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Ján Kulík 
 
                        Slovän / Slověn  >  Slovan >  Slovák... > Tót(h)... 
 
je príslušník indoeurópskej skupiny národov, ktorá v sebe zahrňuje Rusov, Belorusov, 
Rusínov, Ukrajincov, Čechov, Moravanov, Slovákov, Poliakov, Lužických Srbov, Srbov, 
Chorvátov, Slovíncov, Bulharov a Macedóncov, ako aj pozostatky po Kašuboch, 
Slezanoch, či historicky sem patrili už aj zaniknuté plemená Pomoranov, Palabanov...  
 Po tento bod najdeme spoľahlivé informácie, avšak o pôvode samého názvu 
Slovan, Slovien, Slovák, Slovinec... nikde nič spoľahlivého. Pozrime sa čo o pôvode 
názvu píše napr. Oxfordov etymologický Slovník: „ Slav (Slovan) najstaršie použitie 
siaha do XIV. st. . ku stredovekej latinčine, Sclavus. Fr. nem. Slave. Z tohto máme 
Slavonian  (XVI. st.). Stredolat. S(c)lavonia. 
 Slave = otrok vzniká (v ang. - oxford) v XIII. st. kde v stredoang. bolo sclave, 
starofr. esclaf, stredolat. sclavus, čo je identické s názvom národa Sclavus = Slovan. 
Slovanská „rasa“ sa zredukovala na otrokov tých národov, ktoré si ich pokorili. * Pozor! 
V angličtine sa pod  „rasa“ (race) chápe aj skupina ľudí, ktorých spája spoločný pôvod, 
dedictvo, „pokrvnosť“, čiže národ(nosť).  
 
 „Webster`s  New World Dictionary“  (1970) udáva podobné vysvetelenie, čiže 
napočituje slovanské národy, ale pri vstupe slave = otrok, ku hore spomenutým 
oxfordovým vysvetleniam pridáva aj, že neskorá gréčtina, ako prvá, spomína Sklabos, 
ktoré sa najskôr aplikovalo na vo vojne zajatých a zotročených Slovanov a neskoršie sa 
toto sklabos posúva aj na otrokov vôbec.  
 Pri vstupe Slav-ic sa udáva, že je toto prídavné meno a akože správna výslovnosť 
je släv`ic. 
 
 Ruský et. slovník (Max von Vasmer) pod vstupom slavjanín  najskôr napočituje 
variácie, ako bulharské slóvenin, slovínske slovénski, čes. slovanský, Slované, slov. 
Slovan, Slovák, Slovenka, Slovensko, poľ. Slowianie, kašubský slowiński, polabské 
slüövenskё, praslovanské *slověninъ, slověne, str.lat. Sclaveni, str.gr. Σkλαβηνοι (plurál).  
 V ďalšej analýze Vasmer nám servíruje, že etnické pomenovanie Slovan svoje 
korene má v hydronyme slov-, lebo v staroruskom jaz. epitet rieky Dnepra bolo Slovutič, 
prítoka rieky Vazuzi, v bývalej Smolenskej gubernii je Sluja, v Poľsku sú rieky Slawa 
a Slawica, v srbch. Slavnica atď. čo nás približuje ku gr. κλύζω = umývať, špliechať, 
splachovať a toto zodpovedá lat. cluo = čistiť...  
 V pokračovaní spomína, že Slovan nemôže súvisieť so sláva, lebo toto slovo sa 
zjavuje hodne neskoršie, ako Slovan. Tiež tu nemôžeme uvážiť ani východisko zo slova 
slovo, ani z prípony osobných mien –slav. Do úvahy nedochádza pôvodný význam 
gótskeho slawan = mlčať, byť nemý, gaslawan, anaslawan = umĺknuť. Do úvahy 
nemôžeme brať ani staroírske slúag = zástup, dav, nával, vojsko. Neprijatelné je aj 
grécke λαός = ľud, dav, národ, muži, armáda.., ani gr. άλωή = ovocný sad, pole so 
zrnovinou (napr. pšenica, jačmeň...), záhumnie (kde sa mlátilo zrno)... Odhadzuje sa aj 
poľské slowień = pomaly, lenivý, lenivo, dozrievajúci...ang. slow, staroang. slaw, 
starosaské sleu... = pomalý. Ešte otáznejšie bude hľadanie pôvodu Slovana v slobode, 
v gótskom silba = sám, helw = majetok, vlastníctvo... 
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 Vasmer kategoricky popiera aj východisko, na ktoré sa mnohé treťotriedne 
západné zdroje opierajú a to je novogrécke σκλάβος = otrok, rob. 
 Napočituje ešte rad otáznych hypotéz a pravda, všade spomenie aj autorov, ako: 
Karskyj, Niederle, A. Tomson, J.J. Mikkola, Rozvadovsky, Belićev Zborník, Budimir, 
Baudouinowi de Courtenay, Tašický, Brückner, G. Ilinsky, T. Torbiörnsson, J. Otrebski, 
Krečmer, K. Mosziynski, Rudnicki, G. Jacobsson atď.  
 Ani jeden z týchto, svojej doby špičkových slavistov a etymológov vôbec 
nemyslel na nejaké osočovanie Slovanov, ale na mysli musíme mať ich dobu a vtedajšie 
poznatky (etymologické). Keď oni písali, bádali, ešte vždy nebol dôkladne preskúmaný 
sanskrit (povýšil to R.L. Turner, ale aj on má svoje chybičky), o chetejskom, tochárskom, 
aveste... ešte boli len bojazlivé bádania... ba ani dnes nie je všetko preskúmané na 100%, 
či aj v tom nám prístupnom, pri serióznejšom čítaní, analyzovaní, občas (ba aj dosť často, 
aspoň vo sfére slovanských jazykov) stretneme nedopatrenia. Tiež to 19. st. a začiatok 20 
st. nemal dôkladne spracovaný ani klasický grécky jazyk a v latinčine sme nemali štriktné 
rozhraničenie medzi klasickou a stredovekou latinou atď. Všetko, aj jazykoveda podlieha 
evolúcii.  
  
   Ukrajinský et. slovník po tejto otázke úplne zlyhal. V krátkosti, „destilovane“, 
podáva náhľady Vasmera, kam pridáva ešte zopár autorov a to je všetko. Tento, piaty 
diel, vyšiel v 2006. roku a normálne by sme tam mali mať novšie objavy. Nie sú.  
 
 V českom et. slovníku najdeme Machekovu „slizkosť“, ale nie aj konkrétne  
vysvetlenie. Obyčajne, pri tých „hmlistých“ slovách napíše „praeurópske“, ale tu nieto 
ani toho. Len krúženie vôkol.   
 
 Kamarát z Bratislavy mi poslal „mail“, s titulkou: „Genéza a vývin etnických 
mien Slovän – Slovan – Slovák, Tót Maďar-Ugor“ – autor Šimon Ondruš (článok bol 
zverejnený aj v KULTÚRA – dvojtýždenník závislý od etiky), kde spomína: „Roman 
Jakobson, veľká osobnosť európskej a svetovej jazykovedy 20. storočia, sa venoval aj 
etymológii. Na slavistickom kongrese v Prahe r. 1968 vykladal pôvod mena staroruského 
pohanského boha Velesa. Keď vydal Max von Vasmer trojzväzkový  etymologický 
slovník ruského jazyka (1950 – 1958), zaujal stanovisko k niektorým výkladom. 
Nesúhlasil s Vasmerovým názorom, že etnické meno Slovanov geneticky súvisí so 
slovanskými hydronymami  so základom slov- (staroruský názov Dnepra Slovutič, poľské 
rieky Slawa, Slawica a i.) Podľa Jakobsona meno Slovän je odvodené od základu slov- , 
ktoré je v apelatíve slovo. Popri starom argumente podľa analógie albánskeho Skhipetar 
„Albánec“ – skhiponj „chápať“ Jakobson uviedol derivačnú analógiu staroruského názvu 
Kličane „poľovníci“, čo je odvodené od klič = volanie, krik“. 
 * Roman Osipovič Jakobson sa narodil v Moskve, 11.X.1896. a umrel v U.S.A. 
V Cambridge Massachusetts, 18.VII. 1982. 
  
 Po tomto Jakobsonovom objave, slovanskí etymológovia sa už vo väčšine 
prikláňajú ku jeho názoru, že etnonym Slovän- súvisí s apelatívom slovo (apelatívum = 
všeobecné podstatné meno), čiže Slovän, Slovien, Slovan, Slaven, Slavianin...Slovák, 
Slovinec, bude súvisieť so slovom, slávou, ba aj so slave = otrok (Š.O.), ale aj so zvukom, 
šumom, počutím... Hypotézu o nejakom hydronyme, ako to najdeme v ruskom a ukr. et. 
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slovníku môžeme odhodiť, ako falošnú stopu. Autori nevideli súvis medzi Slovan, slovo 
a sláva.   
 Pri vysvetľovaní etnonyma Slovan...Slovák... máme to poriadne komplikované. 
V prvom rade musíme sa dopracovať ku ie. prakoreňu, základu, ku podobe k`lev-; k`lov-, 
ktorého základný ie. význam bol zvuk, na čo poukazuje aj grécke κλάζω = znieť, vydávať 
zvuk, revať...κλεινός = slávny, vznešený...κλήζω = sláviť, velebiť oslavovať, chváliť, 
volať, menovať...κλέω = presláviť, chváliť, oslavovať, velebiť... Všade tu máme 
významy slova, slávy, oslavovania. 
  V tochárskom jazyku kauke = volať, zvať... Klaw- = volať sa, menovať sa, 
vyhlasovať, dávať na vedomie... Tu, ako príbuzné, D.Q. Adams vidí slovanské sláva, 
oslava a pridáva, že protoindoeurópske bolo kleu- = počuť a ku tomuto prikladá aj klene 
= zvuk, hlas... Z tohto koreňa kleu- = počuť, vychádza aj toch. klautso = ucho. 
Z rovnakého koreňa je aj klyomo = vznešený, šľachetný, urodzený... a teraz to komparuje 
s gótskym hliuma = počutie, sluch, staronór. hljómr = zvuk, avestínskym sraoman- = 
sluch. Ďalšie rozvetvenie toch. kleu-, dostáva podobu klyaus = počuj, vypočuj (si) a zase 
toto komparuje so sans. śrósti = počúva, načúva, starohornonem. hlosen = počúvaj, 
starocirk. slov. slyšati, slušati = počúvať, lit. klausau = počuť.  
 Sans. śrnóti = počuje, av. surunaoti = r/v, gr. kléo / κλέω lat. clueo = som známy, 
volám sa, cirk.slov. slovo = volám sa, známy som, alb. quhem = volám sa atď. zdieľajú 
spoločné ie. východisko kleu-, k`lev-, k`lov-. 
 Keď sa podívame na ie. koreň kleu-, k`lev-, k`lov-, hneď nám padne do oka, že 
tento koreň, jeho hlásky, nie sú nejak stabílne, čiže hlavne pri sanskrite a v aveste, k sa 
mení v ś, s, ba aj spoluhláska l sa mení v r atď. čo svedčí, že pred sebou máme veľmi 
starý ie. koreň a že neraz aj sám význam slov sa mení.  
 
