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Nie je dôležité mať „pravdu“.

Dôležité je pátrať po skutočnom poznaní. 

Absolútna pravda ostane človeku aj tak navždy skrytá.
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Zopár slov na úvod

Pôvodne to nemala byť kniha, snáď len niekoľko článkov, ktoré mali upozorniť na určité zaují-
mavé súvislosti. Články nemali konkurovať dejinám, ani ich prepisovať, mali iba trochu poštekliť.
Postupne sa mi však odkrývali ďalšie a ďalšie udivujúce fakty a veľké množstvo „náhod“. Štekli-
vé texty presiahli viac ako sto strán a podivným súvislostiam nebolo konca. Moje poznámky zača-
li nadobúdať podobu knihy. Zároveň s pribúdajúcimi dátami som sa dostal do bodu, kedy som sa
musel rozhodnúť – akceptovať súčasný historický stav a poukázať na množstvo dejinných nezrov-
nalostí, alebo všetko zmietnuť zo stola a vytvoriť obraz iný. Nakoniec som našiel spôsob, svojské
riešenie, ako urobiť jedno i druhé. 

Poslaním tejto knihy nie je zameniť jestvujúce dejiny, čo koniec – koncov prakticky ani nie je
možné. Obrovská informačná mašinéria, ktorá za posledných 200 rokov na poli histórie vznik-
la, prevalcuje každého, kto sa jej postaví do cesty. Avšak svojou troškou by som hlavne rád oslovil
ľudí, ktorí cítia, že s naším svetom to nie je celkom v poriadku. Ľudí, ktorí sú nezaťažení dogma-
mi a nielenže chcú, ale i dokážu myslieť nezaťažene a hlavne samostatne. Ponúkam určité mož-
nosti, konkrétne súvislosti, ponúkam iný, pravdepodobnejší, obraz našich dejín. Nezriedka ponú-
kam i viac možností riešenia či interpretácie, pretože som si vedomý, že skutočná pravda sa v dneš-
nom zahmlenom svete hľadá veľmi ťažko. 

Nie je dôležité, akú históriu vykladajú cudzinou platení historici. Tí nech si na odborných sym-
póziach, bez prítomnosti ľudí, rozoberajú čo chcú. Dôležité je, čo si o vlastných dejinách myslia
samotní ľudia. Pretože dejiny, to je to, čo sa udialo, dejiny vypovedajú o tom, čo robili naši pred-
kovia, ako žili, čomu verili, čomu sa tešili a proti čomu alebo komu bojovali. Národ bez pozna-
nia vlastných dejín je masa ľudí bez budúcnosti. Z minulosti sa odvíja prítomnosť a v prí-
tomnosti rozhodujeme o našej budúcnosti.

Nie som historik, ani sa ním necítim byť. Hľadám len odpovede, na ktoré mi nik nevedel ale-
bo nechcel dať odpoveď. Svoje dojmy a postrehy som spísal do tejto knihy a ponúkam ju ďalej
každému, kto o ňu prejaví záujem. Verím, že oslovím ďalších, nezaťažených nadšencov, ktorí
tieto moje hrubé, možno miestami nešikovné poznámky upravia, rozvinú či prepracujú do pod-
robnejších detailov a odhalia tak obrovský podvod, ktorý bol spáchaný na našich ľuďoch, 
na Slovenoch, Sklavóncoch.

V knihe sa zámerne vyhýbam „učeným“ cudzím výrazom a slovám, pretože som presvedče-
ný, že slovenský jazyk má dostatočné množstvo vlastných pôvodných vyjadrovacích prostried-
kov. Z tohto pohľadu možno obsah nebude pôsobiť dostatočne učene, či atraktívne, no podstat-
né je, že bude pochopiteľný pre každého. Je na každom jedincovi, ako so získanými informá-
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ciami naloží, či sa s nimi stotožní, či sa nad nimi zamyslí alebo odmietne. Je to slobodná voľba
každého z nás. Ak však chceme hovoriť o slobodnej voľbe, musíme mať i z čoho vyberať. 

