja 
[2], tabela primerjav vinčanske pisave [3] in ustreznejša kronologija z upoštevanjem vin-
čanske pisave [4].

Obravnavani napis iz let okoli 1700 pr. Kr. je bistveno starejši kot podobne pisave znanih 
etruščanskih, frigijskih, starogrških, trakijskih in venetskih napisov. Najstarejši izvor takih 
pisav je vinčanska pisava, ki je še okoli 2000 let starejša in morda bodo našli še kakšen 
vezni člen med vinčansko in venetsko pisavo.

Osnove
dosedanje razumevanje tega najstarejšega venetskega napisa ni take narave, da bi ga 

bilo treba vklesati v dno kalupa. če bi bil smisel napisa dejansko tak, bi ga napisali na 
površino kamna in ne na dno kalupa, saj bi veljal za večino vklesanih kalupov. Napis te 
vrste bi bil namenjen usposobljenim delavcem, ki ga zaradi svojega znanja prav gotovo 
niso potrebovali v takem smislu. Napis na dnu kalupa vejetneje predstavlja sporočilo, ki 
ostane po vlivanju na samem vlivancu in ima sporočilno vrednost za nadaljnjo uporabo.

Opisani kalupi so enostavni in ni nobene tehnološke potrebe za zgornji del kalupa, 
saj so vlivanci že dobili svojo osnovno obliko, bodisi kot ingoti ali kot vlitki za nadalj-
njo obdelavo, saj so jih šele s kovanjem preoblikovali v končni izdelek. Kalup številka tri 
nedvoumno predstavlja konico kopja, saj ima značilno obliko in so ga s končno obdelavo 
le še naostrili in uredili za pritrditev na nosilec osti. Kalupa številka 1 in 4 imata splošno 
obliko, ki lahko predstavlja tako ingota kot tudi končno obliko. Prvi kalup ima zaobljeno 
obliko palice, ki se jo lahko prekuje v različne uporabne in okrasne izdelke, četrti kalup pa 
ima obliko ploščice, ki se jo s kovanjem preoblikuje v pločevino.

Kalup številka 2 pa ima napis, ki ga ločuje od ostalih kalupov in prav napis govori o 
nadaljni uporabi teh vlitkov. Kalup ima ravne stranice in ravno dno, zato nima ustrezne 
končne oblike. Za dokončno uporabnost bi ga morali močno prekovati, zato bi se napis pri 
prekovanju izgubil in tako izgubil svoj smisel. Svojo vrednost napis obdrži le, če ga ni treba 
bistveno naknadno obdelovati, to pa pomeni, da gre za ingot, ki je uporaben v nadaljnih 
postopkih taljenja, mešanja in vlivanja različnih kovinskih zlitin.

Kalup je bil narejen za vlivanje kovinskih ingotov in napis opozarja na to, da so bili vlitki 
dragoceni, zato so imeli ti vlitki tudi ustrezen napis, ki je lastnika in kovinarja opozarjal 
na njegovo vrednost in uporabnost. Cin, ki so ga uporabljali za izdelavo brona namesto 
bakrenega orodja in orožja je bil dragocen, saj so ga morali uvažati iz Anglije, zato je bila 
večina orodja in orožja iz bakra.

Prečrkovanje
Novo prečrkovanje upošteva vidnost napisa na vlitku, zato je napis zrcalno obrnjen in 

prikazan na sliki 5. Napis se bere tako kot starejši venetski napisi to je od desne proti levi in 
tako so označeni tudi znaki napisa. Pod sliko sta podani različici prečrkovanja, saj 9. znak 
lahko predstavlja črki L ali P.
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13 12 11  10  9     8     7   6         5     4       3    2  1

   E    I   U  P/L   U    T  T       N     I       C       E
Slika 5: Najstarejši znani venetski napis v zrcalni sliki kot je na vlitku

Prva znaka I I lahko predstavljata dve črki I I ali število 2 ali črko E, ki jo predstavlja 
znak e in jo poznamo iz mlajše venetske pisave. Podoben način zapisa imajo tudi nekateri 
hieroglifi, saj dva stilizirana noža v kartuši z napisom faraona Ptolemaja tudi predstavljata 
črko E [5]. V napisu imamo dve taki dvojici, na začetku 1. in 2. znak in na koncu 12. in 13. 
znak. čeprav je znak II za črko E mlajšega venetskega izvora je možno, da je bil v uporabi 
že tedaj in se je kasneje preoblikoval v znak E za črko E. Zasledili bi ga tudi v vinčanski 
pisavi, saj je dvojnih I I v vseh starih napisih veliko in bi bil znak s takim pomenom lahko 
prisoten že tedaj. 

Tretji znak D je lepo viden in pomeni črki d ali Z ali preglasa TS ali dZ. Vsi navedeni 
glasovi so glasovno sorodni, zato upoštevam skupni glas dZ, ki je blizu slovenskemu glasu za 
črko C, ki jo pri prečrkovanju tudi upoštevam. Naslednja znaka 4 in 5 v zapisu I in N predsta-
vljata črki I in N, naslednja znaka 6 in 7 v zapisu TT pa predstavljata črki T. Naslednji trije 
znaki so podobni, vendar je 9. znak L precej drugačen in predstavlja črko P ali črko L, 8. in 
10. znak U pa predstavljata črki U. Naslednji 11. znak I prestavlja črko I. Vsi navedeni znaki 
so znani iz različnih venetskih pisav in so značilni za pisavo območja Este [6].

Napis se lahko bere v obeh smereh, saj sta znaka D in L, ki lahko nakazujeta pravo smer 
branja včasih tudi obrnjena in le znak N za črko N nedvoumno kaže pravo smer branja. To 
pomeni, da naj se napis bere v kalupu od leve proti desni, na ingotu, ki je izdelek kalupa 
in ima zrcalno sliko napisa v kalupu, pa se bere od desne proti levi, prav tako kot se berejo 
starejši venetski napisi.

Zvezni napis se zato prečrkuje in deli v besede:
ECINTTULUIE ECINTTUPUIE
E CINT T ULUIE E CINT T UPU IE
Se cin tu ulije. Je cin ta uporaben je.
Tu cin ulij. Ta cin je uporaben.
Tin cast here. This tin is useful.

Razumevanje
Različice tretjega znaka z glasovi za d, Z, TS, C in dZ ne dajejo sprememb razume-

vanja, saj gre le za različne zapise in izgovorjave besede cin. Različici s črkama L in P pa 
dajeta drugačna pomena. Pomen s črko L daje navodilo livarju, kam naj vlije cin, različica 
s črko P pa daje obvestilo uporabnikom ulitega ingota, da gre za dragoceno kovino. Prva 
različica je manj verjetna, saj livar že ve kam bo vlival ingote cina, zato je najbolj verjetna 
raličica, ki ima na vlitku obvestilo o njegovi uporabnosti.
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 E CINT T UPU IE  Ta cin je uporaben.  This tin is useful.
Cin je bil zelo dragocena kovina, saj so ga morali uvažati iz Evrope, zato je bilo orodje 

večinoma le iz bakra in le zelo pomembno orožje so vlivali iz brona, kjer so kot bistveno 
sestavino poleg bakra rabili ravno cin.
Kratici  SN  Slovensko narečno   SK  Slovensko knjižno
Glosar
E e, je – okrajšava, SN, SK is
E se – okrajšava, SN, SK oneself
CINT cin, kositer – SK tin
T t, ta – okrajšava, SN, SK this
T t, tu – okrajšava, SN, SK here
UPU uporaben okrajšava, SK useful
ULUIE ulije – preglas, SK cast
IE je – SK is

IZVOR BESEdE CIN ALI KOSITER
Cin

Cin (maskulinum) genitiv cina »stagnum«, dialektično tudi »glazura, email« (Poljane), 
morda spada zraven tudi cinast, cinjav »prevlečen s poledico« (dolenjsko, vzhodno štajer-
sko), cinjavica »poledica« (vzhodno štajersko).

Primerjaj srbohrvaško cin, češko cin, dialektično cajn, cejn, gornje in dolnje lužiko cyn, 
poljsko cyna, ukrajinsko cýna, belorusko cyn, litvansko cind.

Vse iz srednjevisokonemško Zin ali novonemško Zinn (Miklošič, 29; Berneker I 130). 
Pragermansko *tina primerjaj francosko étain, italijansko stagno, kimerijsko ystaen, iransko 
stãn (Kluge, 887) [7].