 Porovnajme: 
 
 PIE (protoindoeurópsky) koreň k`lev-, k`lav-, D.Q. Adamsovo kleu- je už celkom 
blízke ku gréckemu κλάζω, toch. klaw a sans. śloka = zvuk, oslavná pieseň , z čoho 
v následných jazykoch Indie vznikajú rôzne deriváty a význam sa posúva  aj na oslavu, 
chválu, spev, veršík... R.L. Turner, ako koreň vidí sans. ślagh = chváliť, vychvaľovať, 
sláviť, oslavovať. V prípade slova śrava = počutie, zvuk doliehajúci z ďaleka, ako koreň 
vidí sans. śru = čuť, počuť. 
 V.I. Abajev, v etymologickom slovníku osetského jazyka, pri analyzovaní slova 
SYM / SUM = zvuk, šum, ukazuje na jeho východisko  z ie. koreňa k`leu-, aj jeho 
semanticky bližšieho perzského sarayidan = spievať, sarayiš = spievanie, rozhovor, 
vrava, besedovanie..., av. sraothra = spievanie, sravah = slovo, staroslov. slovo, sláva, 
ba pridáva aj ger. podoby z *k`luto-, ako je starofrízijské, starosaské a anglosaské hlud, 
ang. loud = hlasno, st.h.n. hluti, str.h.n. lut a nem. laut = hlasne, zvučne... 
 Oxfordov et. slovník pri analýze ang. call = volanie, vábenie, výzva, kričať, volať 
sa (menovať sa), nazývať, dovolávať sa, žiadať.., podávajú sa ger. príbuzenstvá, ako 
staronór. kalla = revať, hlasne vyzývať, menovať, dožadovať sa...str.d.n. a str. hol. 
kallen, st.h.n. challon = hovoriť, mrmlať, germ. kallojan, kde sa predpokladá koreň *kal-, 
ktorý sa odvádza z ie. gol- (asi vtedy ešte nepoznali koreň k`lev-, k`lav-) a ako príbuzné, 
udáva sa welšské galw (číta sa galu) = volať, žiadať, dožadovať... a toto sa komparuje so 
staroslov. glasu = hlas, glagolu = slovo. * Na dobu, kedy to bolo písané, vysvetlenie je 
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celkom obstojné, i keď nie úplne správne. Hlavne z dôvodu, že to *gol- sa chybne 
posunulo s k`lev-, k`lav- a pri neskorších úpravách si to nikto nevšimol. 
 
 Sláva = vynikajúca povesť, vrcholné uznanie a česť, nádhera, lesk, okázalosť... 
Všeslovanské. Staroslovanský slava a nejakých väčších odchyliek nikde nenachádzame. 
V príbuznosti má litovské šlové =  česť, sláva, chvála, ślavinti = sláviť, oslavovať, lot. 
slava, slave = chýr, „reči“, sláva, gr. κλέος , κλέFος = sláva, chýr, dobrého mena, fáma... 
sans. ślagh = chváliť, sláviť, oslavovať, av(esta) sravah = slovo, staroírske a súčasné 
írske clú = sláva, reputácia, dobré meno (ruský et. slov. M. von Vasmer). 
 V ukrajinskom et. slov. najdeme rovnaký výklad, ku ktorému sa pridáva ešte aj 
toch.B kälywe = čuť, počuť, slyšať a pôvodný ie. koreň / východisko, *k`leu-. 
 Český et. slovník (V. Machek) dáva nám rovnaký výklad, ako je to v ruskom 
a ukr. slovníku, s tým, že ako východisko sa tu črtá slovo. 
 * Všimnime si, že v rozličných ie. rečiach koreň  k`leu- dáva nám rozličné 
významy a často sa spomína aj význam slovo, sláva, oslava, ba aj pieseň, oslavná pieseň 
a pod. 
 
Slávik – je všeslovanské, s menšími odchylkami, ako je napr. čes. slavík, rus. slovéj, ukr. 
solovíj, solovéjko, poľ. slowik, hl. (hornolužický) solobik, dl. (dolonolužický) sylojik, 
slovín. slavec, srbch. slavić, slavuj, bul. slávoj, slavik atď. Praslov. bolo solvьjь, solvijь, 
kde ako východisko budeme mať ruské solovój = šedý, žltosivý. (Machek). 
 V ruskom, Vasmer má podobné vysvetlenie, s tým, že sa tu napočitujú aj akože 
inojazyčné príbuzenstvá, napr. staropruské SALOWIS = slávik, ba sú tu aj iné, otáznejšie, 
ba dáva sa aj možnosť, že rus. salovéj / slovéj máme z nejakého neznámeho prameňa, 
jazyka. 
 Ukr. et. slovník napočituje tiež rovnaké faktá, avšak čo sa týka praslov. solviьjь, 
má poznámku, že tu ide o adaptáciu st.h.n. salo = temný, mútny, tmavej farby, kde má 
svoje východisko aj súč. ang. sallow = hnedožlté.  
 Takéto vysvetlenie et. slávika možno by aj bolo prijatelné, keby sme nepoznali 
Jakobsona a iných novších autorov, ich písania, kde sporadicky vysvetľujú aj slovanský 
termín slovo, sláva, Sklavén / Sklavénoi, Sclaveni... Všade tu vidia spoločný koreň, 
východisko, v k`lev-, k`lov-, ktorého základným a prvoradým významom bolo zvuk 
a hlavne napočitujú aj sanskritové konekcie, ako je napr. śloka = zvuk, oslavná pieseň... 
(viď vyššie). 
 Mnohí ľudia slávika možno ani nikdy nevideli, ale jeho pieseň počuli. Počuli jeho 
spev. V bežnej reči sotva budete počuť konekciu „slávičej farby“, avšak „slávičí spev“, 
áno. Slávika poznáme po speve a nie po farbe. Určite sme ho tak poznali aj skorej 
a nebolo potrebné siahnuť po st.h.n. salo, či germ. *salwa. Konečne, museli sme mať pre 
tohto vtáčika aj nejaký vlastný názov a čo je logickejšie, ako tým menom vyjadriť jeho 
charakter, spev. 
 
 Slovo – základná jazyková jednotka s ustálenou formou a významom. 
 Na vyjasnenie si názvu Slovan, či Slovien, Slovák, Slovinec, Slavónec... musíme si 
najskôr vyjasniť termín slovo. 
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 Tento termín slovo u nás je veľmi rozvetvený, s množstvom derivátov, ba našiel 
použitie aj v zložených slovách. Ku príkladu: Slovan, Slovák... sloveso, slovíčko, sloviť 
= hovoriť, slovník, slovutný = neobyčajne známy, preslávený... slovohra, slovosled atď. 
 Slovo slovo je všeslovanské a etymologicky sa približuje aj ku slovu sluch, slyšať, 
slýchať... ba aj sláva, či nepriamo aj ku šumu a pod. Predsa, všetky tieto slová majú 
spoločné ie. východisko, koreň. 
 Staroslovanský slovo, praslov. slovo, s významom „to, čo hovorím“, avšak starší 
význam bol „to, čo je možné počuť“. Čes. slovo, sloveso..., poľ. slowo, hl. a dl. slowo, 
polab. slüvü, rus. a ukr. slóvo, srbch. slovo = písmeno, slovín. slovo = lúčenie, rozlúčka, 
slóvo = písmeno, slóva = volanie, meno, bul. slóvo (nadgrobno slovo) = pohrebná reč, 
kázeň atď.  
 Už pri slovenskom sloviť = hovoriť, slovutný = neobyčajne známy, preslávený, 
vidíme súvis s gréckym κλάζω = znieť, vydávať zvuk... či jeho derivát κλεινός = slávny, 
vznešený, κλήζω = sláviť, velebiť, chváliť, menovať... Všimni si aj súvis s toch. klaw- = 
volať (sa), menovať (sa), vyhlasovať... s gótskym hliuma = počutie, sluch, av. straoman- 
= sluch, sans. śrnóti = počuje, perzské sravala = slovo... Všade, ako východisko sa 
udáva ie. k`leu-, k`lev- = počuť. Tento koreň je veľmi starobylý a sama škála významov 
nasvedčuje, že siaha do čias, kedy medzi Indoeurópanmi ešte nedošlo ku nejakému 
sémantizovaniu (ustáleniu významu termína). // Viď et. slova Hlas. 
 
Indoeurópania a proto Slovania. 
 
     

 
 
 
 Ako čo sa vedci nevedia zhodnúť o pôvodnej pravlasti Indoeurópanov, tak sa 
nevedia zhodnúť ani o nejakej fiktívnej pravlasti Praslovanov, ba ani o etymológii 
samého etnonyma Slovan. Historici hovoria jedno, archeológovia druhé, no 
a etymológovia tretie. 
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„Pravlasť“ Indoeurópanov. Tu sú zahrnuté teórie len od 1960. roku.  Názvy okruhov sú 
podľa mien jednotlivých autorov. Najviacej sa ich krúti v priestore strednej Európy, 
v povodí Dunaja, ale nechýba ani tých, čo „pravlasť“ vidia v priestore maléj a strednéj 
Ázie.  
 