V oblasti histórie si však dnes nemožno vyberať, takže nemožno hovoriť ani o alternatívach,
pretože západoeurópsky a vatikánsky výklad dejín má v tomto smere u nás absolútny monopol.
O iných pohľadoch na dejiny, prichádzajúcich napríklad z Ruska, v našich školách, či masovo-
komunikačných prostriedkoch nepočuť. 

Občas v našich končinách vyjde kniha, ktorá ponúka iný historický algoritmus, ako nám všte-
pujú dogmatici. Takáto kniha je však ignorovaná, alebo zosmiešňovaná. Nuž, pripájam sa i ja 
so svojou troškou a ponúkam alternatívu, ponúkam iné videnie dejín a dejov z toho vyplývajú-
cich. Cítim sa byť v myšlienkach slobodným človekom, ktorý nemusí skladať účty nikomu, iba
svojmu svedomiu. Môj život nie je závislý od úspechu, alebo neúspechu tejto knihy, nezávisí 
od nej moje spoločenské postavenie, uznanie či živobytie. Písal som ju slobodne, stále s vedo-
mím objektívneho posudzovania získaných výsledkov. Do akej miery sa mi to podarilo, nech
posúdi každý sám.

Autor
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Sloveni – najgermánskejší Germáni

Pravda, Bohmi vydaná, káže nám Slovänom:
Neprávosť mať Pána, ba väčšia byť pánom!
A človek nad človekom u nás nemá práva,
Sväté naše heslo je: Sloboda a Sláva!

Samo Chalupka, Mor ho!

Kto sú Germáni, či germánske národy dozvieme sa v každom lexikóne, alebo v detskej en-
cyklopédii. Podľa nich Germáni zaberajú súvislé územie od severu až po stred Európy, hovoria
germánskymi jazykmi, ktoré sú si navzájom príbuzné a majú spoločnú, vzájomne previazanú
históriu. Na severe žijú Nóri a Švédi, s nimi susedia z juhu Dáni, na západe sú Flámi, na juhu
Rakúšania a čiastočne Švajčiari a medzi nimi v strede sa rozkladá územie najväčšieho národa
spomedzi Germánov – Nemcov.

Prevláda názor, že predkovia týchto Germánov osídlili južnú Škandináviu zhruba okolo roku
2000 pred naším letopočtom, odkiaľ potom expandovali smerom na juh k Alpám, pozdĺž
Dunaja, neskôr do Talianska a Španielska. V 1. storočí už zaberali pomerne rozľahlé územia
Európy od severu až po Dunaj, a od Čierneho mora po Rýn, pričom v nasledujúcich storočiach
postupne ovládli územie až po Jadranské more a Peloponéz, obsadili Apeninský polostrov
(Ostrogóti, neskôr Longobardi), a temer celý Pyrenejský poloostrov (Visigóti, Suebi) a severnú
Afriku (Vandali). 

Koncom 5. a začiatkom 6. storočia sa kdesi strácajú, akoby sa prepadli pod zem, a na ich vý-
sostných teritóriách sa akoby zo dňa na deň objavujú Slovania.

V súčasnosti najväčší germánsky národ – Nemci, odvodzujú svoj pôvod od už spomínaných
Germánov, ktorí pokorili Rím i mnohé národy Európy, avšak ich skutočný pôvod je tak trochu
záhadný. Arabský historik a zemepisec Al-Mascúdí (pravdepodobne 890–956) vo svojej knihe
Kitáb at-tanbíh va l-išráf (Kniha poučenia a opráv), na počudovanie opisuje Nemcov ako
Slovanov, keď uvádza: (48)

Z iných veľkých riek treba spomenúť Dunaj, ktorý sa v reči Slovanov nazýva aj Morava. Je to
veľká rieka, široká okolo troch míľ. Z Konštantínopolu trvá cesta k jej brehom niekoľko dní. Na
jej brehoch sú sídla slovanských Nemcov a slovanských Moravanov. Odkedy sa Bulhari stali
kresťanmi, tiež sa usadili na Dunaji.

Al-Mascúdí ide pekne po poriadku. Pri prameni a na začiatku slovenskí Nemci, v strede
Moravania (Maravania alebo Muravania) a pri jej ústi Bulhari.