Naši etimologi se drže tujih razlag, čeprav je izvor neznan, saj beseda za tako pomembno 
kovino pač ne sme biti slovanska, čeprav je prisotna v skoraj enaki obliki v vseh slovanskih 
jezikih, ki so izvorno starejši kot germanski jeziki 

Cin
Beseda je prevzeta iz srednjevisokonemškega izraza zin, nemško Zinn »cin«, kar je 

sorodno s srednjenizozemskim izrazom tin »cin«. To je verjetno stara izposojenka iz neke 
neznane predloge [8].

Naši etimologi se drže tujih razlag, čeprav je izvor neznan, saj beseda za tako pomembno 
kovino pač ne sme biti slovanska, čeprav je značilno slovanska 

Kositer
Kositer je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Sn in atomsko številko 

50. Kositer je poznan že iz prazgodovine. V bronasti dobi (bron - zmes kositra in bakra) naj 
bi prišel iz Azije preko Egipta do Evrope. Bron je služil za izdelavo orožja, ščitov, okraskov. 
Ime elementa izvira iz latinskega imena stannum. Slovenci pa uporabljamo ime kositer, 
ki izvira iz grškega imena kassiteros. Je zelo redek, pomembnejša minerala sta kasiterit 
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in stanin. Zanj so značilne tri alotropske modifikacije. Beli kositer (b-kositer) je obstojen 
pri sobni temperaturi, sivi kositer (a-kositer) za katerega je značilno da je obstojen pod 
temperaturo 13,2 °C. Zelo krhek in lahko prehajajoč v prah pa je g-kositer, vendar to ime 
ni pravilno, ker te modifikacije ni ampak so zanjo značilne lastnosti le posledica sledov 
nečistoč [9].

Latinščina ni izvorni jezik, zato bi morali poiskati starejši izvor besede stannum  Slovenci 
uporabljamo prvenstveno izvorno ime cin in šele nato tujko kositer, v tej obrazložitvi pa ime 
cin sploh ni navedeno 

Tin
Tin Symbol Sn, a malleable, silvery metallic element obtained chiefly from cassiterite. 

It is used to coat other metals to prevent corrosion and is a part of numerous alloys, such 
as soft solder, pewter, type metal, and bronze. Atomic number 50; atomic weight 118.71; 
melting point 231.89 °C; boiling point 2,270 °C; specific gravity 7.31.

O. E. tin, from P. Gmc. *tinom (cf. M. du., du. tin, O. h. G. zin, Ger. Zinn, O.N. tin), 
of unknown origin, not found outside Gmc [10].

Izvor iz germanščine se zanika že v sami navedbi, saj je izvor besede neznan  Ne upošteva 
značilnega slovenskega izraza cin in drugih slovanskih izrazov, ki so govorno skoraj enaki  
Nemški govor je trši, zato so glas c nadomestili s tršo izgovorjavo črke T 

Tin definition
heb. bedil (Num. 31:22; Ezek. 22:18, 20), a metal well known in ancient times. It is 

the general opinion that the Phoenicians of Tyre and Sidon obtained their supplies of tin 
from the British Isles. In Ezek. 27:12 it is said to have been brought from Tarshish, which 
was probably a commercial emporium supplied with commodities from other places [10].

Word History
The origins of the word tin may date to a time before Europe had been settled by 

speakers of Indo-European languages, such as the Germanic and Celtic languages. Related 
words for this metal are found in almost all Germanic languages, such as German Zinn, 
Swedish tenn, and Old English tin (as in Modern English), but no other Indo-European 
language family has such a word. This fact suggests that the word tin may have been 
borrowed into the Germanic languages from a pre-Indo-European language of Western 
Europe. This possibility is supported by the Bronze Age importation to the Near East of tin 
and copper from Europe, where the metals were produced and metal objects were manu-
factured. Lest we be too amazed by this accomplishment, we might remember another 
remarkable achievement of pre-Indo-European society, the construction of huge megali-
thic monuments such as Stonehenge [10].

Ponovno se pojavlja trditev, da izraza ni v drugih indoevropskih jezikih, pri tem pa 
zamemari podobne izraze v vseh slovanskih jezikih, kakor tudi slovenski izraz cin, ki je 
značilen in kot kaže prebrani kanaanski napis, bistveno starejši kot drugi možni izvori  
Trditev o prevzemu besede iz starejših jezikov pa je zelo verjetna, saj so prastaro evropsko 
kulturo sestavljali v večini prav slovanski narodi 
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NaravNI Izvor besede cIN

Pomanjkljivost etimoloških slovarjev je v tem, da primerjajo le obstoječe izraze v različ-
nih in čim starejših jezikih, ki pa z resnično etimologijo nimajo nič skupnega. Izvor besed 
prav gotovo ni nastal z uporabo v nekem, čeprav prastarem jeziku, saj ima večina pomemb-
nejših besed svoj naravni izvor. Ta je pogojen s tem, kar so ljudje slišali, videli, otipali, 
opazovali, razumeli in ugotovili. Te zaznave so ubesedili v svojem jeziku in njihova poime-
novanja so ustrezala tem zaznavam in spoznanjem. Ti naravni izvori besed so razvidni še 
danes, čeprav so mnogokrat že preoblikovani, s premeti in preglasi, v tujih jezikih pa tudi 
z neznačilnimi slovanskimi glasovi.

Obrazložen izvor besed: prha-mrha, krs-kres in spaj-župan ter značilne slišne besede: 
kruljenje, šumenje, šelestenje, klokotanje, brbotanje, bučanje, pokanje, škripanje, prasketa-
nje, grmenje, bobnenje, bingljanje, trkanje ter živalske glasove: lajanje, cviljenje, mijavka-
nje, tuljenje, mukanje, zavijanje, piskanje, ščebetanje, prhanje, riganje, kvakanje, cvrčanje, 
bevskanje, rančanje, brundanje in kruljenje ter lahko izgovorljive otroške besede: mama, 
ata, teta, baba, pupa navaja L. Sever [11].

Mnogo najpomembejših besed ima povsem naravni izvor. Najmočnejši izvor besed je 
sonce, ki gre gor in gori ter daje svetlobo in toploto, vse oživlja in daje rast ter daje izvor 
mnogim prvobitnim besedam. Avtor na osnovi slovanskih jezikov pojasnjuje izvor besed 
ura, rdeče, akademija, doktor, forum, tribunal, medicina, familija itd. [12]. 

Primerjaj tudi izvor nemške besede horn - rog in koren gor z mnogimi različicami 
predvsem v gorskem svetu. hor - rog je obratna smer branja, ki se je iz značilno venetske 
pisave v levo spremenila v desno in prejšnji gor je postal rog [13].

Podoben vir besed je zemlja in vremenski pogoji z mnogimi značilnimi izrazi, ter 
močna čustva kot ljubezen, naklonjenost, sovraštvo itd. Eskimi imajo preko trideset izrazov 
samo za sneg, v dobri meri izvornih, ki jih ne bomo našli v drugih jezikih, Mi imamo vrsto 
izrazov za gibanje zraka: šelest, pihljaj, piš, veter, veterc, vihar, orkan, burja itd. ter za druge 
naravne pojave. Značilni so tudi otroški izrazi ata in mama, ter ded in babi ali omo in oma, 
medtem ko imata brat in sestra drug izvor.

Tako se lahko naravno razloži večino najpomembnejših besed in beseda cin ima več 
vzporednic, ki izražajo isti opazovani pojav. To je značilni zvok: cin-cin, cingljati itd. 
Verjetno je beseda nastala kot poimenovanje značilnega zvoka, ki ga je dala ena prvih 
uporabnih kovin, ki se je dala tudi lepo oblikovati in je tako pri obdelavi kot pri tanjšem 
izdelku dajala značilen zvok cin-cin.

NAJSTAREJŠI VENETSKI NAPISI

Najstarejši venetski napisi v Evropi so znani iz Italije iz 6. stoletja pred Kr., zato so 
pomembne najdbe sicer krajših vendar starejših napisov.

Na območju Jugovzhodnih Alp so najdeni številni napisi v venetski pisavi, ki je naj-
starejša oblika pismenstva na tem območju. Znani so napisi s svetišča v Gurini in v 
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Würmachu v Zgornji Ziljski dolini, v Findening-Thörlu, na Štalenskem vrhu (Magdalens-
berg) na Koroškem, v sv. Luciji (Most na Soči), s Škocjana, s Štramarja pri Milju, iz Stare 
Sušice pri Košani, iz Gradišča nad Vintarjevcem pri Litiji, iz Vač in Rifnika, Najbolj znani 
so napisi na čeladah iz 5. do 4. stoletje pred Kr. iz Negove, odkriti že leta 1811.