 Etymológovia, hlavne tí, čo sa zaoberajú ie. jazykmi, už v 19. a začiatkom 20. st. 
si všimli, že „kolískou“, či nejakou pravlasťou Indoeurópanov v prvom rade nemôže byť 
teplé pásmo, ako ani nejaké prímorie. Naopak, musí to byť chladné pásmo, vnútrozemie, 
miesta kde tečú rieky, kde sú bariny atď. Pre toto pásmo máme vlastné a spoločné ie. 
slová, ktoré sa vyskytujú v celej škále jazykov, avšak všetkým nám chýbajú vlastné, 
spoločné termíny pre napr. more, morské ryby, vôbec slová prímorskej flóry a fauny, ako 
aj flóry a fauny teplejšieho pásma. Napr. „chýba“ nám palma, banána, losos, mrož a pod. 
Spoločné termíny pre zimu, sneh, vatru, oheň, vlnu, kravu a pod. máme. Napr. aj názov 
Himaláje asi každý pochopý. Zima + leží. 
 Či správne, alebo nie, ale tí starí etymológovia nejak mlčky sa zhodli, že 
pravlasťou Ie. najskôr bude oblasť stredného Dunaja, čiže oblasť dnešného Rakúska, 
Slovenska. Proste oblasť Panonskej nižiny a priľahlých kopcov. Je tu úrodná pôda, 
vhodná na kultivovanie, pomerne prechodné lesy, množstvo potokov, riek, močiarov, 
jazier... čiže bola tu hojnosť potravín a ľud sa premnožil. Ľadovce ustupovali na sever. 
Otvárali sa nové priestory vhodné na život. Sledovali sa korytá riek, horské doliny... 
a postupne nastal posun na sever, východ, západ a juh. Na ceste sa stretali s inými 
skupinami, dochádzalo ku miešaniu sa, ale aj preberaniu si cudzích slov do svojho 
jazyka. Hlavne čo sa týka topografie, hydronymov, neznámej flóry a fauny. Ako sa 
vzdiaľujeme od strednej Európy, od Dunaja, Álp... povedzme smerom na západ. Už vo 
Francúzsku, v priatlantickom pásme, stretáme tieto inojazyčné názvy riek, kopcov... 
Podobne je to aj v Španielsku... Konečne, toto ani nie je nejaká zvláštnosť. Aj dnes sa tak 
robí. Pri osídľovaní Ameriky, ako Španieli, tak aj Briti a Francúzi si štedre od Indiánov, 
tamojších domorodcov, preberali nové slová pre napr. rieky, zvieratá, rastliny a hlavne 
pre ovocie a zeleninu. Mnohé z nich sa dostali aj do slovenčiny.  
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 Budúci Gréci sa pobrali na juh, lenže pobrežie Mediteránu už bolo osídlené. Aj 
oni si od tamojšieho obyvateľstva prevzali mnohé slová, ale aj tamojšiu kultúru a pravda, 
aj sa miešali s domácim obyvateľstvom. Staré písané pamiatky hovoria, že aj Gréci, či 
Heléni pôvodne mali hrdzavočervené vlasy. 
 Krídlo, ktoré sa pobralo na východ tiež sa stretalo a miešalo s domácim 
obyvateľstvom, „štiepali“ sa na vedľajšie krídla, usádzali sa, ako vo vnútrozemí strednej 
Ázie, tak aj povedľa pobrežia Čierného a Kašpického mora, povedľa Indického 
oceána...ba skupiny prenikli až po Čínu. Tento posun Ie. konečne zachytáva aj Biblia : 
1M:11 (Genesis): „Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová...Hospodin riekol: 
Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč...tam zmiatol Hospodin celému svetu reč...“  
 Židia sa s touto legendou spoznali v Babylóne a zaradili si ju do svojej mytológie. 
Na akú udalosť sa tu naráža? Tak najskôr na posun Ie. v smere na východ, eventuálne aj 
na juh, tzv. anatolské krídlo (Chetejci).  
 Hlavné krídlo aj ďalej cestuje na východ, usádza sa v priestore súčasného Iránu, 
Afganistánu, Pakistánu, Indie. Toto krídlo, ktoré dovandrovalo do Indie, tiež tam našlo 
domáce obyvateľstvo, ba aj rumoviská po ich kultúre, teraz zvanej Mohenjoro, ktorá vraj 
zanikla možno aj tisíc rokov skorej príchodu Ie. do Indie. 
 Chetejci sú prvý ie. národ, ktorý nám zanechal aj písanú pamiatku o sebe, 
hospodárstve, náboženstve, politiky...avšak sanskrit (India), i keď zanechal mladšie 
písané pamiatky, predsa je pre jazykovedu dôležitejší, lebo má bohatšiu literatúru. Údajne 
sa títo Ie. do Indie dostali niekde polovicou druhého milénia p.n.l. a v ich písaných 
pamiatkach nieto ani náznaku o nejakej pravlasti. Cesta do Indie bola dlhá, generácie sa 
menili a z „kolektívnej pamäti“ sa spomienka vytratila. Spomienka áno, ale jazyk nie. 
 Toto si všimol aj Sir William Jones (1746 – 1794), britský orientalista a hlavný 
sudca britského súdu v Calcutta (India). Tento pán zdolal vraj až 28 rozličných jazykov, 
medzi nimi bol samozrejme materinský welšský, anglický, francúzsky, nemecký... ako aj 
klasický grécky, latinský, hebrejský, arabský, perzský... ba aj čínsky. Dal sa aj do 
študovania sanskritu, aby čím lepšie vyhovel svojej funkcii sudcu a vyznal sa 
v komplikovaných zákonoch obyvateľov hinduistického a moslimského vierovyznania. 
Hneď si všimol, že mnohé sanskritové slová sú veľmi príbuzné ku gréckemu, latinskému, 
anglickému...jazyku a jeho objav sa stal najstarším exemplárom komparatívnej 
lingvistiky a pravda, z toho aj etymológie. 
 Súčasní jazykovedci sa skorej prikláňajú k názoru, že možnou pravlasťou Ie. bude 
oblasť severnejšie od Čierného a Kašpického mora, až niekam po Ural. Práve túto 
hypotézu podporujú hlavne jazykovedci z Indie, lenže táto hypotéza je plná neznámich, 
ako napr. ie. spôsob pochovávania (spaľovanie) nemohol sa vyvinúť v oblasti, kde je 
málo stromov, je tu aj farba plete, očí... a spústa ďalších faktov. 
 Sú ešte aj iné, periferné teórie a každá z nich má trochu pravdy, ale aj 
nedostatkov. Jedna časť sa opiera štriktne len na archeológiu, druhá na písomné 
pamiatky, tretia na lingvistiku, etymológiu atď. Lokalizovať „pravlasť“ nie je ľahko. Veď 
ľudia, plemená, národy sa neustavične sťahovali z jedného kraja, na druhý a cestou sa 
buď asimilovali ku silnejším, preberali si spôsoby žitia, vymieňali skúsenosti, 
technológie atď. takže s odstupom toľkých miléniá, o všetkom môžeme len predpokladať 
a sem, tam aj niečo podporiť faktamy. 
 Prví jazykovedci príslušnosť Slovanov ku ie. jazykovej skupine úplne ignorovali, 
ba v Nemecku (ešte aj dnes) nie je indoeurópska jaz. skupina, ale indogermánska a to 
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i napriek faktu, že slovanské jazyky majú bližšie ku sanskritu, aveste... ako iní. My sme 
vždy boli len nejakým „šugiarom“ a posúvalo sa nás vždy na východ, sever, no nedalo sa 
nás úplne vymazať z dejín, i keď sme boli skorej objektom, ako subjektom európskych 
dejín. A to i vedľa faktu, že Slovania tvoria najväčšiu, najpočetnejšiu jazykovú skupinu 
v Európe. 
 Keď sa listujete po rôznych etymologických slovníkoch, včetne aj oxfordov... 
najčastejšie najdete poznámku, či podobu, ako to vypadalo v starej slovanskej cirkevnej 
reči, no najčastejšie je tam poznámka, že pôvod neistý, temný, otázny... a predsa súvis 
s jazykom Slovanov je celkom jasný, ale sa ignoruje.  
 Kde je kolíska Slovanov? V škole sme sa učili, že to bude niekde v priestore 
medzi riekami Dneper, Dnester a Visla. Pravdepodobne, ba na čas sme určite žili aj tam. 
Vraj, ak by sme boli na inom mieste, tak by tam zostali nejaké pamiatky, ako napr. 
slovanské názvy riek, kopcov a pod. a to chýba. Divné, ak sa podívame na názov 
Karpaty. 
 
 
Karpaty: pohorie v strednej Európe.Koľko etymológov, toľko aj hypotéz.Max von 
Vasmer, v ruskom et. slovníku zastáva mienku, že názov sme dostali prostredníctvom 
nem. Karpaten a východiskom tohto je grécke Καρπάτης ορος (Ptolomej 3,5,6) 
a posledný názov bude asi franského pôvodu; str. alb. karpё, karmё = skala, útes, ktoré 
by súviselo s lit. kerpú = režem, krájam. Napočitujú sa tu ešte aj ďalšie, akože 
príbuzenstvá, ako je napr. staroisl. Harfadha, gr. Κάρπις = vraj nejaká prítoka Dunaja 
a franský etnonym Kárpioi, avšak názov gréckeho ostrova Καρπαθος vraj neprichádza do 
úvahy. Z akej príčiny tu zabudol spomenúť slovansko-slovenské... krájať, nevieme. 
 Sporadicky, mimo et. slovníkov, občas sa stretneme aj s vysvetlením, že názov 
Karpaty má východisko v slovanskom jazyku a že súvisí s chrbát (chrbáty), hrbatý, 
krpatý, alebo aj krapina (štrbina), kopriva, krájať a pod. 
    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Indoeurópske plemená, samozrejmé, raz žili aj blízko vedľa seba. Hlavne, ak sa 
podívame na trochu „bližšiu“ minulosť. Vedľa seba žili praslovania, pragermáni, 
prakelti...a koľko súčasná veda vie, ku rozdeleniu, či vyčleneniu sa pragermánov 
a praslovanov došlo niekde v čase 4000 rokov p.n.l. Na to, okrem iného poukazuje aj 
názov pre slovo meď. Máme ho zastúpené vo všetkých slov. jazykoch a podľa Abajeva, 
tento názov sa vzťahuje na krajinu Média (neskoršie súčasť starej Perzie). V staroveku tu 
boli prvé najväčšie bane na meď. (Vypadá, že aj Argonauti išli na „kraj“ sveta, nie pre 
nejaké „zlaté runo“, ale skorej kvôli medi.) 
 Západná Európa pre meď má termín stredolat. cuprum, na podklade staršieho 
cyprium = kov z ostrova Cyprus. Odtiaľto je ang. copper, nem. kupfer atď. Tieto bane na 
Cypre sú mladšieho dátumu, ako tie v Médii. 
 Kedy medzi Slovanov prichádza meď, asi nevieme presnejšie určiť, no podľa 
samého termínu, vypadá, že k nám prichádza priamo z Perzie / Médii, či prostredníctvom 
národov iránskej ie. podskupiny. V opačnom, mali by sme tu niečo podobné Cyprusu.  
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 Bez ohľadu, kde tá pravlasť Indoeurópanov, či aj protoslovanov sa nachádzala, 
ľud bol v pohybe, sťahoval sa a za sebou nenechával nejaké vákum. Vždy tam niekto 
zostal.  
 Keď sa Atila, „bič Boží“ pohol z Mongolska na západ, cestou zvádzal boje, nuž 
realita je, že v tých bojoch Mongoli aj hynuli a proste je neuveritelné, že keď dorazil ku 
hraniciam Ríma, tento sa od strachu triasol. V jeho armáde, v najlepšom prípade, len 
kostru a nejaké „elitné“ bandy tvorili Mongoli. Zvyšok vojska tvorili rozličné 
„oportunistické“ bandy z národov, s ktorými sa na ceste stretol. Vraj Atila bol „equal 
employer“ (dával rovnaké možnosti a privilégiá všetkým). Sledujúc jeho cestu vidíme, že 
sa prehnal aj cez územia obývané Slovanmi a zase zo zápisu z jeho pohrebu sa 
dozvedáme, že sa tento, aspoň čiastočne, odbavoval aj v reči Slovanov. Rímsky 
pozorovateľ si zapísal slová, ako medos, strava... 
 Pred Atilom utekalo všetko živé. Máme už aj písané pamiatky, že hlavne 
germánske plemená, ako Góti atď. utekali na západ, klepali na hranice Ríma, žiadali 
ochranu...a územia ktoré sa vyľudnili ich odsunom boli značne redšie zaľudnené. Do 
tohto, zdanlivého vákumu vraj prichádzajú Slovania. Nie, oni tu žili aj skorej, ale 
v relatívne menšom počte a teraz sa stávajú dominantnou etnickou skupinou a „pohlcujú“ 
zvyšky po Germánoch, Keltoch atď. Údajne, Slovania mali nejaký atraktívny systém 
vtedajšej „demokracie“. Vojnových zajatcov najskôr používali, ako dočasných otrokov 
(aj rímskych zajatcov) a po čase im dali na výber. Môžeš zostať medzi nami, alebo si 
voľný odísť ku svojím. Mnohí zostávali. Máme na to aj jazykovú pamiatku. V srbch. rob 
= otrok a zarobiti = zajať, zarobljenik = zajatec. Určite, aj tento fakt vplýval na to, že po 
rozklade ríše Hunov (Atilu), krajina nebola pustá, ale pomerne zaľudnená Slovanmi. 
Slovania sa rozšírili po celej strednej Európe, ba extrémne lokality našli až blízko hraníc 
súčasného Francúzska. Relatívne zaľudnená bola aj oblasť panonskej nižiny, ba prenikli 
aj na Balkán... Toto nám ukazuje, že nejaké masové sťahovanie sa Slovanov do 
priestorov strednej, severnej, južnej a časti i západnej Európy, ako také, nejestvovalo. Žili 
sme tu aj skorej, ako menšina, ale po Hunoch, úteku iných, stali sme sa dominantným 
národom v priestore. Táto získaná dominácia sa len trochu posilnila aj presunom 
z východu.Slovania, ako vypadá, vždy žili v priestore spomínaných riek Dneper, Dnester, 
Visla ... ale aj v priestore Karpat, v priestore Dunaja...  
 