V knihe Kitáb murúdž az-zahab vamacádin al-džauhar (Ryžoviská zlata a bane na drahoka-
my) v časti opisujúcej Slovanov Al-Mascúdí sa vyjadruje ešte jednoznačnejšie: (49)

Potom treba spomenúť Slovanov, ktorí sa volajú Ustutrána (prekladané ako Stodorania). Ich
vládca sa volá Basklábidž. Potom kmeň Dúlába (alebo Dúlána – kmeň Dudlebov), ktorého vlád-
com je v súčasnosti Vándž-sláf (Václav I.; 926–935). Potom kmeň Námadžín (Nemci), ktorého
kráľ sa volá Garána. Tento kmeň je najstatočnejší a najrýchlejší spomedzi Slovanov...
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Obr. 1. 
Germánia podľa Tacita v 1. storočí n.l.. Podľa jeho opisu Suebi 

zaberajú významné územné pozície v rámci celej Európy.

Archeologické nálezy z oblasti východného Nemecka i množstvo topografických názvov 
prítomnosť Slovanov potvrdzujú. Koniec – koncov nepopierajú to ani samotní Nemci, ktorí 
sebavedomo dokumentujú zakladanie nemeckých misijných biskupstiev a arcibiskupstiev na ob-
sadených slovanských územiach: Hamburg, Bremen, Hildesheim, Halberstadt, Magdeburg 
v roku 968; Kolín, Mainz, Würzburg, Bamberg v roku 1007, atď. V roku 983, za panovania 
cisára Ota Veľkého, vypuklo na slovanskom území medzi riekami Labe a Odra veľké povstanie
Slovanov, ktorí zvrhli saské panstvo a zničili budovanú cirkevnú organizáciu. 

Protinemecké povstania západných Slovanov sú zdokumentované nemeckými historikmi i na
ďalších okupovaných územiach: Starigrad (dnes Oldenburg) 973, Lenzen 929, Havelberg 948,
Magdeburg 968, Merseburg 968, Brandenburg 948, atď.(1)

Správy arabského historika sú teda zdá sa pravdivé. Boli teda Nemci naozaj Slovania? Otázku
však treba položiť trochu inak: „Je možné stotožniť súčasných Nemcov s historicky známym zo-
skupením kmeňov nazývaných Germáni?“

Súčasnú predstavu o pojme Germán má na svedomí nemecký filozof, Prus Johan Gottfried
von Herder (1744 – 1803), ktorý rozdelil Európu medzi Germánov a Slovanov.(2) Vôbec celé 
18. storočie bolo mimoriadne plodné na nové historické teórie. Ďalší nemeckí akademici 
G. F. Müller, A. L. Schlözer a G. S. Bayer doslova vymysleli ruské dejiny. Za zmienku stojí, 
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že Schlözer a Bayer vôbec nevedeli po rusky. Keď na zasadaní Ruskej akadémie vied prednie-
sol Müller svoju variantu ruských dejín, Michail Vasiljevič Lomonosov to nevydržal a zbil ho
priamo v zasadacej sieni, za čo bol odsúdený k smrti obesením, no nakoniec si odsedel iba 
jeden rok v Petropavlovskej pevnosti .(61) Čo bolo v 18. storočí neprijateľná fikcia, dnes je 
pokladané za vedecky podloženú pravdu, pričom skutočná pravda je, že s príchodom každého
nového režimu sa dejiny prepisovali a prispôsobovali podľa politickej objednávky. 

V 19. storočí nastal rozmach nacionálneho povedomia európskych národov. Politika
Nemeckého cisárstva, ktoré sa chystalo na ďalšiu expanziu na východ, potrebovala takú doktrí-
nu, ktorá by dokazovala pôvodnosť Nemcov na stredoeurópskych a východoeurópskych 
územiach a odôvodňovala tak oprávnenosť nárokov na tieto územia.