Najstarejši znani venetski napisi v Sloveniji so uvrščeni v 5. in 4. stoletje pred Kr. in 
presenečenje je bila najdba več kratkih napisov, ki so najverjetneje lastniška znamenja 
in izvirajo že iz 12. stoletja pred Kr. Napisi iz nekaj črk ali le posameznega znaka so na 
5. bronastih predmetih: dva znaka na jezičasto-ročajnem srpu iz Ljubljane, trije znaki na 
plavutasti sekiri iz Ljubljanice, dva znaka na sekiri iz Lokev ter po en znak na sekirah iz 
čermožiš in Zagorja. daljši venetski napis je tudi na obeh straneh bronaste lovorolistne 
sulične osti dolžine 16 cm iz Srbije.

Tipološko enaki srpi in sekire so najdeni v številnih primerkih na območju Slovenije 
in so izdelki domačih delavnic. Metalurška tradicija je bila v tem prostoru Alp že dva tisoč 
let prej, kar dokazujejo najdeni kalupi za vlivanje ploščatih bakrenih sekir z mostišč Lju-
bljanskega barja in bakrene sekire iz Lukenjske jame pri Novem mestu in najdba iz Krške 
jame [14-15].

ZAKLJUčEK

Venetski napis iz faraonskih časov je izjemno pomemben, saj predstavlja vez med vin-
čanskim črkopisom in kasnejšimi starofrigijskimi, etruščanskimi in venetskimi črkovnimi 
pisavami. Je tudi starejši od feničanske pisave, ki je na drevesu pisav obeležena okrog 1200 
pr. Kr., v pisanem besedilu pa je najstarejša črkovna pisava omenjena med 16. in 17. sto-
letjem pr. Kr. v Palestini. Starost tega napisa se ocenjuje od 1740 do 1680 pr. Kr. in je zato 
več kot celo stoletje starejši. Pomembno je, da je napis v venetski pisavi z ravnimi črtami 
in ne v feničanski pisavi. Pomemben je tudi izraz cin, ki kaže na pomembnost slovenskega 
jezika za preučevanje etimologije kovin. Napis je razumljiv na slovanskih osnovah, vendar 
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je kratek in bi bile možne še druge različice s podobnimi pomeni.
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STAROSLOVENSKI ROKOPISI

UVOd
Ob proučevanju prvih predantičnih zapisov v pra-slovanskih jezikih: etruščanskem, 

venetskem, retijskem, galskem, trakijskem in starofrigijskem, je treba poznati tudi najsta-
rejše slovenske rokopise. Nekateri so dobro poznani in obširno dokumentirani, nekateri pa 
so manj znani, vendar tako kot predantični napisi zaslužijo ustrezno pozornost in dobro 
poznavanje, ki je potrebno predvsem v šolah in v kulturnih ustanovah.

Pojasnilo kratic staroslovenskih rokopisov in krajši rokopisi, ki so v prepisu označeni 
krepko so podani v tabeli 1.

Tabela 1: Pojasnilo kratic in krajši rokopisi, ki so označeni krepko [3]

UL Ulrich von Liechenstein: Slovenski stavek v nemški knjigi Frauendienst:
 buge waz primi gralva Venus
CRR Celovški - Rateški rokopis
OW Pesmi Oswalda Wolkensteina, ki so dvojezične:
slovensko: na moi sercce/ne dirs dobro/mille schenna/pur zchatti graiss/draga 
 Griet/twoia
nemško: darzu mein herz/der halt nicht vast/zart liebstes weib/neur was du wilt/
 liebe Gret/neur dein
slovensko: Bog de primi / jassem toge / na te stroio / na dobri si sluzba / Kacu moreß / 
 ne men dilaß / en jaßem dyal / troge moy g(riet) / Io te prosso / 
 na tee, troge / pomag menne / sellenem tlok
nemško: Bis willenkum / dein so bin ich / der statt zu dir / mit diensten stark / 
 Wie magstu recht / thu mir nit lait / das thet ich gern / auff wol getrawn / 
 dein gnad ich bit / gedenck an dich / hilf mir auß pein / aus grünem wald
SR Stiški rokopis
KR Kranjski rokopis
VR Videmski rokopis
ŠLR Škofjeloški rokopis
SGR Starogorski rokopis
čR černjejski rokopis
AR Aueršpergov rokopis
NP Načrt za pridigo
ANL Pesem Ain newes lied von den kraynerischen bauern, ki vsebuje tudi slovenski odpev, 
 ki se šestkrat ponavlja:
 Stara prauda / leukup leukup woga gmaina
WP Praunsperger v »Turinski knjigi« navaja stavek: Wog owary Napaßtj.
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Tabela 2: Datiranje zgodnjih slovenskih rokopisov 

Staroslovenske napise navajam v glasovno prečrkovanem zapisu. Upoštevati je treba 
dejanski govor ne pa črkovni zapis, saj se le tako ohrani zapisana slovenska beseda. čim 
bolj je treba upoštevati izgovorjavo domačinov v tistem času, saj te zapise večinoma niso 
pisali Slovenci. Taka glasovna odstopanja so praviloma že upoštevana pri fonetičnih 
prepisih. V zapisih nista ustrezno ločeni črki I in J, zato je vedno prečrkovana le črka I, 
razen pri Kranjskem in Škofjeloškem rokopisu, ki ti črki ločujeta.

Brižinski spomenik je prečrkovan v slovensko abecedo skladno z diplomatskim, kri-
tičnim in fonetičnim prepisom ter prevodom v sedanjo slovenščino, kjer sem čim bolj 
sledil originalu. Starogorski, Celovški, Kranjski, Videmski, černjejski in Stiški rokopis so 
prečrkovani v slovensko abecedo skladno s fonetičnim prepisom ter prevodom v sedanjo 
slovenščino, kjer sem čim bolj sledil originalu. Škofjeloški in Aueršpergov rokopis sta pre-
črkovana le po originalu. Ostali rokopisi so tudi prečrkovani le po originalnem zapisu.

časovni pregled znanih staroslovenskih rokopisov različnih avtorjev in verjetno dati-
ranje je podano v tabeli 2 [3].
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Tabela 3. Geografija zgodnjih slovenskih slovstvenih spomenikov

Navedeni slovenski rokopisi so časovno uvrščeni od 12. do 16. stoletja, vendar nekateri 
nimajo točnejšega nastanka, saj ni dokumentov, ki bi pričali o njihovem nastanku.

Grafenauer pri Celovškem ali Rateškem rokopisu navaja, da gre za obrazce iz 8. stoletja, 
ki so jih uporabljali tedanji Slovenci.

Kranjski rokopis je izgubljen in se morda nahaja v katerem od mariborskih arhivov. 
Izgubljen je tudi Aueršpergov rokopis, ki se morda hrani v privatem arhivu.

Brižinski staroslovenski rokopis ni naveden v tem časovnem pregledu, na spletu pa je 
obširno ugotavljanje možne starosti od 972 do 1039. Verjetno pa je napisan že pred letom 
1000, saj gre za prepis in je originalni zapis prav gotovo starejši. Besedila so starejša in so se 
oblikovala v času škofa Modesta in so bila oblikovane že do konca 8. stoletja.

Krajevni pregled znanih staroslovenskih rokopisov z domnevnimi avtorji, kraj nastanka 
in odkrijta. je podan v tabeli 3 [3].

Brižinskega rokopisa ni v tem krajevnem pregledu. Kraja Zgornja Bela in Stalla, kjer 
so najverjetneje tudi brali II. In III. del Brižinskih spomenikov sta ob reki Molna, ki se 
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pri Svetem Petru v Breznem izliva v reko dravo. Navedena kraja je duhovnik Rudoarij dal 
brižinskemu škofu Abrahamu, kar lahko pojasnjuje tudi kraj najdbe.

Freising ali Brižin je v Nemčiji ob reki Isar severno od prestolnice samostojne države 
Bavarske, kot dela zvezne republike Nemčije. Okoli leta 1000 so bili Brižinski spomeniki, 
ki so na 9. straneh pergamentnih listov, že uvezani v pastoralni priročnik brižinskega škofa, 
kar priča o večjem obsegu uporabe, ki ni bila omejena le na Koroško.

PRIMERJAVA UPORABE čRK

Primerjava uporabe črk v obsežnejših staroslovenskih rokopisih: černjanskem, Kranj-
skem, Videmskem, Brižinskem, Celovškem, Stiškem in Starogorskem, je glede na sloven-
ska leposlovna besedila in glede na predantične starofrigijske napise, prikazana v delu Zbir 
starofrigijskih napisov, delitev, prevod in besednjak.