 
Slovan > Slovák 
 
 Nejakých písmom doložených pamiatok na Slovanov nie je mnoho. Zjavujeme sa 
len sporadicky, pri spomínaní Gótov a ďalších germánskych plemien. Ako antickí 
hostorici, čo spomenuli aj Slovanov, spomína sa Jordanes (jeho poznámky musíme brať 
s rezervou, lebo vypadá, že si mnohé veci prevzal od starších autorov a robil v tom aj 
chyby) a Prokopius / Prokopios a niekoľký ďalší. Všetky ich poznámky sa vzťahujú na 6. 
storočie, na dobu, kedy Slovania, ako národ boli už vykryštalizovaní. Napr. Jordanes 
hovorí, že Veneti, Anti a Sclaveni (chybný termín) sú vlastne jeden národ a hovoria 
rovnakou rečou. 
 Ešte starší autor, rímsky Tacitus spomína etnonym Veneti, ako národ, ktorý žil 
v susedstve Germánov a to už koncom 1. st. p.n.l. 
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 Ptolomej z Alexandrie (2. st. n.l.) pri opise prírody strednej Európy spomína, že 
tieto lesy sú zaľudnené národom, ktorý nazval Stavanoi. Práve z tohto, súčasní vedci 
zakľučujú, že Jordanes si poznámky o Slovanoch vykonštruoval. 
 *Majme na zreteli, že západné zdroje pod pojmom stredná Európa chápu oblasť 
Rakúska, Nemecka a občas sa to „pretiahne“ až po Karpaty. Po tejto „hranici“, všetko je 
už len pri najlepšom, „východná“ Európa, ba neraz (aj na mapách) je to už Ázia. 
 
 Prokopius pri písaní o imperátorovi Justinianovi I. (okolo roku 550 n.l.) spomína 
aj útoky Sclavenov a Antov na hranice východnej ríše. Tento autor mal aj priame 
kontakty so Slovanmi, ako žoldniermi ríše v súčasnom Taliansku. Poznamenáva, že 
Sclavenoi a Anti hovoria rovnakou rečou, ale že ich spoločné korene nesiahajú ku 
Venétom, lež ku ľudu nazývaného „Sporoi“, čo neskoršia veda vysvetľuje nie, ako 
Slovania, ale množstvo. 
 V čase písania Prokopiusa (okolo r. 550), Slovania v oblasti už mali svoje 
kompaktné osídlenia, čiže nebolo ich len hŕstka, čo zase vyvracia teóriu o nejakom 
masovom prenikaní v 6. storočí. Ak sa k tomuto pripočítajú aj spomínané záznamy z I. 
a II. st. dostávame cele iný obraz. 
 Aj dnešní vedci vychádzajú s najrozličnejšími teóriami o pôvode Slovanov, 
o nejakej definovanej pravlasti, o migrácii až z Ázie atď. atď. Každá z nich má aj trochu 
pravdy (povrchovej), ale ešte viacej nedostatkov. Najnovšie sem pribudli aj teórie 
z oblasti genetiky, DNA a pod. Ani toto nemôžeme prijať bez výhrad. Veď nie len teraz, 
ale cez celú dobu formovania sa, nie len Slovania, ale všetky národy boli v neustálom 
pohybe. Dochádzalo ku miešaniu sa a to nie len „krvnému“, ale aj jazykovému, miešaniu 
kultúr, pohlcovaniu slabších, ku asimiláciam a pod. Cez celú históriu sa každý miešal 
s každým. 
 Jazykovedci sa na problém Indoeurópanov a tým pádom aj Slovanov, dívajú 
z iného uhla. Porovnávajú korene slov, ich vývoj a variácie v určitých rečiach... a v tomto 
procese sa dopracovali i ku Slovanom. 
 V praslovančine bolo * Slověninъ, staroslovanský Slovän, slov. Slovan, čes. 
Slované (mn. č.), poľ. Slowianie, belorus. Slowianojo, polab. Slüvenst`a = slovanské, rus. 
Slavjanín, Slavjáne, ukr. Slov`jáni... bul. Slavjáni, mac. srbch. Sloveni, slovín. Slováni, 
Slovéni...  
 Ako vznikol etnonym Slovan? Nič zvláštne. Označuje osobu s ktorou je možné 
komunikovať „slovom“, čiže rečou, jazykom. Osobu, ktorej slovám, reči rozumieme, na 
rozdiel od takých osôb, ktorých reči nerozumieme, čiže sú pre nás nemé (ako je napr. 
Nemec). 
 Predpoklad, že sa Slovan vyvinul zo slova sláva, slave = otrok atď. je vonkoncom 
mylný, neprijatelný. Jasný obraz o tomto dostaneme, keď si všimneme skorej spomenuté 
faktá: 
1/ Slovania medzi sebou komunikovali zrozumitelnou rečou, slovami. 
2/ Gréci si tento etnonym zachytili svojím uchom, takže v ich písaných pamiatkach sa 
zjavuje Sklavénoi / Σκλαβήνοι, čo následne prechádza do latiny, ako Sklaveni. 
3/ Zrejmé, Slovania bojovali aj s Grékmi (Byzantom) a nejeden sa dostal aj do zajatia, 
kde jeho ďalší osud bol jasný. Otrok. 
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 Klasický grécky jazyk už od skorej disponoval vlastným termínom pre otroka, 
doulos / δουλος, ale keďže tých slovanských zajatcov bolo hodne, postupne sa etnonym 
Slovan posúva aj na význam otrok. 
4/ Zo stredovekéj gréčtiny sa Sklavenoi dostáva do stredovekéj latiny, ktorá tiež mala 
svoj vlastný termín pre otroka, servus, famulus... avšak aj tu sa rodí nový termín sclavus 
= otrok. Odtiaľto preniká do starofrancúzského esclaf a španielského esclavo... ba aj 
ďalej, napr. ang., kde otrok = slave. V taliančine vzniká schiavo a v nemčine sklave. 
5/ Zjavuje sa aj v írskom jazyku, v podobe sclábhai = otrok, ale otroctvo je už daoirse. 
6/ Do welšského sa dostáva, ako slafio, čo je paralelné k ich staršiemu caethwas. Do 
významu otroctvo, vôbec nepreniklo. 
 
 „A Comprehensive Persian – English Dictionary“, prvé vydanie v Londýne 
v 1892. r. autor Francis Joseph Steingass, spomína sa aj perzský termín SAQLABI = 
Slovan, či ako tam stojí „A Sclavonian“. Udáva sa, že tento etnonym je arabského 
pôvodu. Táto poznámka ovplyvnila mnohých neskorších autorov a dopracovali sa 
k uzáveru, že Arabi si to prevzali od Grékov a následne aj exportovali do Perzie. Toto 
rezonovanie je trochu divné, keď uvážime, že Peržania a Slovania mali už dávne 
kontakty. Žili si vedľa seba (za obzorom) a logické je, že tie slovanské plemená, ten 
národ s ktorým komunikovali už či obchodom a pod. museli poznať pod nejakým 
všeobecným názvom. Na dovažok, zatiaľ vieme aj to, že aj určité iránsko-sarmatské 
plemená (Srbi, Chorváti...) sa poslovančili, čiže pôvodné grécke Sklavenoi nemuselo 
robiť okľuku cez arabský jaz. aby sa dostalo do Perzie. Slovanská jazykoveda by mala 
preskúmať toto perzské Saqlabi. 
 *F.J. Steingass (1825 – 1903) bol nemeckým židom a nie len vo svojom čase, ale 
aj dnes je uznávaným jazykovedcom. Údajne zdolal až 14 rečí, hlavne to boli semítske. 
Účinkoval v Nemecku, ale ešte viacej v Británii. Jeho „kluby, krúžky“ jestvujú aj dnes 
a to, ako v Británii, tak aj v U.S.A. 
 
 Kým grécke Sklavos / Sklabos /Σκλαβος a následne aj lat. sclavus vznikajú len 
niekde v 8. st. n.l. zatiaľ etnonym Slověn / Slovän je podstatne staršieho dátumu. Jeho 
reflexom je gr. Sklavénoi a lat. Sclaveni. (Š. Ondruš) 
 
 Ptolomej z Alexandrie (2. st. n.l.) spomína plemená / národ  Stavanoi.  
 
 Prokopius spomína Slovanov okolo roku 550, ako národ, ktorý severne od Dunaja 
mal kompaktné osídlenia. 
 
 Všetci títo autori hovoria, že Slovania v priestore nad Dunajom žili už pred 
príchodom Avarov, čiže Avari prišli na toto Slovanmi obývané územie a nie opačne.  
 
 Keď v 4. st. Slovania spolu s Gótmi bojovali proti Rímu, už vtedy Slovän 
znamenalo meno národa, bolo etnonymom. Áno, mnohí historici siahajú po názvoch Anti 
a Venéti a tu sa neraz stretneme s radom absurdných tvrdení. Údajne Slovania vždy boli 
otrokmi niekoho a vraj v tom ďalekom čase, boli otrokmi ako Antov, tak aj Venétov. 
Vždy slúžili cudzím pánom, lenže zázrakom, tí otroci, ako etnickí Slovania, nie len 
prežili, ale aj poslovančili svojich otrokárov. Trochu divné tvrdenie. Na druhej strane 
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najdeme tvrdenie, že Venéti boli zotročovaní Slovanmi a prvou príležitosťou, keď sa 
Nemci začali šíriť na východ od Rýnu, Venéti sa masovo ponemčovali. 
  
 Títo páni poznajú aj 3 skupiny Venétov. Jedna bola zotročená Slovanmi, druhú 
„poznajú“ v Pobaltí, v Lotyšsku a tretiu, na severe Talianska. O čo tu ide? O vyvracanie 
faktov.  
 