Bola vyfabrikovaná teória o masívnom sťahovaní národov, podľa ktorej sa dozvedáme, 
že až v období od konca 4. do konca 6. storočia zaujali Slovania svoje súčasné domovy v strednej
a západnej Európe. Naproti tomu je zdokumentované, že slovanské kmene v 8. storočí obývali
prevažnú časť dnešného Nemecka, Čechy, východné Rakúsko, sever a juh Talianska a odtiaľ 
samozrejme všetko na východ. Podľa tejto teórie slovanské kmene v priebehu ani nie dvoch 
storočí opustili močaristé územie a obsadili polovicu Európy, pričom o tom neexistuje jediný
hodnoverný historický záznam. Dokonca to dokázali bez kvalitných zbraní, či bojových skúse-
ností, pretože oboje v močarinách mohli nadobudnúť len veľmi ťažko. 

Sloveni – najgermánskejší Germáni 13

Obr. 2. 
Územie preukázateľne obývané Slovanmi v období od 6. do 9. storočia.
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Táto romantická predstava pokojného obsadenia obrovského územia (polovice Európy) 
pokornými roľníkmi naráža na niekoľko zásadných problémov:

1. Na týchto územiach existovalo množstvo pôvodných kmeňov, prevažne germánskych, po-
merne detailne opísaných gréckymi i rímskymi zemepiscami a historikmi. Pôvodní obyvate-
lia mali rozvinutú remeselnú výrobu – výrobu zbraní a príslušenstva, obranný systém – sieť
hradísk a pevností a vlastnú kultúru tvorenú spoločným jazykom. Slovania toto podľa osíd-
ľovacích predstáv historikov dokázali prekonať nie ojedinele, ale plošne na rozsiahlom 
území do takej miery, že pôvodné obyvateľstvo sa nielen úplne „odnárodnilo“, ale dokonca
prevzalo kompletnú kultúru Slovanov. Takéto niečo sa mohlo uskutočniť len za predpokladu,
že by Slovania boli agresívni nájazdníci, ktorí systematicky vyvražďovali celé mestá, alebo
boli na kultúrne vyššej úrovni, čo sa však o obyvateľov močarísk nedá povedať.

2. Za dvesto rokov museli Slovania pochádzajúci spoza Visly obsadiť územie 2500 kilometrov
na západ, juhozápad a juh. Viac ako 7 miliónov kilometrov štvorcových! Všade ich zjavne 
vítali s otvorenou náručou a dychtili po ich roľníckych zručnostiach. Otázkou je, kedy 
sa vlastne naučili roľníčiť, keď v podstate dvesto rokov nerobili nič, len zaberali cudzie 
územia?

3. Popri tom všetkom, slovanské osídlenie bolo také silné a intenzívne, že zanikli všetky 
pôvodné názvy riek, hôr a krajov a ostali len slovanské. Tá sila a intenzita bola priam mys-
tická, pretože Germáni obývajúci územie Germánie, v silnej predtuche blížiacej sa budúc-
nosti, pomenúvali svoje mestá a dediny slovanskými názvami niekoľko storočí pred prícho-
dom Slovanov, čo v oných bájnych časoch (2. stor. n.l.) zdokumentoval vo svojom Zemepise
Ptolemaios. (3) Ten na území Germánie opisuje množstvo miest s rýdzo slovanskými názva-
mi ako Bogadion (mesto boga), Kalaigia (kaliť, kalište), Budoris (budova, budovať),
Cravionarion [Kravionarion] (to nepotrebuje ani komentár), Ménosgada (meno gada, hada),
Dévona, Riusiava (Rusovce, Ruské), Brodentia (brod), Medoslanion (med a slany), atď., 
pričom tam niet ani len stopy po nemčine či súčasných nemeckých dialektoch.

Slovanské názvy však nachádzame nielen na dnešných slovanských územiach, ale i na úze-
miach súčasného Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Francúzska, Talianska a ďalších. 