Podana primerjava opozarja na značilnosti posameznih staroslovenskih in predan-
tičnih napisov, ki zaradi svoje vsebine lahko pri uporabi črk bistveno odstopajo tako od 
drugih podobnih napisov kot tudi od sedanjega slovenskega jezika.

Značilen primer je Videmski rokopis, ki vsebuje sama števila in zato kaže zelo veliko 
črkovno odstopanje tako od ostalih staroslovenskih rokopisov, sedanje slovenščine in od 
primerjanih predantičnih starofrigijskih napisov.

Takih značilnosti se moramo zavedati pri primerjavah uporabe črk v različnih besedi-
lih, saj večinsko in vsebinsko usmerjeni napisi vedno izkazujejo večja ali manjša odstopa-
nja. Razlike so vedno prisotne, izrazite pa so v primerih številnih uporab značilnih besed 
in prav Videmski rokopis nam prikazuje tako zelo veliko odstopanje.

ZAKLJUčEK
Staroslovenski rokopisi so pomemben del naše jezikovne in širše kulturne zgodovine in 

s krajem nastanka pretežno pričajo o naselitvi Slovencev v Srednji Evropi. Naši znanstveni 
jezikoslovci so jih vsaj nekaj temeljito obdelali, pregledno delo pa je opravil šele ruski raz-
iskovalec. Morda bodo tudi predantični venetski, retijski, starofrigijski, etruščanski, galski, 
trakijski in drugi napisi morali počakati na neslovensko znanstveno obdelavo, pa čeprav je 
prav slovenščina, v kateri so najbolje ohranjene značilnosti pra-slovanskih jezikov, ključ-
nega pomena za njihovo razumevanje.
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dALJŠI STAROSLOVENSKI ROKOPISI

BRIŽINSKI ROKOPIS
Glagolite Ponas Redka Slouesa 

Bože gospodi milostiui otče bože tebe ispouede ues moi greh i suetemu krestu i suetei 
marii i suetemu mihaelu i usem krilatcem božiem i suetemu petru i usem selom božiem 
i usem mučenikom božiem i usem uernikom božiem i usem deuam praudnim i usem 
praudnim i tebe božii rabe hoču biti ispoueden useh moih greh i ueruiu da mi ie na tem 
suete beuši iti še na on suet paki se ustati na sodni den imeti mi ie žiuot po tem imeti mi ie 
otpustik moih grehou bože milostiui primi moiu ispoued moih grehou eže iesem stuoril zla 
po te den ponieže bih na ti suet uuračen i bih kreščen eže pomniu ili ne pomniu ili uolu ili 
ne uolu ili uede ili ne uede ili u nepraudnei rote ili u lži ili tatbe ili zauisti ili u uzmasi ili uzi-
ništue ili eže mi se tomu hotelo emuže mi bi ne dostalo hoteti ili u poglagolani ili spe ili ne 
spe ili eže iesem ne spasal nedela ni sueta uečera ni mega posta i inoga mnogoga eže protiu 
bogu i protiu memu krestu ti edin bože ueš kako mi iega potreba uelika bože gospodi milo-
stiui tebe se miltuoriu od sih počtenih greh i od ineh mnozeh i uenčih i minših eže iesem 
stuoril teh se tebe miltuoru i suetei marii i usem suetim i da bim na tem suete takoga greha 
pokazen useu akože ti mi zadeneš i akože tua milost i tebe liubo bože ti pride se nebese uže 
seda umuku za uis narod da bi ni zlodeiu otel otmi me usem zlodeiem milostiui bože tebe 
porončo me telo i mo dušu i moia slouesa i me delo i mo uoliu i mo ueru i moi žiuot i da 
bim uslišal na sodni den tuo milost ueliu s temi ieže uzoueš tuoimi usti pridete otca mega 
izuolieni primete uečne ueselie i uečni žiuot eže ui iest ugotoulieno is ueka u uek
Eče bi ded naš ne zegrešil

Eče bi ded naš ne zegrešil te u ueki iemu be žiti starosti ne priiemlionči nikoliieže 
pečali ne imuii ni slzna telese imoči nu u ueki iemu be žiti  poneže zauistiu bi nepriia-
zninu uignan od slaui božie potom na narod čloueški strasti i pečali poido neimoči i po 
redu semirt i paki bratriia pomenem se da i sinoue božii narečem se potomu ostanem sih 
mirskih del eže so to dela sotonina eže trebu tuorim bratra okleuetam eže tatua eže razboi 
eže plti ugonieniie eže roti koii že ih ne pazem nu ie prestopam eže ne nauist ničže teh del 
miržene pred božiima očima možete potomu sinci uideti i sami razumeti eže beše priue 
čloueči u lica tacie akože i mi iesem tere nepriiaznina uznenauideše a božia uzliubiše da 
potomu nine u cirkuah iih klanam se i modlim se im i česti iih piiem i obeti naše iim 
nesem o sepasieniie teles naših i duš naših tiieže možem i mi ešče biti ešče taie dela načnem 
delati iaže oni delaše oni bo lačna natrouehu žeina napoiahu bosa obuiahu naga odeahu 
malomogočka u ime božie posečaho mrzna zigreaho stranna pod kroui suoie uuedeho u 
temnicah i u železneh uožih uklepenih posečahu i u ime božie te utešahu temi temi ti se 
deli bogu približaše tako sinci i nam se modliti tomuie uirhnemo otcu gospodi dožda ni 
tamoie usedli u cesarstuo suoie eže iest ugotouleno izkoni dokoni izuolenikom božiem i 
iesem bratria pozuani i pobeieni egože ne možem nikiže lica ni ukriti nikakože ubegati nu 
ie stati pred stolom božiiem se zopernikom našim se zlodeiem starim i iest se pred božiima 
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očima usakomu suoiimi usti i suoiim glagolom izpouedati eže ie na tem suete tisto stuoril 
libo bodi dobro libo li si zlo da k tomu deni sinci mislite ide ne kamo se ukloniti nu ie pred 
božiima očima stati i sio prio imeti iuže iesem pouedal naš gospod sueti krist iže iest bali 
teles naših i spasitel duš naših to n posledene balouaniie posled ie postauu i ukazal ie imže 
se nam dostoii od iego zauečati i iemu se oteti  preiše naši žestoko stradaho nebo ie tepehu 
metlami i prinezše ogni pečaho i meči tnahu i po lesu uešahu i železni kliuči ie rastrgahu 
a to pak mi ninie našu praudnu ueru i praudnu izpouediu toie možem storiti eže oni to 
ueliko strastiu stuoriše da potomu sinci boži raba prizuauše tere im grehi uaša poštete i im 
ispouedni bodete grehou uaših

Jas se zaglagolo
Jas se zaglagolo zlodeiu i usem iego delom i usem iego lepotam tože ueruiu u bog use 

mogoči i u iega sin i u sueti duh da ta tri imena edin bog gospod svueti iže stuori nebo i 
zemlo 

 tose isko iega milosti i svetei mariie i svetemu mihaela i svetemu petra i useh božih sil i 
useh božih močenik i useh božih zakonih i useh suetih deuic i useh božih moči da mi rasite 
na pomoči biti ki bogu moih grehou da bim čisto ispoued stuoril i odpustik ot boga priel 
bogu usemogočemu ispouede use moie grehe i suete marie useh nepraudnih del i nepra-
udnega pomišlenia eže iesem uede stuoril ili neuede nudmi ili lubmi spe ili bde u spitnih 
rotah u ližnih rečeh u tatbinah u sničistue u lakomstue u lihoiedeni u lihopiti u usmastue 
i u usem lihodiani eže iesem stuoril protiuo bogu od togo dine poneže krščen bih daže do 
denešnego dene togo usego ispoueden bodo bogu i suete marii i sueto laurencu gospodi i 
usem suetim i tebe boži rabe kaiu se moih grehou i rad se hoču kaiati elikože smisla imam 
eče me bože poštediši dai mi bože gospodi tuoiu milost da bim nesramen i nestiden na 
sudenem dene pred tuoima očima stoiau igdaže prideš sodit žiuim i mrtuim komuždo 
po suem dele tebe bože milostiui poročo usa moia slouesa i moia dela i moie pomislenie i 
moie srtce i moie telo i moi žiuot i moiu dušu kriste boži sinu iže iesi račil na ti suet priti 
grešnike izbauiti od zlodeine oblasti uhrani me ot usega zla i spasi me u usem blaze