 Venétov, tých čo antickí autori poznajú, ako Slovanov, ešte si vysvetlíme. Tých, 
čo údajne bývali v Lotyšsku, nikto nikdy historicky nepoznal, nezachytil. Sú len 
výtvorom ich fantázie. Výtvorom určitých „vedeckých“ zaujmových kruhov. Max von 
Vasmer na to má vysvetlenie: 
 „Mesto, hrad Vénden, podľa názvu ktorého sa „dopracovali“ ku Venétom, áno 
jestvoval v Lotyšsku a súčasný názov mu je Cesis. V staroruskom je to Kesь a pôvod jeho 
názvu je vo fínskom Vento. Zo slovanským plemenom Venétov nemá nič spoločného.“ 
 Venéti na severe Talianska, ktorí zároveň vraj boli Kelti, ako takí nikdy 
nejestvovali a mesto Benátky (Venezia) za svoje meno nevďačí žiadnym Venétom.  
 Podľa legiend a historických záznamov (Herodot), severotalianske mesto Benátky 
(Venezia) bolo založené hodne skorej, ako sa v Európe zjavili Rimania, Kelti, Venéti atď.  
Herodot hovorí, že ten záliv Stredozemného mora, ležiaci medzi Ilyrikom a Talianskom, 
ako prví, abjavili Feníčania a o tomto svojom objave informovali aj Grékov. Títo, tu 
usadivší sa ľudia, ako nás informujú hist. záznamy, seba vraj nazývali Venéti (maj na 
zreteli, že to F a V sú nie len nestabilné hlásky, ale nestabilný je aj systém ich 
zachytávania). Údajne pochádzali z oblasti Paphlagonia. Niekoľko rokov po páde Tróje, 
sem ich priviedol trójsky princ Antenor, ktorý bol v rodinnom príbuzenstve s kráľom 
Priamom. O tomto Antenorovi dejiny hovoria, že bol zradca Tróje. Údajne, ešte skorej 
vojny, bol v čulom písomnom kontakte s Grékmi a na jeho presviedčanie, Odyseus sa 
rozhodol uniesť, ukradnúť paladium (sošku bohyne Pallas Atény, ktorá bola ochrankyňou 
mesta Tróje). Tiež, na jeho podnet Gréci sa rozhodli urobiť toho trójskeho koňa, aby 
dobili hradby mesta. 
 V severozápadnom cípe tohto zálivu, Feníčania, trójski emigranti si založili svoje 
mesto, novú kolóniu a nazvali to Fennícia / Fenetia.  
 Faktom je, že Gréci, či ich jazyk aj v prípade ie. slov má tendenciu meniť hlásku 
B, na V, alebo F, alebo opačne, Βετα koná funkciu, ako hlásky B, tak aj V.  
 Kým skoro všetky jazyky si osvojili výslovnosť Venecia, zatiaľ u nás to zostalo 
Benátky. 
 Tento Herodot, či Herodotus žil v čase medzi (asi) 484 a 425 p.n.l. Pokladá sa za 
otca histórie, ale mnohí ho pokladajú aj za otca falšovateľov dejín. Mnohé veci podával 
tendenčne, „po srsti Ríma“.  Ako koľvek, zanechal nám aj mnohé hodnoverné dáta. Napr. 
úzadie názvu Jadranského mora, či Adriatica. 
 O tomto písal aj Justinianus (otec mu bol vršniakom J. Caesara), takže bol pri 
kotle a zanechal nám 44 dielnu Historiu. V prípade Jadranského mora opieral sa na 
Herodotusa a píše: „Pomenovanie tohto zálivu (mora) vychádza z jeho charakteru. 
Pobrežie Ilyrikuma je veľmi skalnaté, s mnohými ostrovami a ostrovčekami“. 
 Sanskrit a hindu jazyk poznajú slovo Adri = kameň, skala, vrch, ktoré, ak by sme 
išli hlbšie do jazyka, je príbuzné k nášmu udrieť, udri, alebo gréckym dromos ... V sans. 
ádi = rad, poradie, hrebeň (skál) a pod. 
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 Mesto Adria v Taliansku, z pomenovania ktorého sme sa v škole učili, že 
vychádza názov Adriatika, Jadranského mora, podľa Justina bolo založené hodne 
neskoršie a za svoje meno vďačí práve tomuto moru a nie opačne. 
 
 Áno, na sever Talianska dostali sa aj Venéti, ale pomerne neskoro a zase len, ako 
žoldnieri rímskej ríše. 
 
 Etnonym Slovän / Slověn je staršie od Slov-en- a jeho vznik sa dáva niekde do 4. 
storočia p.n.l. do času začiatkov styku s Germánmi, asi 3 tisícročia neskoršie, ako sa 
praslovančina oddelila od pregermánštiny, čiže od spoločného ie. základu. (Š. Ondruš) 
 
 Ak si všimneme písanie Ptolomeja z Alexandrie (2. st. n.l.), vidíme, že na 
rozhraní starého a nového letopočtu, etnonym Slovän /Slověn bolo už vykryštalizované, 
z čoho následne sa vyvíja Slovan / Sloven. 
 
 Etnonym Slov-an v sebe skrýva slovo, čo znamená, že ľud sa mohol medzi sebou 
dohovoriť zrozumitelnou rečou, slovom. S príslušníkmi iného etnika sa to nedalo. Pre 
nich to boli nemí. Nemí boli najmä najbližší susedia, Gemáni, nuž nazvali ich Nemcami 
a to i napriek faktu, že títo sami seba nazývali Deutsch...na podklade ger. dheuda = ľud, 
obyčajný ľud. Toto sa používalo hlavne v krajoch, kde je dnes Nemecko / Deutschland, 
aby nejak dali na javo, či oddelili svoju „vulgárnu“ reč, jazyk germánskeho ľudu, od reči 
kultivovanej, „kultúrnej“, latinskej. 
 
 Podobný prípad máme aj pri etnonyme Maďar = hovoriaci ľudia. Aj pre nich 
všetci ostatní boli „nehovoriaci“. Súčasné maď. mond = hovoriť, povedať, rozprávať. 
 
 Teda, nie len Slovania, ale aj Maďari... a je tu ešte celý rad ďalších „hovoriacich“ 
seba považovali za schopných dorozumievania sa rečou a zvyšok boli buď nemí, alebo 
barbari (brbľoši) a pod.  
 
 Nejedného historika, jazykovedca... mýli tá koncovka, prípona ku slovu, -an, 
Slov+an. Nevedia si ju vysveliť a preto im nejak nesedí, žeby Slovan vychádzal zo slova. 
Vysvetlíme si aj toto. Základom mu je nič iné, ako obyčajné „ves“, v slovenčine už 
zastaralý termín pre osadu, po český vesnice, poľ. wieś, luž. wjas, wjes, rus. ves... 
Príbuzné je ku lit. viešpat(i)s = pán, správca, hospodár, lord... lot. viesis = cudzinec, 
prišlec, staroprus. waispattin = domáca pani... Zaujímavý termín, lebo sa s nim, s jeho 
podobou stretávame v celej škále ie. jazykov.  
Grécky οικος = dom. Starolat. veicus, lat. vicus = dom, mestská štvrť, osada, usadlosť, 
dedina... lat. vila, vic(u)la = malá usadlosť, salaš. 
 Z latiny do germánskych jazykov prenikli podoby, ako ang. wick = dom, chalupa, 
osada, salaš, hol. wijk = mestská štvrť, dištrikt, gót. weihs = osada, nem. weichbild = 
mestský areál. 
 V keltských jazykoch pretrvala podoba prípony ku menu príslušníka určitej 
rodovej skupiny, ako napr. Ordovic, Lemovic... 
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 V ang. najdeme slovo village (vilidž) = dedina, čo sa tam dostalo z latiny 
a neskoršie z jeho skratiek sa robia prípony ku názvom lokalít, ako Norwich, Greenwich, 
Eoforwick, Elsternwick atď.  
 Sanskrit pozná tri základné varianty: 
Večá = osadník, osada, sused, chalupa, dom, ale aj predmet a vec. 
Vič (vičáte, vičáti, vivéča, vivičé, áviksat, vekyáti /-te, vista, vestum, víčya, večáyati) =  
usadiť, osadiť sa, vstúpiť dnu a pod. 
Víč (vít, víčam, vidbhís) = osada, chalupa, komunita, spoločnosť, rod, klán, pleme, ľud... 
  
 V klasickom hindi jaz. veš = vchod, prístup, dom a veshtan = okolie, ohrada, 
stena, múr, val, obal... 
 
 V slovanských jazykoch, najmä v slovenskom, nachádzame mnohé varianty tohto 
pôvodne ie. slova, ako je napr. ves, vidiek, alebo ho máme v príponách, ako Hlohovec, 
Tisovec, Petrovec, Uhrovec... v českom Hradčany, Petrovice... v srbch. Kumrovec, 
Obrenovac, Kragujevac... 
 
 V príbuzenstve so sans. víč, víčam v zmysle rodu, plemena, ľudu... máme podobu 
prípony –čan: Zvolenčan, Petrovčan, Košičan, Kulpíčan, ba zjavuje sa nám aj celkom 
samostatne o to v názvach lokalít, ako Čaňa, Čáňovce, čo vlastne predstavuje termín pre 
osadu, či máme aj priezvisko Čáni = osadník, rodák, príbuzný, chalupár... 
 
 V jazyku máme aj kratšiu podobu prípony, ako je –an. Príklady: Detvan 
(obyvateľ Detvy), Vahan (pochádza od Váhu), Považan, Turan, Turčan, Chovan, 
salašan, dedinčan, Číňan, Talian, Kanaďan, Austrálan... V srbch. najdeme 
Beogradjanin, Zagrepčanin, Splićanin, Kruševčanin... V angličtine je tiež: Australian, 
European, American, African, Indian, Mexican, Russian, Serbian, Italian... V taliančine 
je menej viditelné: Italiano, Romano, Germano... 
 
 Prítomnosť prípony, kde sa jedná o označenie príslušnosti ku rodu, plemenu, 
národu, ako je to v keltských jazykoch, máme to aj u nás: Miškovic, Horovic, Miklovic... 
alebo Pavlovič, Jurkovič... 
 
 Ku národu: Albánec, Nemec, Slovínec, Ukrajinec... alebo Poliak, Rusnák, 
Slovák... 
 
 Príslušnosť ku triede: zeman, župan...kresťan, pohan... 
 
 Ako sme videli, v sanskrite večá sa môže vzťahovať aj na vec, predmet, ale aj 
príbytok. Tu tiež máme rad slov, ako napr. makovica (schránka pre mak), tekvica (svojho 
času nádoba na nosenie tekutiny, vody), rukavica (schránka, obal na ruku), nohavica 
(obal na nohy) atď.  
 
 Teda, Slov+an má jasný pôvod. Ku slovu sa priložila kratšia prípony podoby –
čan. Slov+ák jasne ukazuje, že dotyčný prislúcha ku slov-u, Slov-an-om.  
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Slovän >  Slověn >  Slovan >  Slovák.  
 
 V starých spisoch Slovanov, do asi 12. st. frekventovala sa podoba Slovän / 
Slověn, no neskoršie, postupne, začína sa frekventovať podoba Slovan, Sloven, Slaven  
ako aj podoba Slovák. * Viď vyššie, „Ves“. 
  
 Do 19 st. Slovák bola len varianta Slovana a aspoň u nás, pod pojmom Slovák, od 
Štúra sa začína chápať aj ten slovanský národ, ktorý žil v Uhorsku, v tzv. severnom 
Uhorsku. Tento „upresnený“ pojem sa medzi nami pomerne rýchlo rozšíril, dostal sa do 
povedomia, ako vlastného ľudu, tak aj iných, aj neslovanských národov. 
 
 Listujúc sa v rozličných druhoch materiálov, všade najdeme napísané, že Slovania  
existujú, ale nikde nie je ani len naznačené, že kto sú, ako vznikli. Najdeme, že už či 
Anti, alebo Venéti, napojili sa na Slovanov, zotročovali ich, eventuálne najdeme aj 
pasáže, že Slovania zotročovali Antov a Venétov a tu sa to končí. 
 