V polovici 10. storočia (okolo roku 962) navštívil západoslovanské krajiny španielsky 
obchodník a diplomat Ibráhím ibn Jackúb al-Isrá’ílí at-Turtúší. Jeho jedinečnú správu, ktorá 
obsahuje autentické a z autopisie čerpané údaje, zahrnul do svojho diela Kitáb al-masálik 
va l-mamálik (kniha o cestách a kráľovstvách) andalúzsky zemepisec Abú cubajd al-Bakrí
(†1094). Al-Bakrí spomína aj staršie správy o Slovanoch pochádzajúce z 9. storočia.
Jedinečnosť arabských zápisov tkvie v neskreslenom a nedeformovanom pohľade, čo mnohým
európskym historikom a zemepiscom chýbalo, pretože ich diela boli tvorené prevažne na poli-
tickú objednávku alebo za účelom pobaviť. Z týchto príčin pomerne často dochádzalo k zámer-
nému skresľovaniu historických a faktografických údajov, z ktorých, žiaľ, čerpá prevažná väč-
šina historikov v súčasnosti.

Ibráhím ibn Jackúb al-Isrá’ílí at-Turtúší v opise západných Slovanov spomína zaujímavý
fakt: (18)

Na obidvoch brehoch Benátskej zátoky (Jadranské more), na miestach, kde vychádza 
zo Stredozemného mora, žijú Slovania. Na východ od zátoky žijú Bulhari a na západ od nej žijú
iné slovanské kmene. Tí, ktorí žijú na západ od zátoky, sú najudatnejší a obyvatelia okolitých
krajín sa pred nimi usilujú obrániť. Títo Slovania žijú vo vysokých, neschodných horách.

Podľa jeho opisu je zrejmé, že Slovania v tých časoch obývali juh Apeninského poloostrova.
Žiaľ toto autentické svedectvo nie je v súlade s platnou doktrínou o sťahovaní Slovanov z pra-
vlasti, preto Prof. PhDr. Ján Pauliny, DrSc. k uvedenému textu ihneď dodáva:

14 Oskár Cvengrosch: Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek
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Tento údaj je nesprávny, respektíve nepresný. Slovania mohli v tých časoch žiť na severozá-
pad od vstupu do Jadranského mora.

Ibráhím ibn Jackúb al-Isrá’ílí at-Turtúší mal podľa našich vedátorov teda najskôr mylné 
informácie, alebo to čo videl a počul, zrejme nepochopil tým správnym spôsobom. No, jeho 
stopa po Slovanoch v Taliansku nie je jediná. 

Pri sčítaní ľudu v roku 1900 talianské úrady k veľkému prekvapeniu zistili, že uprostred
Talianska, v Molisanských horách, žije polmiliónová slovanská národnostná menšina, roztrúse-
ná po horských osadách a samotách. Štátne vedecké inštitúcie dostali za úlohu preveriť, odkiaľ
a odkedy sa tam Slovania vzali. Obsiahla správa v zborníku „Enciclopedia italiana“ z roku 1933
(zv. 11 str. 930) uvádza výsledky tohto zistenia. Uvažuje sa o dvoch možnostiach. Prvá časť bá-
dateľov sa domnieva, že títo Slovania sa sem mohli presťahovať z Dalmácie počiatkom 16. sto-
ročia po anexii Dalmácie Turkami. Migračná vlna Dalmatíncov pozostávala pravdepodobne pre-
važne z majetnejších vrstiev, pretože utečenci jednak bývali v šľachtickom sídle mesta San
Felice, a jednak mali finančné prostriedky na výstavbu miestneho kostola. Táto skupina však len
ťažko mohla asimilovať domáce obyvateľstvo, skôr opak by bol pravdou. Preto sa ako omnoho
pravdepodobnejší javí výklad druhej skupiny talianských bádateľov, uvedený v už spomínanej
encyklopédii. Podľa nich išlo o pôvodné obyvateľstvo Talianska, ktoré bolo v svojom celku ja-
zykovo odnárodnené – asimilované. Iba v neprístupných molisanských horách si zbytok tohto
pôvodného obyvateľstva dokázalo uchovať svoj pôvodný jazyk.