CELOVŠKI ROKOPIS
Oča naš

Oča naš kir si v nebesih posvečenu bodi tvoie iime pridi bogastvu tvoie bodi vola tvoja 
kakor v nebesih ino na zemli. Kruh naš vsedani dai nam danas ino odpusti nam dalge naše 
kakor ino mi odpuščamo našen dal(ž)nikom ino nas ne vupelai vednero iskušbo le nas reši 
od zlega amen

Češčena si
češčena si maria gnade palna gospod s tabo žegnana si mei ženami ino žegnan je sad 

tvoiga telesa amen

Iast verujo
Iast verujo vu boga očo vsemogočiga stvarnika nebes ino zemle ino vu iiezusa kristusa 

nega sinu ediniga našiga gospodi kir ie počet od svetiga duha roien is divice marie Martran 
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pod poncio pilatušem na križ razpet martau ino vu grab položen dolu iide k paklu na tretji 
dan gori vstaa od martveh. Gori iiede v nebesa seidi k desnici boga oče vsemogočega od 
todi k iima priti soditi žive ino mortve. Iast ueruio vu svetiga duha Svetiga karšanstvu 
občino svetkou odpuščenie grehou ustanie života ino uečni leben amen

STIŠKI ROKOPIS
Spoved, stran 245b

Ia se adpouem hudiču inu nega deilam inu vsi nega hofarti inu se izpouem inu dalžan 
dam našimi gospudi etc

Ia se dalžan dam kir sam to p(re)lomiu kar sam oblubiu kadar sam karst priel / kir sam 
se od buga abarnil inu od nega zapuvidi / kir sam boga zatail s meimi hudeimi deili inu 
sam se volnu vdal ti ablasti tiga hudiča kigar [inu nega] sam se odpoveidal kadar sam karst 
priel timu sam ie do seiga mal z meimi greihi uolau služiu Ti ga ie etc

Ia se dalžan dam kir sam božie veže poreikim shodil kadar sam tu prišal z malo 
andohtio br(e)dko reiuo meiga sarca sam tu biu kar sam tu slišal pridiguoč od buga od 
suete ma(r)ie od drugih svetikou inu od meih greihu zaf(r)žmahl inu ništ(er) neisim meiga 
lebna ponim poprauil Ti ga etc

Ia se dalžan dam kir suete nedele suete sobote večeri druge suete dni inu večeri neisam 
nikuli taku praznoval inu častil kakur i bi ie to po praudi moral diati Ta sveti post svete kvatri 
drugne postne dni moio pokuro neisam taku čistu dopernesu kakur sam ga dalžan Ti ga 

Ia se dalžan dam kir ie bogu desetino meiga života inu meiga siania moie živinice nikuli 
neisam taku zveistu dal kakur bi to po praudi moral diati Ti ga etc

Ia se dalžan dam kir ie moiga otče moia mat moio gospoščino meiga farmaištra meiga 
duhouniga očo meiga pridigaria neism nikuli taku častil inu im pokorn bil kakur bi tiga po 
praudi dalžan bil Ti ga ie etc meiga bližniga neisam nikuli taku lubiga imil inu tak izvest 
bil kakur sam sebi Ti ga ie meni etc

Spoved, stran 246 a
Ia se dalžan dam kar samu bog sveti mari drugim svetikom oblubil neisim stanovitu 

stal ni tiga dopernesiu kir ie hudu bilu inu kir ie hudobo deilal tiga sam lubiga im(e)l kar 
ia dobruto dei(l)al timu sam ie sovraž bil Ti ga etc

Ia se dalžan dam kir sim greišil vso to gardabo kir se more človik ogarditi inu omarziti 
pruti bogu inuo nega suetikom sto sam ie čestu inuo gostu moie telu inuo moio bugo dušo 
ogardil Ti etc

Ia se dalžan dam falš presegai(n)em falš priči hudi oblubi inu s hudim iezikom Ti ga etc
Ia se dalžan dam vseimi greihi s kemer ta člouik more greišiti čez vse ludi z misalio z 

beseido inu stuario inu proso boga vsiga mogočiga da mi on da edn odlog meiga života 
proso diuico ma(r)io vse božie suetike inu suetice da mi račite prositi našiga gospudi da 
mi on rači dati odpustak vseih meih greihu inu me rači naprid pred greihi ouarovati inu 
mi rači po tim žiuoti ta veični lebn dati  inu ie oblublo se naprid pred greihiči ouarouati 
kakur se bodem naibule mogu inu ia odpušo vseim teim kir so meni malu voli veliku diali 
z beiseda voli v stvario to ime da meni tudi naš gospod odpusti moie greihe proso vas 
izpouednika na božiam meistu etc
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Spoved, stran 246b
Ia se ad povem hudiču inu nega deilam inu vsi nega hofarti inu se izpoueim inu dalžam 

dam našimi gospudi etc tiga ie meni
Ia se dalžan dam kir sim to p(re)lomil kar sam oblubil kadar sam karst priel kir sam 

boga zatail s meimi hudeimi deili inu sam se volnu udal ti oblasti tiga hudiča inu nega 
suetikom sto sam ie čestu in pogostu moie telu inu moio bugo dušo ogardil Tiga etc

Ia se dalžan dam falš presegai(n)em falš priči hudi oblubi inuo s hudim iezikom Ti ga etc. 
Ia se dalžan dam vseimi greihi s kemer ta človik more greišiti čez vse ludi z misalio z 

beseido inuo stuario inuo proso boga vsiga mogočiga da mi on da edn odlog meiga života 
proso diuico ma(r)io i molo diuico ma(r)io vse božie etc. poim popravil Ti ga

Ia se dalžan dam kir sim suete nedele suete sobote večeri druge suete dni inuo večeri 
neisam nikuli taku paznoval inuo častil kakur i voi ie to po praudi moral diati ta sueti post 
suete kvatri druge postne dni moio pokuro neisam taku čistu dopernesiu kakur sam ga 
dalžan Ti ga ie

Ia se dalžan dam kir ie bogu desetino meiga života inu meiga siania moie žiuinice 
nikuli neisam taku zueistu dal kakur bi to po praudi moral diati Ti ga

Ia se dalžan dam kir ie moiga otče moio mat moio gospoščino meiga farmaištra 
duhuniga očo meiga pridigaria neism nikoli taku častil inu im pokorn bil kakur bi tiga po 
praudi dalžan bil Ti ga

Naš gospud, stran 247a
Naš gospud ie od smerti ustau od nega britke martre nam ie se veseliti on nam hoče 

trošti biti / blažen, veselie, ponižen, čast, pohleunik, zakon 

Milost, stran 247b
Milost ino gnada našiga gospodi pomoč deuice naše matre ma(r)ie prihod svetega 

duha trošt useh suetnikou obhranienie suetega križe ta rač z menu ino z uami biti

Češčena, stran 247b
češčena bodi kraleua mati te milosti žiuota sladkosti ino naš trošt češčena si mi k tebe 

vpieme tuge zabne otroci te eve Mi k tebe zduhuieme glagoliče ino plačeč te dolinie teh 
slz Obto ti naše oduetnice ti k nam obrni ti milostiue oči ino iezise žegnanega sadu tuega 
telesa ti nam prikaži potom tuistu O čestita o milostiua o sladka mati maria

KRANJSKI ROKOPIS

Jest persežem našemu gospudi Kreilu. deželskimu Viuvodi, Rihtariu ienu Ratu, Jenu 
gmaini tiga mesta, an zuest, Jenu pokorin Burgar biti, Nih Zapuvid. Inu prepouid deržati, 
Nih nuc potrahtati. Jenu Škodo podstopiti. Jest tudi nočem, nikoger na aufšlakih, coleh, 
mostninah. Jenu Nikoli nikir. Našemu gospodi Krailu, ali gmein mestu, k škodi, Skrivši ali 
očitu prenesti, ali skozi pomagati, Jenu Vse to diati, koker enimu suetimu Burgariu, pruti 
nega gospodšini, pristoji, Jenu Sliši. Taku meni bug pomagej. Amen.