 Ak svoje informácie čerpáte z Wikipédie, tak pozor! Spamätajte sa na školské 
učebnice. Tam to jasne stojí, že Slovania vznikli z Antov a Venétov. Toto znamená, že 
Anti a Venéti medzi sebou komunikovali rečou, ktorej rozumeli. Slúžili sa rovnakými, či 
podobnými slovami. Nejak podobne, ako to máme napr. medzi Chorvátmi a Srbmi. Toto 
podporujú aj staré, inými písané pamiatky, kde sa spomína, že Anti, Venéti a Sklaveni 
hovoria rovnakou rečou.. Starým autorom nejak uniklo, nech to dáme názorne: Keď muž 
a žena hovoria rovnakou rečou, tak aj ten manželský pár, či manželstvo tu nehrá úlohu 
nejakej tretej osoby, ale je to „zväzok“ prvých dvoch. 
 
Kto boli Anti? Encyclopedia Britanica hovorí: Bola to federácia slovanských nomádskych 
plemien, ktorú spoznávame v 3. storočí n.l. Bývali, či pohybovali sa v priestore južného 
Ruska, medzi Dneprom a Dnestrom.Bol to silný zväz s rozvinutým poľnohospodárstvom, 
vyvinutými remeslami a vedou spracovania železa. Anti bojovali proti Gótom, ktorí pod 
nátlakom Hunov, v 4. st.n.l. utekali na západ. Niekde v 6. st. Anti sa prikľučujú ku 
Slovanom v nájazde na Byzantiu, lenže boli úplne vyhubení Avarmi, ktorí prešli ich 
územím v roku 560. 
 
 Wikipédia, i keď sa tiež, ako Britanica, opiera na rovnaké zdroje (písania 
Jordanesa a Prokopiusa) má to trochu inak. Anti vraj bývali v povodí dolného a stredného 
Dunaja a poznali latinský jazyk. 
 
 Názov Anti, podľa linguistov, bude vraj iránskeho pôvodu a patrili ku sarmátsko-
alanským plemenám, ktoré obývali priestor medzi Ukrajinou a Kaukazom, najskôr medzi 
riekami Prut a dolného Dnestra. Ako sa posúvali na sever, zmiešali sa so slovanskými 
plemenami, ale ich najsamprv zotročili, neskoršie však zorganizovali Slovanov a názov 
Anti sa stáva termínom pre túto zmiešanú, slovansko-alanskú skupinu. Postupne, 
Slovania úplne absorbovali Antov a zostalo im len meno.  
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 Americký vedec rumunského pôvodu, Florin Curta ( 1965 - ) z University of 
Florida, odborník na dejiny a archeológiu stredoveka, so zameraním sa na východnú 
Európu v čase 500 – 1250. r. tvrdí, že Anti vôbec neboli Slovania. 
 
 Ďalší americký vedec, František (Francis) Dvorník (1893 – 1974),  rimokat. kňaz, 
pôvodom z Moravy, posledne prednášal na Harvard University, pretískal mienku, že 
plemená Antov evolvovali v prvý slovanský štátny útvar, kde pravda Anti vládli nad 
Slovanmi. Táto ich ríša sa rozprestierala medzi riekami Odrou a Donom. Z etnického 
hľadiska, Anti boli exponentami sarmátskej vyššej triedy. 
 
 Údajne, prvý dokumentovaný vpád Antov do rímskej ríše bol v roku 518. avšak 
od toho času Anti sa stali spojencami Rimanov. Rím im, ako žoldnierom, nie len platil, 
ale aj daroval opustené mesto TURRIS, niekde severnejšie od Dunaja. Rimania použili 
Antov v bojoch s Ostrogotmi (zvádzali sa v Taliansku), ale aj proti iným slovanským 
plemenám, lenže každoročne im Avari devastovali krajinu, ríšu kde sa usadili. Posledne 
to bolo v roku 590. Posledná historická písaná zmienka o Antoch je z roka 602. a preto sa 
predpokladá, že Antov si pokorili Avari a od toho času slúžili, ako vojaci avarským 
chánom. 
 
 Neskorší autori zase predpokladajú, že Anti sú predkovia Bulharov, ale aj 
východných Slovanov. 
 
 Čo vidíme z dosiaľ napočítaných „faktov“? Vypadá to, ako švajčiarsky syr. Napr. 
Britanica spomína, že Anti boli nomádske plemená s rozvinutým poľnohospodárstvom, 
remeslami a metalurgiou. To nejak nesedí. Nomádi, v najlepšom prípade sú len pastieri. 
Na rozvinuté poľnoh. najprv sa musí pôda očistiť, vyčistiť, skultivovať... a to si vyžaduje 
skorej osadlícky spôsob žitia. Získaná, dopestovaná úroda, zrnoviny sa musia niekde 
uskladniť. Spracovávanie kovov si vyžaduje blízkosť náleziska rudy... a aj toto si 
vyžaduje osadlícky spôsob žitia. Konečne, všetky kultúry kde sa začalo 
s poľnohospodárstvom, po sebe nám zanechali aj prvé osady a pod.  
 
 *Staršie vydania Encyclopaedia Britanica, kým bola v britských rukách, bola aj 
spoľahlivejšia. Od času, ako prešla do rúk Američanov, úroveň jej klesla.  
 
 Na toto sa spamätala Wikipédia a už priložila, že Anti neboli nomádi, ale žili 
v usadlostiach a bavili sa, ako pestovaním zrnovín, tak aj stádochovom. Príbytky si robili 
v podobe zemianok, ale ani Wikipédia si nie je dôsledná v tvrdeniach. Hranice tej ríše 
Antov sa posúvajú raz na východ, potom západ, sever, juh atď.  
 
 Čo sa dozvieme prihliadnutím na etymológiu? Nejaké uspokojivé vysvetlenia 
etnonyma Ant, zatiaľ nejestvuje, no najčastejšie sa dáva do súvisu s iránskym slovom, 
ktoré je blízke ku sanskritovému ántah = koniec, hranica, blízkosť, susediaci, na okraji... 
Ántah dalo základ aj iným sans. slovám, ako je ántara = iný, odlišný, antará = medzi, 
v strede, antiká = blízo, blízkosť. 
 Pravda, nechýbajú tu ani hypotézy o tureckom, gótskom atď. pôvode. Za 
povšimnutie stojí mongolské ans, anda = pobratim, ktorým termínom Avari pomenovali 
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tých Slovanov, s ktorými na určitý čas vstupovali do spojenectva, lenže keď Avari 
prichádzajú na javisko dejín, vtedy už názov Slovan jestvoval a Avari si ans, anda, andi 
len odniekam vypožičali. Nevytvorili si ho. Ak by sa uvážilo mongolské ans, andi, ako 
pôvodné, aj tu musíme mať na zreteli, že Mongoli a ich vtedajší vplyv na svetové dejiny 
bol minimálny. Od Dnepru a Dnestru boli ohromne ďaleko. Sotva mali nejaký styk so 
Slovanmi. 
 Najreálnejšie bude, že Anti, ako slovo, bude ie. pôvodu a jeho vznik, či aplikáciu 
na nejakú skupinu plemien, ako „etnonym“ mohol vzniknúť z toho, že títo budúci 
Slovania žili hlavne na severe, za hranicami, na okraji, v susedstve, v obkľúčení s inými 
Árijcami...  
 
 
Venéti, Venédi, Wenden, Wend(s), Windish... 
 
 Už rímski (antickí) autori z druhej polovice 1. st. a začiatka 2. st. n.l. (Plinius, 
Tacitus, Claudius Ptolomaios) píšu o Venétoch, ako Slovanoch, avšak potom sa o nich  
mlčí. Rím mal iné, palčivejšie problémy. Na hranicu klopali germánske plemená tlačené 
Hunmi, ba prišli aj Huni a Rím, hlavne jeho západná polovica ríše slabla, odumierala. 
 
 Vo východnej časti cisári mali čoraz väčší hlavybôľ (Justinián I.) s Antmi, najmä 
v oblasti Podunajska a ich posúvaním sa za Dunaj, na územie Byzantie, ba niektoré 
plemená sa dostali aj na Peloponéz, ako aj do Atén... (Jezerci a Milčania - staršie 
Milingovia)... a boli tu problémy aj s germánskymi plemenami, Bulharmi, avarsko-
slovanskými bojovníkmi, nuž o Slovanoch sa v tejto časti píše už hodne viacej. 
 
 Na priestranstvách skorej obývaných germánskymi kmeňmi, hlavne v severnej 
Európe, Venéti, či občas je tu aj podoba Venédi, Vendi sa stávajú dominantným etnikom, 
takže pozostatky, hlavne po Frankoch sa postupne poslovančujú. Preberajú si ako reč, tak 
aj slovanské zvyky, spôsob žitia, slovanských bohov... a začínajú sa formovať väčšie 
kmeňové zväzky, ako napr. Srbi (nábsky, lužický...), Chorváti (bieli, červení...), 
Dedošania, Slezania, Trebovania, Poľania, Nižania, Drevania, Psovania, Polabania, 
Ratari, Chyžania, Pomorania, Braniborci, Oborici, Lutici, Rujania, Stodorania, 
Dolenčania, Vágri atď. atď.  
 
 Západne od týchto Venétov, v bezprostrednej blízkosti žili Frankovia, ktorí už 
prijali kresťanstvo, nuž boli tu neustále trenice, najmä v čase panovania Karola Veľkého 
a po ňom. Títo Frankovia, začiatkom 9. st. sa rozhodli všetkých Venétov (Slovanov) 
priviesť na „pravú“, kresťanskú vieru. Zo začiatku nátlak trval len na tých, čo žili 
západne od rieky Odra a pravda, ruka v ruke s kresťanstvom, išlo aj zaujatie ich krajov 
a samozrejmé, privážanie germánskeho etnika. Kvôli ľahšieho držania pokoja. Začína sa 
postupná germanizácia, ktorá doznieva práve teraz. Lužičania to dobre poznajú. 
(Encyclopedia Britanica a „Kronika Slovanů“ – Helmond z Bosau.) 
 
 Mnohí Lužičania emigrovali do Spojených štátov, hlavne Texasu, ako aj do 
Austrálie. Tu, ešte začiatkom 19. st. v štáte Južná Austrália, oblasť Barossa Valley, 
založili si prvý evanjelický zbor, kde sa najprv služby odbavovali v lužicko-srbskom 
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jazyku, no neskoršie sa ponemčili. Mal som v ruke knihu ich dejín, písanú v Austrálii, 
v lužicko-srbskom jazyku. Ak sa ale podívate do Wikipédie, najdete tam len, že sú to, 
podobne ako aj v Texase, Wendi, Windish. Ako koľvek, aj slávny americký admirál, 
Chester William Nimitz (Nemec) bol potomkom týchto prisťahovalcov. Vynikali aj 
v Austrálii, ako misionári, prví priekopníci v ablasti zachytávania jazyka tunajších 
domorodcov a pod. Nejakú dobu Slovákom evanjelikom služby odbavoval p.f. neskoršie 
biskup, Wiebusch. Ak cestujete povodím rieky Murray, tu stretnete rad lužických 
priezvísk, ako napr. Kotzur, Strehlow atď.  
 
 Ako si, na podklade etymológie vysvetlíme etnonym Venéti, Venédi, Vendi, 
Windi...? 
 