Talianskí jazykovedci taktiež zistili, že v mestských aglomeráciách sa vyskytujú slová srbo-
chorvátske, pravdepodobne pochádzajúce od neskorších prisťahovalcov. Tieto prvky patria
k balkánskemu dialektu „što-kavskému“ (podľa opytovacieho slova što? = čo?) a „e-kavskému“
(podľa tvrdej výslovnosti hlásky -e). Avšak v odľahlých horských osadách a samotách sa hovo-
rí praslovančinou veľmi archaickou, ktorá je „ča-kavská“ (podľa opytovacieho slova ča? = čo?)
a „je-kavská“ (podľa mäkej výslovnosti hlásky –e = je). Vyskytuje sa tu tiež prastará dvojhlás-
ka –šč a bilabiálne –uo. (312)

Ak by sa molisanskí Slovania prisťahovali do Talianska až v stredoveku, potom by určite pre-
vzali názvy talianske, ktoré by boli v tom čase už dávno zaužívané. Avšak molisanskí Slovania
používajú k pomenovaniu svojich vlastných osád, potokov, riek, hôr a strání vlastné názvy, za-
vedené už v staroveku: Dúbina, Dúbrava, Stránje, Dílac, Brdo, Braló, Dráče, Črná, Krávina,
Blítvina, Vŕtlina, Ždríla, Jákim, Jóvina, Podsmókvina. (312)

Jazyková asimilácia pôvodného slovanského obyvateľstva Európy prebehla postupne v celej
Európe, pričom posledná veľká zmena jazyka sa udiala na Balkáne. V rokoch 1912–1913 počas
balkánskej vojny vytlačili spoločne Bulhari, Gréci a Srbi z Balkánu Turkov. Územie oslobode-
né spod Tureckej nadvlády obývané pôvodným slovanským obyvateľstvom, ktoré si hovorilo
Macedónci, si tieto tri krajiny medzi sebou rozdelili. Grécko získalo najväčšie územie, oblasť
nazývanú Egejské Macedónsko.

Egejské Macedónsko bolo zabraté Gréckom vojenským aktom (dobytím), nie slobodnou voľ-
bou tamojšieho obyvateľstva. Srbsko i Grécko sa na dobytom území následne pokúšali vyma-
zať meno Macedónska z máp Balkánu, rovnako ako i macedónsky jazyk. Severná časť mace-
dónska začala byť nazývanou Južné Srbsko a južná časť Macedónska Severné Grécko. Tento
stav trval pomerne dlho. Gréci ešte donedávna vehementne popierali existenciu Macedónska,
macedónskeho obyvateľstva i macedónskeho jazyka. Egejské Macedónsko sa stalo jednoducho
severným Gréckom a jeho slovansky hovoriaci obyvatelia boli vyhlásení za Grékov, alebo 
nanajvýš za „slovanských Grékov“. 

Hneď po roku 1912 nasledovali v „Severnom Grécku“ nové zákonné normy, ktoré mali 
konsolidovať riadenie patričných častí Macedónska. Bola iniciovaná politika, ktorej cieľom bo-
lo zničiť akékoľvek známky macedónskeho vlastenectva či národnej jedinečnosti. Gréci tento
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proces realizovali vypovedaním do vyhnansta a takzvanými „dobrovoľnými výmenami“ obyva-
teľstva, kolonizáciou, sociálnou a ekonomickou diskrimináciou, vynúteným odnárodňovaním
a asimiláciou pomocou absolútnej kontroly vzdelanostného systému a kultúrneho a duchovné-
ho života vôbec.

Po roku 1980, keď sa začala prejavovať nestabilita Juhoslávie, z čoho vyplývala možná ne-
závislosť Macedónska ako samostatného štátu, Grécko sa začalo obávať, že by mohlo prísť
o Egejské Macedónsko, ktoré by sa stalo súčasťou Macedónskeho štátu. Z tejto obavy vyplynu-
la mohutná propaganda, že Macedónsko je 4000 rokov súčasťou gréckej histórie, inak poveda-
né, že odjakživa bolo grécke, v zmysle národnosti i jazyka. Je takmer komické, že krajina, kto-
rá donedávna systematicky likvidovala všetko, čo znelo ako „macedónsko“ sa obratom zmenila
a doslova sprivatizovala pomenovanie Macedónsko v prospech Grécka.