Jest persežem Bogu, da čo Jest, en zvest Rat, Jenu Suetnik biti, kar kuli V sveti bode 
naprei Vzetu, ali gouorienu, kar edin Vsakateri reče, ali gouori, tiga Nikomer pouedati, 
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manšega, ali Vekšiga, moiem periatelam, ne drugim, Eno glih, Jenu pravo praudo reči, 
timu Bozimu, koker timu bogatimu, S moiem praudnim rečeinem, nikoger pretežati, Jenu 
nikomer naprei pomagati. Skozi eneriga daru, periazni, Souvraštua, ali eneriga strahu. 
Našemu gospodi Krailu, Jenu deželskimo Viuvodi, Rihtarju, Jenu Ratu. Vsakemu času, 
pokorin, Zvest, Jenu Volan, biti. Tiga gmein Nuca pomagati potrahtati, Jenu Škodo Ventati, 
po moiem premožeinem, tako meni Bog pomagei. Amen.

Jest persežem gospodi Bogu. Jenu našemu gospodi Kreilu, deželskemu Viuodi, Jenu 
tudi temu gmein mestu, da čo Jest, en glih praui Rihtar biti, timu bozimu Koker bogatimu, 
bogatimu koker vbozimu, glih prauo praudo vošiti, Jenu dopomagati, Skozi eneriga mitu, 
daru. Strahu ali skuzi eneri periazni, ali souvraptua verhindrat, temeč naprei dopomagati, 
Jenu to, ker se V praudi ali v suetu reče, pro naprei pernesti, Reči. Nikar tega ne preober-
niti. Jenu drugu Skazati, Vse to, ker meni, en pošten Rat, Jenu gmeina, mej, sebo zbero. 
Jenu meni poroče, to isto zvestu, glih deržati, to malu, Jenu to Veliko, brež nih sveta ništer 
diati. To hudu Štrafati, Malefici, ali V druzih Rečeh, po moiem premožeineim, Koker Jest 
očo tiga na moi duši Vžiti, proti gospodi Bogu. Amen.

Jest Vas opomenim, da vi bote pouedali, per ti telesni Rotbi, katero Ste Vi gori Vzdigne-
nimi prstmi, našemu gospodi Kreilu, deželskimo Viuodi, Jenu timu gmein mestu persegli, 
Jenu Sturili, to, kar ie vom vedeč, ali Vestnu, V tih rečeh, Sa katere Vi bodete Vprašani, 
da bodete pravo Resnico pouedali, Jenu skazali, Nikomer k lubi, ali k žialimu, za eneri 
periazni, ali Souraštua, Za obeniga daru, ali Vžitka volo, Jenu, Za obene Reči volo nikar, 
Temeč očte pravo Resnico pouedati, per vaši duši, Koker vi tega očte pruti Bogu vžiti, Jenu 
Sezite na to Rihtno palico, z duema perstama.

VIdEMSKI ROKOPIS
edem dua tri štiri pet šes sedem osem deuet deset edemnaist duanaist naita trinaist 

štirinaist petnaist šesnaist sedemnaist osemnaist deuetnaist duadeset duadesetinoedem 
duadesetinadua duadesetinotri duadesetinoštiri duadesetinopet duadesetinošes duadese-
tinosedem duadesetinosam duadesetinodeuet trideset tridesetioedem tridesetinodua tri-
desetinotri tridesetinoštiri tridesetinopet tridesetinošes tridesetinosedem tridesetinosam 
tridesetinodeuet štirideset štiridesetinoedem štiridesetinodua stu dua stu tri stu štiristu 
petstu edem mijar edemtauzem dua tauzem

ŠKOFJELOŠKI ROKOPIS
Prosinc, Sečan, Sušec, Mali traven, veliki traven, Boboucvet, Mali serpan, Veliki serpan, 

Poberuh, listognoj, kozoupersk, Gruden

STAROGORSKI ROKOPIS
Oča naš

Oča naš ker si v nebesih posvečeno bodi tuoie ieme pridi k nam tuoie Bogastvo izidi 
se tuoie vuole koker v nebesih toku Na zemle. dai nam dones ta vsedani kruh inu i nam 
odpusti naše douge kokr mi odpustimo našim dolžnikam. Nas vnapelai, na rezrešno, Nas 
reše od Zlega. Amen.
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Češčena si
češčena si Maria gnade si polna gospod ie s tabo, žegnana si me vusemi ženami, žegnan 

ie ta Sad tvojga telesa. Amen.

Iest verjo
Iest verjo na boga vsega mogočiga, oča Stvarnika nebes inui zemle inui na Iezusa 

kristusa sinu nega ediniga gospodi našiga, keter ie podčet od svetiga duha Roien od Marie 
divice, Martran pod pontio pilatušo. Na križ respet, is križa snet, mortiu v grob položen, 
pred pekel iede, Na tretje dan od Smerte vstau, Na nebu stopu, tu sidi Na desnici Suoiga 
oča nebeškiga od tod ima tudi priti inui soditi čes žiue inui čes mortve.

Iest verio na svetiga duha, sveto keršansko cerko, gmaino vseh svetikov odpušane 
grehou, Staiena tega ževota inui ta vieči leben. Amen.

čERNJEJSKI ROKOPIS

Fuska s prosenika iest ostauila i sin suoi mihel zlatih iedanaist Bratine svete marie s 
čerineu da se ima stuoriti vsako leto za inih duš maš dui

lenard i bestris s teipana su ostauili bratine svete marie s čerineu vita iedan star pšenice 
i iedan kunc vina za inih duš da se ima stuoriti vsako leto maš dui

Žvan pokoiniga lenarda s čerineo iest ostauil bratine svete marie s čerineu za vsoiu 
dušu vita solad tridesat ino dua da se ima stuoriti vsako leto iednu mašu

Žvuan pokoiniga puoina s čerineu iest ostauil bratine svete marie s čerineu marak 
četernaist s kih marak iest kupleino dua stara pšenice s tim patom da se ima stuoriti vsako 
leto dui maše za svoiu dušu

Mikela Rainika marina s čerineu iest ostauila iednu zemilu za svoiu dušu bratine svete 
marie s čerineu da se iima stuoriti vsako leto iednu mašu

Miklav Rainika pavla s čerineu iest ostauil bratine svete marie s čerineu iedno dobro 
za ko dobro se plača vita bratine solad tridesat ino dua da se iima stuoriti vsako leto iednu 
mašu za svoiu dušu

Maur i stefana ine gospodiina su ostavili bratine svete marie zlatih dvanist s kih zlatih 
iest kupleino vita bratine svete marie iedan star pšenice da se ima stuoriti iednu mašu 
vsako leto za svoiu dušu

Simon kuineža Rainika daniela iz nugarola iest ostauil bratine svete marie s čerineu za 
svoiu dušu iedno iniuu ka iniua plača vita bratine solad osamnaist da se ima stuoriti sako 
leto iednu mašu za svoiu dušu

Petar Rainika maura is subita iest ostauil bratine svete marie treti del iednoga masa v 
mesti ki se kliče v pekol da se ima stuoriti vsako leto za svoiu dušu dui maše

daniel dobrišin Rainika domeniža iest ostauil bratine svete marie zlatih duanaist za kih 
zlatih iest kuplen bratine vita iedan star pšenice da se ima stuoriti sako leto za svoiu dušu 
iednu mašu

Simon Rainika marina s kras iest ostauil bratine svete marie iednu zemilu ku zemilu 
plača vita bratine pol kunca vina da se ima stuoriti iednu mašu za svoiu dušu
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Juraii plazigoia s prosenika iest ostauil bratine svete marie vita iedan star pšenice i 
iedan kunc vina da se ima stuoriti vsako leto dui maš za svoiu dušu

Menia Rainika mihela kandit s černica iest ostauila Bratine svete marie s čerineu vita 
iedan kunc vina da se ima stuoriti vsako leto iednu mašu za svoiu dušu

Jure tuša Rainika mihela tusa s nugarola iest ostauil bratine svete marie s čerineu zlatih 
četernaist za kih zlatih iest kupleni iedno dobro bratine da se ima stuoriti dui maš vsako 
leto za svoiu dušu

Margareta Rainika blaža s platišča iest ostauila bratine svete marie zlatih tri da se ima 
stuoriti iednu mašu za svoiu dušu

Lourenc sin lenarda z uizonta iest ostauil bratine svete marie zlatih dua da se ima 
stuoriti iednu mašu za svoiu dušu

Brigida gospodiina tomina iest ostauila bratine svete marie vita iedan star pšenice da se 
ima stuoriti iednu mašu za svoiu dušu vsako leto

Žvuani Bobera iest ostavil bratine svete marie s čerineu vita iedan star pšenice i pol 
kunc vina verh iednu zemilu postauilena unim umesti ki se kliče in krep da se ima stuoriti 
iednu mašu za svoiu dušu

Mahor s teipana iest ostavil bratine svete marie vita pol kunc vina verh iedan baiarc v 
nimi v mesti ki se kliče sot čenta da se ima stuoriti iednu mašu za svoiu dušu