 Autorom „Kroniky Slovanů“ je saský kňaz Helmold, ktorý žil v 12 st. (1120 – 
1177) v Bosau, v priestore dnešného Schleswig – Holstein. Bol to čas, kedy slovanské 
kmene ešte žili v Pobaltí, v Polabsku, ba siahali až po Dánsko. V prvom diele sa hovorí 
o situácii na prelome 8. a 9. st. či o dobe, kedy vládol Karol Veľký.  
 
 V stati „O rozdelení Slovanů“  podáva sa obraz, ako vypadala táto časť Európy 
koncom 8. st. 
 
 „Slovania sú združením mnohých plemien, kmeňov, ktoré obývajú pobrežie Baltického 
mora.“ 
 „Okolo tohto mora žijú mnohé národy. Dáni a Švédi, ktorých nazývame 
Normanmi (severní muži). Títo ovládajú severné pobrežie tohto mora a všetky tamojšie 
ostrovy.“ 
 „Južné pobrežie ovládajú národy slovanské, kde ako prvý, od východu, sú Rusi, 
po čom nasledujú Poliaci. S nimi, na severe, súsedia Prusi a na juhu Česi, tzv. 
Moravania, či Koruntánci a konečne Srbi. Ak ku slovanskej zemi pripočítame aj Uhry, 
lebo sa od Slovanov nejak nelíšia ani zvykmi, ani jazykom, tak toto územie Slovanov je 
proste nepredstavitelné.“ 
 „Uhorský ľud bol dakedy nesmierne mocný a zdatný... a vzbudzoval hrôzu 
dokonca aj v samotnej Sv. Rímskej Ríši.“ 
 „Po porážke Hunov a Dánov, prišiel v poradí aj tretí vpád. Ako pohroma, vtrhli 
Maďari, ktorí pustošili a rozdrvili všetky súsedné kráľovstvá... Bavorsko, Švábsko, ba aj 
povedľa Rýnu spustošili Sasko a to až ku severnému moru“. 
 
 Kapitola II.  „O městě Vineta“. 
 
 „Na miestach, kde sa končí poľské územie, rozkladajú sa ohromné zeme 
Slovanov, ktorých sa kedysi nazývalo Vandalmi, no dnes ich volajú „Vinitové, nebo 
Vinulové“ – bližšie bude asi Venéti, Venédi. 
  
 * Majme na mysli, že tento Helmold, ako každý pisateľ, kronikár, podáva nám 
veci zo svojho uhla a tento zase, okrem iného, ovplyvnený je aj dobovým chápaním 
sveta, vtedajšou vedou, kresťanským svetonázorom a pod.  
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 1/ Keď píše o Baltickom mori, podľa vtedajších poznatkov, domnieva sa, že toto 
more siaha až po Grécko. 
 2/ „Uhorský ľud“ zrejmé nepokladá za Maďarov, ale tu vidí Slovanov, možno aj 
Samovu ríšu, no určite Veľkú Moravu, najmä Nitriansko. Použil však termín „uhorský“, 
čo jasne naznačuje, že sa Maďari už začali tu osádzať. 
 3/ O Rusoch a ich hlavnom meste Kyjeve sa tiež zmieňuje, lenže mu nie je jasné, 
prečo sa ich kresťanstvo orientuje na Byzantiu. Z tohto môžeme dedukovať, že o Cyrilovi 
a Metodovi asi nikdy nepočul, ako ani o ruskej legende súvisiacej s  „vyberaním si 
náboženstva“. 
 
 Zo všetkého je však jasné, že skorej, na určitú dobu, žili tu aj Vandali.  Viď mapu 
362 AD. 
 
 Z tejto mapy čítame, že Longobardi sú ešte vedľa Baltika, západnejšie od nich sú 
Sasi, kým Frankovia sú už na krajnom západe. Pod Longobardmi sú Kvádi, Gepídi 
a Visigoti. Celú mozaiku spetrujú ešte tzv. Siling Vandali, kým na území Panónie sú už 
Asding Vandali. 
 
 Staršia mapa, z roka 138. ešte neudáva žiadnych Vandalov, no o sto rokov 
neskoršie, 230. r. už sú v oblasti dnešného južného Poľska a sev. Slovenska... a ešte vždy 
je to jednotný kmeň. O tomto pohybe Vandalov zmieňuje sa aj Tacitus: Vandali sú 
východogermánskym plemenom... usadili sa medzi riekami Lábe a Visla, ba prešli aj do 
Sliezska... Vandali sa zospolčili s časťou Sarmátov a v roku 330. cisár Konštantín im 
udeľuje rímsku provinciu Panóniu. 
 
 * Majme na zreteli, že dobové dokumenty spomínajú aj zospolčenie sa s časťou 
Alanov, ako aj Gótov a Venétov – Slovanov. 
 
 Katolícka encyklopédia podáva rovnaké dáta, ale aj pridáva, že Vandali 
pochádzajú asi z Jutlandu (Dánsko) a pravda obšírnejšie píše aj o ich vpádoch do Ríma, 
rabovačkách, „vandalizme“, vojnách s Vandalmi, o ich potlačení do Španielska, ich 
následnom odchode na sever Afriky, tamojšie vandalské rabovačky, vojny, o ich árijskom 
náboženstve (nemá nič spoločného s „Árijcami“) a napokon spomína sa aj ich úplná 
porážka a zánik ich africkéj ríše. 
 
 Vandali, zo severa Európy prišli do Panónie, ale určite nie všetci, keď tu máme 
odrazu dvojakých Vandalov. Tí, čo sa „preslávili“ vandalizmom pochádzali z Panónie 
(Asding). O tých, čo zostali v „starom kraji“, už sa menej písalo. Neboli zaujímaví a že sa 
práve v tom čase začínajú pribúdať písané pamiatky o Venétoch v tejto oblasti, môžeme 
predpokladať, že Venéti / Slovania v tom priestore žili nepretržite a že sa rozličné 
germánske kmene na nich iba „nasadili“. Viď mapu 192 BC. 
 
 Kňaz Helmold píše, že: „...to územie, kde sa rozkladajú zeme Slovanov, ktorých sa 
kedysi nazývalo Vandalmi...dnes tam žijú Venéti / Venédi...“ 
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 O etymológii etnonyma Vandal (sú rozličné hypotézy). Asi najbližšie ku pravde 
je, že to bude ger. pôvodu a tu vidíme, že napr. ang./nem. wander = potulovať sa, túlať 
sa... (slov. čes. poľ. vandrovať – je z nem. jaz.), v západoger. bolo wandrojan, formované 
na wand-, wend- = základný význam mu je ísť. 
 
 Keď väčšina Vandalov odvanrovala do Panónie, v „starej vlasti“ nezostalo 
vákum, ale na povrch, ako najsilnejší a najpočetnejší, zase „vyplávali“ Venéti a postupom 
času obsorbovali pozostatky po Vandaloch a i ďalších Germánov. 
 
 Helmold vedel, že tu dakedy žili Vandali. Venétov sa neraz nazývalo aj Vendami, 
ba v oblasti súčasného Nemecka, aj Windisch (mnohé lokality si zachovali tento názov) 
a toto zase pomýlilo nejedného (aj nášho) historika. Keď si to Windisch „analyzoval“, 
dostal sa ku niečomu, ako „západní Indovia“. Musel mať niekde v podvedomý 
zakódované, že v anglickom športe „cricket“, pod „Windie“ sa chápe ostrovanov 
z bývalých britských kolónií v Karibskom mori, ktorých paralelný názov je „West 
Indies“. 
 
 Aspoň v bežnej reči to Vandal a Venét, Vend, Wend... sa nejak približujú, i keď 
etymologicky sa trochu rozlišujú, ale PIE koreň im bude rovnaký. V prípade Venétov, 
všetky variácie ukazujú nám na viť, veniec,širšie aj vrkoč... 
 
 V antických kultúrach Mediteránu, ľudia sa už dávno strihali. Od nich si tú 
„módu“ postupne prevzali aj Germáni, lebo už dlhšie boli v kontakte s Rímom a že sme 
my boli trochu stranou, „móda“ zapletania si vlás do vrkoča (aj muži) trvala pomerne 
dlho. Bola tu ešte aj v čase nášho sťahovania sa na Dolnú zem. U Číňanov sa tá „móda“ 
končí len začiatkom 20 st. 
 
 Najbližšie ku pravde budeme, ak si to Venét, Vend... dáme do súvisu nie 
s Vandalmi, Indmi, ale pletením vlás do vrkoča. Pravda, pozrieme sa aj na iné možnosti. 
 
 V sanskrite najdeme koreň VE = väzba, spôsob tkania, tkanina, avšak primárnym 
významom je viť, pliesť, zapletať... Odtiaľto následne vychádza aj vení- = zapletené 
vlasy (do vrkoča), venika = vrkoč a s týmto zase súvisí aj ang. wand = palička, prútik 
(prút sa používal pri pletení koša...), ako aj, keď sa hlbšie podívame, je tu aj Vandal = 
tulák, vandrovník, ten čo „prepletá cesty“ a konečne, nesmieme zabudnúť ani na veniec.  
 
 V. Machek, český etymológ  analyzuje slovo Věnec a spomína, že staroslov. bolo 
věnьcь. Lit. je vainikas, lot. vainiks a dodáva, že pravýchodiskom mu je ví-ti. 
 
    Slovák  >  Tót(h), alebo 
        Gót(h)   >  Tót(h). 
 
 Mladšie generácie Slovákov, hlavne tých na Slovensku, sotva kedy i počuli ten 
derogatívny maďarský názov pre Slovákov, Tót.  
 Na Dolnej zemi je to trochu inak. Stačí pozreť sa len na mapu Maďarska a hneď 
tam uvidíte napr. Tótkomlóš. Tento „Komlóš“ bol svojho času, ako aj Čaba, Sarvaš... no 
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nech nenapočitujem všetky mestá, čistou slovenskou osadou a že tým bol, Maďari mu 
„prišili“ Tót = podľa nich je to Slovák, no a Komló = chmeľ. 
 
 V bývalej Juhoslávii, keď nás bratia Srbi chceli uraziť, ponížiť, hneď im vyletelo 
Tót, ba bol napr. aj „tocki jezik“, Slovenka bola Totica a že veľmi populárnym ženským 
menom bolo Zuzka, nuž z neho si urobili „Zuska, guska – Totica“. 
 
 Na vysvetlenie názvu Tót(h) máme tých teórií neúrekom avšak málo kto vie, že sa 
tu jedná iba o skomoleninu etnonyma Goth. 
 
 Aj Góti sa na lúpežné vandrovky vydali zo Škandinávie. Najprv dopluli ku 
jednému ostrovu v Baltickom mori, kde sa na čas osadili, takže ten ostrov dnes poznáme, 
ako Gotland. Netrvalo dlho a časť osadníkov sa vybrala ďalej. Údajne nasadli na 3 loďky  
a doplávali niekde do ústia rieky Visly, no a odtiaľto sa začínajú ich lúpežné cesty po 
Európe. Kde čo videli, to brali, kradli a pravda aj zabíjali. Konali nejak podobne, ako tí 
„morskí ľudia“, čo zapríčinili pád mediteránskych kultúr, aj ríše Chetejcov, ba už hrozili 
aj Egyptu. Kde čo stihli, to brali a ožobračení domáci sa ku nim pridávali a išlo sa ďalej. 
Ako kobylky. 
  