„Severné Grécko“ bolo premenované na Macedónsko až v auguste 1988, avšak Gréci aj na-
ďalej popierajú akúkoľvek existenciu macedónskej etnicity a „macedónsko“ považujú výlučne
iba ako geografický názov územia.

Obdobný scenár „ukradnutia“ názvu sa udial i v Uhorsku. Uhri v Uhorsku ešte koncom 
18. storočia boli známi tým, že hovorili „sklavónskym jazykom“. (175) Začiatkom 19. storočia sa
stupňovala maďarizácia a postupne sa pojem Uhor stal identický s pojmom Maďar. Tento 
prelom sa udial za života slovenského hudobného skladateľa Františka Lista, ktorý sa až 
do sklonku svojho života (1886) predstavoval ako Uhor. Uhor, ktorý za celý svoj život nepre-
hovoril ani slovko po maďarsky, dokonca ani slovo „ďakujem“. Jeho zaťatosť a priľnavosť k pô-
vodným pojmom, neskôr po jeho smrti spôsobila (mnohým spôsobuje dodnes) problém rozpoz-
nať jeho skutočnú národnú identitu, pretože už za jeho života sa Uhor prekladal ako Maďar. (203)

Oba odnárodňovacie akty spolu s likvidáciou pôvodného jazyka sa udiali v 19. a 20. storočí,
z časového hľadiska by sa dalo povedať, že v podstate v súčasnosti. Čo sa v tomto smere dialo

16 Oskár Cvengrosch: Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek

Obr. 3. 
Mapa zobrazujúca Macedónsko (červená) v roku 1913.
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v minulosti v celej Európe je zväčša zastreté hustým ťažkým závesom zvaným história.
Akceptovaním tejto histórie, jej formy, logiky a filozofie je nemožné odhaliť skutočnú pravdu,
skutočné dejiny našich predkov.

Dnešná generácia slovenských historikov si ani neuvedomuje, že takmer 200 rokov sa na na-
šom území pestuje kult Šafárika, ktorý vo svojich Slovanských starožitnostech (1836–1837)
predstavil Slovanov ako prisťahovalcov v 5. až 6. storočí nášho letopočtu a to i napriek tomu,
že v tom čase západní vedci obhajovali antický pôvod Slovanov. (170)

Genetika spochybňuje dejiny

Podnetné informácie o pôvode jednotlivých „národov“ nám v posledných rokoch prináša 
genetický výskum. Predmetom výskumu sú chromozóm Y a mitochondriálna DNA. Pre súbor
genetických mutácií, ktoré sa vytvárajú v populácii, bol zavedený termín haplotyp. Skupiny 
podobných haplotypov, odvodených od spoločného predka tvoria haploskupiny.

Haploskupina chromozómu Y (Y-DNA) sa prenáša výhradne v otcovskej línii a poskytuje 
informácie  o predkoch v neprerušovanej paternálnej línii, mtDNA (mitochondriálnu DNA) 
majú všetci, avšak dedí sa len po matke. (6)

Dnes sú vedci schopní popísať rôzne mutácie chromozómu Y, ktoré sa vyskytujú u ľudí na ce-
lom svete. Na základe zoznamu všetkých známych mutácií ľudského chromozómu Y, zaviedlo
Konzorcium YCC (z angl. Y-Chromosome Consortium) systém označovania haploskupín 
Y-DNA písmenami v rozsahu A až R, s ďalším delením do podskupín pomocou čísel a malých
písmen abecedy. (7) Vďaka týmto vlastnostiam chromozómov Y, možno zostaviť približný sce-
nár migrácie pravekých obyvateľov. Tento scenár je možné rekonštruovať i na základe mito-
chondriálnej DNA (výsledky oboch sú v hrubých rysoch podobné), no analýza chromozómov Y
je jednoduchšia, pretože mužská populácia má pri migráciách väčší predpoklad úplne nahradiť
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Obr. 4. 
Rozloženie početnosti Y-DNA „slovanskej“ haploskupiny R1a v Eurázii. 
Čísla vyjadrujú percentuálny podiel výskytu R1a v miestnej populácii.
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predchádzajúcu, vďaka čomu sú následky migrácie v mužskom chromozóme Y omnoho čita-
teľnejšie.