Jakob sin tonika ženarola iz čerineu iest ostavil bratine svete marie vita iednu kuartu 
pšenice da se ima stuoriti iednu mašu za svoiu dušu

Katerina iz luzeura iest ostavila bratine svete marie zlatih pet da se iima stuoriti iednu 
mašu za svoiu dušu

Tomažina Rainika petra iz subita iest ostavila bratine vita iednu kuatru pšenice da se 
ima stuoriti iednu mašu za svoiu dušu

Paskula Rainika koca z vizonta iest ostavila bratine vita iednu kuartu pšenice da se ima 
stuoriti iednu mašu vsako leto za svoiu dušu

Neža stefana s platišča gospdiina iest ostauila bratine svete marie iednu teleto ki se iima 
mašiti iedna maša od koga teleta iest plod ki ga kupli mena

Menia gospodiina mora iz luzeura iest ostauila bratine svete marie vita solad osam za 
svoiu dušu

Menia mati rainika grigura blažuta iz korše iest ostavila bratiini svete marie iz čerina zgoriina 
iedan star pšenice za nie mirtuih dušu s ouim patom da se iima storiti dui maše za ine dušu

Stefano de monte minori iest ostauil bratie svete marie s čerineua vita iidan star pšenice 
za suoio dušo s tem patom da bratina svako leto imei storit maše dui za inegouo dušo i 
inegoueh mertvueh

Menia ka bi s subita iist ostauila dukat pet bratie svete marie i suetega iakoua da kamarar 
imii suoriti mišu ednu

Matia i meniia inega gospodiina iest ostauila pol kunca vina blaženomu suetomu 
iakomu s čerineui ka iest fradai suete marie da se iima delati dui maši suako leto

blaž s palatiš rainika matiie z brgona ostaui bratie svete marie suetega iakoua dukat 
deset u zlati da se imii stuoriti edna miša
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maria ka bi žena matia s karminis ostaui bratie svete marie suetega iakoua da kamarar 
imii stuorit ednu mišu za suoiu dušu imiite imit kuartu ednu pšenice 

menia mati grgura blažuta s oskorušua ostaui bratie svete marie suetega iakoua s črnela 
sridnega edan star pšenice s tim patom da imite stuoriti miše dui za suoiu dušu 

Sabina gospodina Rainika blaža s platišč ostaui bratie svete marie suetega ikoua s tim patom 
da se imii sturit edna miša a da imaiu imit pol stara pšenice kako se udrži sada ui pismi

menia ka bi hči mari ostaui bratie svete marie suetega ikoua ka e ednu marku s tim 
patom da se kupi edan liuel ka e za soldi devet da i se stuori edna miša za suoiu dušu

katarina rainika iusta žena blaža s subita ostavi bratine marie suetega ikoua ednu kuartu 
pšenice za suoiu dušu i za suoih mrtuih ednu mišu

Maria Skotar ranik ie ostauil bratine marie s črnela ednu kuartu pšenice da mu stuoriše 
mišu ednu

Gregor uaško i Kotian inega brat iz taipana so oblubili iena kuarta pšenice bratine sveti 
marie černieuo na niega malin imaio na Kornap da se ima mašiti sako leto iedno maša za 
rainika iuri inega oča et za inega mertui duša

Luka rainika gregor iz taipana ie oblubil Bratine sveti Marie černieuo iena kuarta 
pšenice na niega hiše e praude vse da se ima mašiti iena maša za inega mertui duša

Gregor iz tomic i Katarina ine gospodiina iz taipana so oblubili bratine sveti marie 
černieuo iena kuarta pšenice na vse iniega blaga da se ima mašiti iena mašu za niiega 
mertui dušu

Kristan i tomaš lunardovi sini iz taipana ie oblubil Bratine sveti marie černieuo na vse 
iniega blago iena kuarta pšenice da se ima mašiti iena mašu na leto za iniega mertui dušu

Žuan rainika mikilin i iusto flokar so dali zlati pet gotoui bratine sveti marie černieuo 
da se ima Kupiti iedna kuarta pšenice ter se ima mašiti iedna mašu sako leto za iniegna 
mertui dušu

Benedet s Karnika rainika blaž ino margareta inega gospodina so oblubili Bratine sveti 
marie černieuo vse inega blago stabel ino mobel za iedna kuarta pšenice da se ima frankati 
s pet zlati ter se ima mašiti zaine ino gospodina iedna mašu sako leto

Marin de Luzeura i ineguoa žena foska ka bila hči kristana od subita ostauila ie ona i 
ine muž dukatov pet za ki se kupil iedan fit pol stara pšenice s tim patom da kamarar iima 
delati vsako leto iednu mašu

Joana gospodiina matia de Val de montana ostauila libar dua deset i osam dinari 
kontani s tim patom da se ima delati sako leto iednu mašu za ine dušu

suzana rainika pavlina gospodina s černea ie pustila fradli Suete marie u černei iedno 
kuarto pšenice da usako leto ima se reči iedna maša za nie dušu s taim patom

štifan s tikoina s platišča ki ie stal v černei pustil ie bratii svete Marie v črenei iedno 
kuarto pšenice uečnim zakonom za suoiu dušu suoih Mertui da si ima reči suako leto iedna 
maša za nih

dona Krišna žena rainika laurenca iz prosenika ie pustila bratii ali fratali Suete marie 
u černeuli iednu kuartu pšenice da imaiu delati suako leto za ie dušu dui maši suaku mašu 
za soldini sedem a za viliia s eden
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Mihel in gašpar s černie brati su ostauili iedan star pšenice bratieni suete marie iedan 
kunc vina za boga iime pred inegoui mertui dušu s tim patom da iimaiu delati vsako leto 
maše četire

Marina Rainica gospadina stiefana tikoina ie ostauila iednu kuartu pšenicu verhi ienoga 
bena verh koga plača malaniina de nimis bratine svete marie v čreinea pro suoi dušu s tim 
patom da se ima delati iednu mašu sako leto

štefan z dobia stazonič iz pokol ie ostauil ienuga voliča ki ie prodan duarede i duie libre 
s tim patom da ima kamerar o fradaie delati sako leto iednu mašu za inega dušu ze inage 
morti

Rainik mihel čušin z brezia ie ostauil fradaiu deuice marie čierineu z uerhu meiora-
menti ki su na karnica iednu kuartu pšenice i pol konc vina s tim patom da ima delati sako 
leto duie maše čeres inigouo dušu

Matia degan i inegoua gospodiina Menia Su ostauili pol stara pšenice ino pol kunca 
vina Al fradaii Suete marie čerineu s tim patom da se iima delati vsako leto dui maše za 
inega dušu

AUERSPERGOV ROKOPIS
oči tuoje sutlem primi i moj suat more serce gore njene lice primti se solzutige lasje 

rumena prelepe jene račice uritke te vsle uiči to moje serce nosi unume raši in slabi je luba 
moja čunaša rumena

NAčRT ZA PRIdIGO
Kaj je nam pre ti ženi zastopiti kir je za našega gospudi tekla, tu je si eden sakoteri 

človuek ki nih grihe geriuaja te isti za našega gospodi teka inu ga prose ab nih čir kir je 
objeta s tem hudičem, ti je nega dušica, ta je objeta istim naglaunih grihem taku je nam 
prositi inu za našemo gospodi iz vlisem ni inu i s prauo andohto moliti ob naša čir tu je 
naša dušica ta je an lediga od nih griho inu je pelaj po sem slabem lebnu tu večno gnado 
kik nikoli ganca ima.

POJASNILO
Zapisi so povzeti po izvirniku, zato velike začetnice, ločila itd niso pisane skladno s 

knjižnim jezikom, ampak po tedanjih zapisih.
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ZAKLJUčEK

Upam, da ste zaznali precej novega in s tem obogatili svoje védenje. Ali ste pri tem 
izvedeli tudi resnico? Prav gotovo, vendar le nepopolno, kot jo na tem svetu lahko spozna-
vamo in razumevamo. Resnica je vedno le ena, samo ljudje jo lahko dojemamo le nepo-
polno, saj je popolno spoznanje človeku v sedanjem mesenem oblačilu nedostopno. To pa 
nas ne sme ovirati, da je ne bi iskali tako z razumom kot s srcem. Mnogo stvari je možno 
dojeti z razumom, najglobljim skrivnostim življenja pa se lahko približamo le s čustvi in jih 
lahko začutimo le v »prebujenem srcu«.