 Podobne robili aj Góti. Kto prežil masaker, ten sa im pridal a banda počtove 
rástla. Neustále sa posúvali na juh, až dorazili aj ku Čiernému moru. Do susedstva ríše 
Chazárov. Odtiaľto si teraz zavše „odskočili“ na Balkán, do Byzantie. Za nimi zostávala 
len púšť a hroby. Spustošili aj Grécko, ba dorazili až do Sparty. Inokedy si „odskočili“ aj 
na územie západnej časti ríše a zase pustošili, rabovali. Keď nebolo už čo brať, pochlpčili 
sa aj medzi sebou. Tu, v tejto ich teraz „domovine“ vedľa Čierného mora, niekde v 3. 
storočí sa vykryštalizovali na Visigotov (západných) a Ostrogotov (východných). 
Z územia, od Čiereného mora utekajú len vtedy, keď sa ku nim začali približovať ešte 
divokejší Huni. Časť však ako vždy, zostala v „novej vlasti“ a pridala sa ku Hunom 
a zase sa plienilo. 
 
 Niekde na západných hraniciach Chazárov, osadili sa aj kmene Staromaďarov, 
kde boli, akože pod ochranou Chazárov. Našli si miesto pri východných hraniciach 
Gótov, priamejšie Ostrogotov. Od Chazárov sa dozvedeli, že susedmi sú im Góti a ich uši 
to zachytili Tóti. 
 
 Keď Góti zutekali pred Hunmi, odrazu aj tu, ako dominantné etnikum zostali 
Slovania. Títo sa Maďarom zdali rovnakí, ako aj Góti. Boli biely, mali jasné vlasy, 
podobne sa obliekali, nemali krivé nohy, bývali v podobných chalupách, no a pre 
Maďarov boli „nemí“. Reči Gótov a Slovanov nerozumeli. 
 
 Nezadlho a zase od východu, z Ázie, ku Chazárom sa začali približovať 
Pečenehovia. Tiež divoké plemeno. Taraz, pred Pečenehmi začali utekať aj Maďari. Ku 
nim sa pridali aj tri chazárske (turecké) plemená a spoločne prekračujú Karpaty. 
(Výprava Cyrila a Metóda sa údajne stretla i s nejakými Staromaďarmi – aspoň si tak 
zapísali do denníka.) 
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 Netrvalo dlho a teraz tieto divoké maďarské plemená dokočujú aj ku hraniciam V. 
Moravy. Nie, pôvodne sa tu na trvalo neusádzajú. Len rabujú, kradnú a idú si ďalej na 
západ, sever, bojujú, plienia, až konečne utrpia aj drvivú porážku a víťazi ich nanútia 
osadiť sa v „ich novej vlasti“. To Frankom vyhovovalo. Rozbili kompaktnosť územia 
Slovanov a Maďari, svojím ustáleným termínom Tót, aj tu začali nazývať všetke okolité 
slovanské národy. Nie len Slovienov Moravy, ale aj Slovincov, Chorvátov, Srbov... 
 
 Toto obdobie dejín už máme pomerne dobre zachytené aj písmom. V „Živote 
Naumovom“ čítame, že: „...aj Moravskú krajinu, ako predpovedal svätý Metód 
arcibiskup, čoskoro stihla Božia pomsta... Prišli Uhri, peónsky národ, zaujali krajinu 
a spustošili ju.“ 
 
 O Turkoch, myslí sa tu na Maďarov, píše aj byzantský Konštantín Porfyrogenet 
v diele „De administrando imperio“, kde podčiarkuje, že Maďari prenasledovaní 
Pečenehmi zaujali si územie, z ktorého vyhnali vládnucich obyvateľov V. Moravy 
a spustošili krajinu, ktorej vládol Svätopluk. 
 
 Aj český Kristian za rozklad V. Moravy obviňuje Svätopluka, hlavne jeho 
zaobchádzanie s Metódom a zblíženie sa s Wichingom... 
 
 * Pozor! V starších análoch namiesto Maďar, neraz stretneme aj Turek, alebo, 
ako si to Gréci chybne aplikovali, Onogouroi / Ονογουροι (Onoguri), ktoré v zlatinovej 
podobe poznáme, ako Hungari. Onoguri bol zväz 10. tureckých kmeňov.  Maďari majú 
s Onogurmi, Hunmi, Skýtmi, Sarmátmi atď.  toľko spoločného, ako aj s Patagóncami.  
 Dnes, pod pojmom Brit poznáme Angličanov, Škótov, Welšanov, severných Írov... 
avšak s keltskými Britmi Angličania nemajú nič spoločného. Britské dejiny sú dejinami 
všetkých dnešných Britov. Nie len Angličanov. 
 
Góti. 
 
 O tomto kmeni vieme toľko, že vyšiel zo Švédska, prešiel na ostrov neskoršie 
nazvaný Gotland, avšak sama etymológia názvu Gót / Goth je temná. Tendenční historici 
narábajú s údajne protogermánskym geutan = liať, lievať, vlievať, zlievať (sa), prúdiť..., 
lebo údajne Góti vyšli z údolia nejakej rieky, čo sa vlieva do nejakého jazera... Otáčajú 
to, špekulujú, ale uspokojivé riešenie nenašli.  
 
 Povedzme mohli sa pobaviť aj s ger. ghetan, východiskom ktorého je ie. ghed- = 
vziať, schmatiť, uchmatiť, lup... lenže tu by chýbalo mytologickej romantiky. 
 
 Odvádzať podobu Tót z ger. dheuda = ľud, nejak nesedí. Góti v ich kalendári 
seba nazývajú proste Gótmi, ale aj Gut-dhinda = gótsky ľud a o tomto, ako Chazári, tak aj 
Maďari, sotva vedeli. Ba aj sami Góti, v bežnej reči to nepoužívali, kým však Nemci seba 
nazývajú Deutsch, kde v etnonyme tiež figuruje ger. dheuda = ľud. Príčinou tohto bolo, 
aby sa ich „vulgárna“, germanská reč nejak dištancovala od „kultivovanej“ reči Rimanov, 
latinčiny, ktorou hovorili vyššie vrstvy Nemcov, ich vodcovia. 
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 Keď hovoríme, že dheuda bude ger. slovo, možno robíme chybu, lebo aj Kelti 
majú to podobne, THAUTH = ľud, čo v súčasnom írskom evolvovalo v daoine = ľud, 
bunadh / bhunadh = obyvateľ a v súčasnom welšskom na gwerin (guerin) = ľud. 
 
 * V slovenskom a českom jazyku máme DAV = veľké množstvo ľudí, zástup, masa, 
ale primárnym významom mu je „nižšie vrstvy ľudu“. Toto slovo u nás predstavuje 
výpožičku z nem. jazyka. U iných Slovanov som ho nenašiel. Na výpožičku jasne 
poukazuje aj ten primárny význam „nižšie vrstvy ľudu“. 
 
 V „Chazárskom slovníku“, autor Milorad Pavić sa tiež pozastavil nad termínom 
Tót(h) = Slovan a hovorí, že to neznamená nič iné, ako skomolenú podobu etnonyma 
Gót(h). (str. 98/99) 
 
 „Vzťahy medzi všetkými Chazármi v štáte a gréckymi a židovskými 
prisťahovalcami sú však také, že tých druhých je jedna pätina z prvých, ale táto 
skutočnosť zaniká, lebo sa vzťahy síl a popisy obyvateľstva nerobia na základe celkového 
stavu, ale iba po krajoch“. 
 „Predstavitelia týchto krajov nie sú na dvore zastúpení úmerne k počtu duší, ktoré 
zastupujú, ale podľa čísla kraja, to znamená, že na dvore je vždy najviac nechazárov 
a v štáte je to obrátene. Postup v službe v takýchto podmienkach je umožnený slepou 
podriadenosťou nechazárským predstaviteľom. Už vyhýbanie sa menu Chazar tu 
znamená odporúčanie a umožňuje urobiť na dvore prvý krok. Ostatné kroky sú 
podmienené ostrými predchádzajúcimi výpadmi proti Chazárom a zvýhodňovaním 
Grékov, Židov, Turkménov, Arabov, alebo Gótov, ako tu nazývajú Slovanov...“ 
 
 Všimnite si priložené mapy. Všetky sú zaujímavé. Na mape vzťahúcej sa na 74 
BC (p.n.l.) napr. vidíme, že v tom čase Germáni obývali kus Škandinávie a kúsok sev. 
Európy, hlavne Dánsko. Pod nimi už boli Kelti / Gali, východne Slovania 
a Baltoslovania, avšak z nejakej príčiny, v priestore Keltov najdeme kmene Cimbrov 
a Teutonov. V tom čase Góti sa len pohýnali zo Švédska. Inak mapa je rovnaká, ako aj 
v roku 350 BC, s tým, že v priestore Keltov vidíme, kde sa kto pohyboval, osadil:Parisi, 
Belgae, Bójovia... avšak z ničoho nič, v tom 74. BC sú tam len Teutoni a Cimbri. Ak sú 
pôvodne Germáni, kde sa tu vzali? Rovno v priestore Helvétov. 
 
 Tendenční historici o týchto kmeňoch hovoria, ako o germánskych, kým 
obozretnejší pripúšťajú, že to môžu byť aj Kelti, alebo nejaká keltsko-germánska 
zmiešanina. 
 
 Etnonym Teuton v histórii sa už neraz zneužil. Hlavne Nemcami a títo veru sa 
nezdráhali ani od historického ponemčovania mnohých slovanských kmeňov, hlavne vo 
východnej časti Nemecka. 
 
 Aj Teuton má v koreni to dheuda, ale ešte skorej to bude keltské tauth = ľud. 
 
 Východne od Teutonov, na mape vidíme aj BASTARNAE. Sú trochu južnejšie od 
Slovanov. Nevie sa kto boli, ale vraj ak boli Indoeurópania, tak určite prislúchali ku 
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Germánom. Podobne konajú aj pri zaniknutom kmeni / národe Tochárov. Považujú ich za 
nejakých antických Germánov. Ani meno im vraj nie je ďaleko od Teuton a v jazyku 
mali hodne koreňov, ktoré sú aj v jaz. Germánov. 
 
 Aj pri termíne Indoeurópsky prejavujú svoju arogantnosť. Toto spojenie 
neuznávajú. Pre nich jestvuje jedine Indo-germánsky. 
 
 Zo všetkého napočítaného nesmie nás prekvapiť ani súčasný trend v krajinách 
Slovanov. Tu sa každý patri-Jota  hrabe v „utajovaných“ dejinách a „odhaľuje“, že napr. 
všetci Slovania sú vlastne Srbi, ba Srbmi boli aj Etruskovia. Písali cyrilkou a táto je stará 
už aspoň 8 tisíc rokov. Srbský, rozumej slovanský kalendár vznikol už pred 7422. rokmi. 
 
 Z Ruska nám dochádzajú podobné „objavy“, no a vo všetkom nezaostávajú ani 
Slováci a Česi. Teraz sa vyžívame my. Nemci a Maďari sa vyžívali skorej. Už niekoľko 
storočí si robia bájky, vymýšľajú mytológiu, ale dohoníme ich. Len trochu vypäť sily 
a bude to. 
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Ríša Chazarov v druhej polovici 9. st. Všimni si, že pri západných hraniciach ich vplyvu, 
ešte vždy žili maďarské plemená.  
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