TEMELJI RAZUMEVANJA

Absolutne razumske resnice so človeštvu dostopne le v teoretičnih predpostavkah v 
vsakdanjem življenju pa ne. V realnem življenju je dve in dve lahko štiri, lahko pa tudi 
manj ali več. Pri matematični predpostavki, kjer seštevamo enote, ki nimajo niti dimenzije 
niti materialnih lastnosti, seveda velja, da je dve in dve štiri, v realnem svetu pa ni tako. 
dve in dve jabolki so res lahko štiri jabolka, vendar so lahko tudi samo jabolka v ednini 
kot ime snovi ali sadeža, lahko pa iz enega jabolka zraste pet jablan, ki imajo lahko že 
stotine potomcev z milijoni jabolk. Takih primerov je v realnem svetu mnogo in to tudi v 
neživem območju. Atomske zgradbe pa so že teoretično nedoločene in se lahko opisujejo le 
kot statistične verjetnosti. Matematika temelji na različnih obravnavah enot, ki praviloma 
nimajo drugih lastnosti kot le predpostavljeno nesnovno števno enoto. Matematika je zato 
izjemno orodje, ki je omogočilo hiter napredek, vendar je le orodje, ki opisuje predvideno 
teoretično stanje, ki ga je treba zato v realnem svetu šele ovrednotiti.

Tudi logika temelji na nekaterih osnovnih predpostavkah. Temeljna je ta, da ista stvar 
v istem času in v istem pogledu ne more biti in nebiti. Ta temeljna predpostavka vsebuje 
že pojasnjeno štetje jabolk, saj zajema tudi možne pomene in ne samo števila. Zajema 
tudi možnost istočasnega pojavljanje na več mestih, kar ustreza tako duhovnim bitjem 
kot atomski strukturi. Večina izvedb čiste logike temelji na tem bistvenem dejstvu. Logike, 
ki se približujejo realnemu življenju, pa niso več enopomenske ali pa zahtevajo množico 
dodatnih predpostavk tako, da bolj zamegljujejo kot pa pojasnjujejo življenje.

Tu pridejo zato v poštev morala, modroslovje in duhovnost. Te temelje bodisi: na spo-
znavnem delovanju celotnega sveta, na notranjem spoznanju, ki je človeku položeno v srce 
kot tenkočutna vest, ali na božjem razodetju, ki je človeštvu dano v velikih verstvih sveta. 
Lahko pa temelje tudi na izkušnjah ljudi, ki so spoznali, kaj jih zadovoljuje in kaj osrečuje. 
V nasprotju s sprevrženo miselnostjo sedanjega razvrednotenega človekovega mišljenja in 
življenja, materialne dobrine nudijo le zadovoljstvo, če jih človek uživa sam, srečo pa lahko 
človek doseže le v ljubečem občestvu s svojimi bližnjimi.
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dober človek oblikuje svoje življenje z vrednotami, ki osrečujejo njega in soljudi ter 
temelje predvsem na: Biti in ne imeti! Ljubiti in ne sovražiti! človek vrednot ima le tri 
bistvena vprašanja, ki zajemajo smisel njegovega življenja: Od kod? Kam? Zakaj? Sodobni 
razvrednoteni človek ima sicer tudi tri najpomembnejša vprašanja, vendar bistveno 
drugačne vsebine: Koliko? Kdaj? Kje? Imamo vrednote, nevrednote in nevtralne izraze. 
Značilen in zlorabljen izraz je strpnost! Odgovor je jasen, strpnost ni vrednota. Večkrat 
in v različnih primerih je bil uporabljen stavek: Naj nekdo zakriči! Stavek izraža skrb ob 
otopelosti sodobnega človeka ob množičnem kršenju človekovih pravic v bližnji in daljni 
okolici. Prav v sedanjem času prihajajo na dan zlorabe v družbi in družini, ki so bile znane, 
pa so bili soljudje in socialne organizacije, šole in druge ustanove strpni do storilcev in 
krivični do povečini nedolžnih in nemočnih žrtev.

ZNANOST

Materialna raziskovanja so temelj naravoslovnih znanosti, spoznavanje človekove oseb-
nosti in delovanja je vsebina družboslovnih znanosti, človekovo zdravje obravnavajo medi-
cinske znanosti, presežno duhovno raven pa obravnavajo teološke znanosti. Vse skupaj 
obravnavajo človeka kot celoto v vseh njegovih danostih. Sodobna znanost je razpršena v 
delna raziskovalna področja, ki dajejo dobre delne osnove za ustrezno znanje, ne dajejo pa 
celovitega pogleda. Prav tega pa sodobni od narave odtegnjeni človek najbolj potrebuje, 
zato so najbolj pomembni posamezniki, ki uspešno združujejo znanja različnih področij 
in postavijo posamezne dosežke v pravo sorazmerje s celoto.

Znanost bi morala upoštevati le dejstva in opozarjati na omejenost svojih dognanj, 
vendar žal ni tako. Mnogokrat se pojavljajo trditve brez dokazov, ki so lahko celo splošno 
sprejete, kljub očitnemu nasprotju z materialnimi in umskimi dokazi. Še posebej izsto-
pajo imperialistične zgodovinske in jezikovne velikonemške teorije o identiteti slovanskih 
narodov. Prav te teorije so dale temelje za obe svetovni vojni in za skrajno obliko nacistič-
nega genocida. Novejši primer je akademska utemeljitev Velike Srbije, ki jo je njen avtor 
kasneje obžaloval, saj je videl njene rezultate. Velikonemških imperialističnih »znanstve-
nih« konstruktov, ki so še vedno priznani kot znanstveni in zanikajo staroselstvo Slovanov 
v osrednji Evropi ter so povzročili bistveno več škode in genocidov kot velikosrbski, pa ni 
še nihče obžaloval, preklical ali spremenil.

OdGOVORNOST

človek je misleče in moralno bitje, in to ga ločuje od živali, ki jih vodi nagon, človek 
pa ima poleg gonov tudi spoznanje dobrega in hudega, ki mu je položeno v »srce« in 
ima svobodno voljo, da se samostojno in odgovorno odloča. Tako lahko postane odličen 
človek, ki se dvigne nad materialno stvarstvo in osrečuje sebe in soljudi, lahko pa se spusti 
daleč izpod živalskega sveta in prinaša nesrečo in trpljenje ter si koplje duhovni grob.

Bralcu je prepuščena odločitev za dobro ali za slabo, za resnico ali za laž, za srečo ali 
za nesrečo. Vsebina knjige obravnava stvarnost, ki nam je bolj ali manj dosegljiva in je v 
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popolnosti ni niti v najpomembnejših znanstvenih delih. Zato je skrb vsakega razumnega 
človeka, da se z vztrajnim iskanjem in preverjanjem dejstev, resnici čim bolj približa.

Pričujoča knjiga ne oznanja enoveljavne resnice, ampak kaže na različne in nezdogma-
tizirane možnosti in z različnimi analizami in primerjavami prikazuje razlikovanja, ki so 
za ustrezno presojo najpomembnejša. Podane primerjave dokazujejo bistveno prednost 
razumevanja zajetih pred antičnih napisov na slovanskih jezikovnih osnovah in potrjujejo 
mnenja zahodnoevropskih jezikoslovcev, da teh napisov ne razumejo.

Ob nestrokovnostih pri izbiri jezika razumevanja, obdelavi predantičnih napisov s 
končnicami v neznanem jeziku, pisanem v neznanem narečju in ob pojasnjevanju vsebine 
napisov s poljubnimi imeni, ostane le še dokaj ustrezno prečrkovanje zahodnoevropskih 
jezikoslovcev.

Ker nekateri domači in tuji »znanstveniki« še vedno zavračajo razumevanje navedenih 
napisov na osnovi slovenskega jezika, ki je najbolje ohranil predantične značilnosti slovan-
skih jezikov, naj svoje zavračanje dokazujejo z boljšim razumevanjem. Svoja razumevanja 
lahko podajo v katerem koli jeziku ali v jezikih, ki jih upoštevajo kot smiselno jezikovno 
osnovo. To bo omogočilo ustrezno primerjavo na enakih osnovah in potrdilo ali zavrnilo 
njihovo dosedanje sprejemanje trditev zahodnoevropskih jezikoslovcev.

če je ta knjiga k vašim prizadevanjem za lepoto in ohranjanje slovenskega jezika in za 
iskanje naših slovenskih korenin, ob razločevanju mnenj in dejstev, pri iskanju in spozna-
vanju resnice kaj pripomogla, je njena vsebina upravičena.
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