Na základe rozsiahleho výskumu, ktorý priebežne pokračuje, sú v Európe známe dve domi-
nantné Y-DNA línie – R1a a R1b. Obe sú si veľmi blízke a pochádzajú od spoločného predka,
ktorý žil asi pred 35–40000 rokmi (Vladimír Ferák). (6) R1a sa považuje za mierne staršiu vet-
vu a je prisudzovaná Slovanom, ďalej sa vyskytuje v južnom Nórsku, Strednej Ázii (Kirgizii),
Iráne a Indii. Prevláda myšlienka, že príslušníci R1a tvorili dominantnú haploskupinu medzi ja-
zykovými skupinami Indoeurópanov, ktorí sa vyvinuli do skupín Indo-Iránskej, Mykénskych
Grékov, Trákov, Baltov a Slovanov. (8)

R1b je označovaná ako kelto-germánska∗ a okrem bohatého rozšírenia v západnej Európe sa
vyskytuje v západnej Ázii v čínskej provincii Sin-ťiang a severnom Kamerune.

Prechodovú oblasť medzi týmito dominantnými haploskupinami v strednej Európe tvoria
územia Nemecka a Rakúska. Vo východnom a severnom Nemecku slovanská haploskupina R1a
sa vyskytuje v 24 %, R1b je o čosi rozšírenejšia, má podiel v populácii vo výške cca 37 %.
V Rakúsku je slovanská R1a na prvom mieste s podielom 26 %, hneď za ňou tesne zaostáva R1b
s podielom 23 %.

Obr. 5. 
Rozloženie početnosti Y-DNA haploskupiny R1b v Európe (8)

(v súčasnosti nesprávne označovanej ako kelto-germánska). Čísla vyjadrujú percentuálny 
podiel výskytu R1b v miestnej populácii.

18 Oskár Cvengrosch: Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek

∗ Pojem „kelto-germánsky“ je v súčasnosti nesprávne prisudzovaný výlučne súčasnému západoeurópske-
mu obyvateľstvu. „Kelto-germáni“ bolo v skutočnosti slovanské jazykové etnikum.
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Uvedené genetické výsledky v celku zodpovedajú archeologickým nálezom i historickým
zdrojom. Veľkým prekvapením je však vysoký výskyt slovanskej haploskupiny v Škandinávii,
pretože o prítomnosti Slovanov v týchto oblastiach európske historické anály (resp. ich inter-
pretácia) zaryto mlčia. V Nórskej populácii má R1a rovnaké zastúpenie ako R1b, a to vo výške
28 %. Vo Švédsku je R1a dokonca na druhom mieste hneď za nordickou I1 s podielom 23,5 %.
V oboch týchto severských krajinách (dokonca aj na Islande) má R1a vyššie zastúpenie v po-
pulácii ako napríklad v Bulharsku (14 %), či Srbsku (15 %). A tu je na mieste otázka: 

Odkiaľ a kedy sa tam Slovania vzali?
Dobrodružné predstavy o lúpení a kradnutí žien Slovanom neprichádzajú do úvahy, pretože

ide o Y-DNA, ktorý sa prenáša výhradne v otcovskej línii. V laickej reči to znamená, že zhruba
30 % dnešnej populácie Škandinávie majú „na svedomí“ mužskí predkovia Slovanov, nositelia
R1a. A keďže o systematickom obsadzovaní Európy Slovanmi nie je nikde ani len zmienky,
a keďže na obsadzovanie Škandinávie doposiaľ nikto ani len nepomyslel, musíme vychádzať
z toho, že Slovania tvorili pôvodné obyvateľstvo Škandinávie. Inak povedané, práve nosite-
lia R1a boli tí, ktorí boli starovekými historikmi a zemepiscami označovaní ako Germáni.

Na stránkach Eupédie, kde môžeme nájsť priebežne aktualizované výsledky geneticko 
– geografického výskumu Európanov, sa na tému osídlenia Škandinávie dočítame: (8)

...R1a pravdepodobne prišli do Škandinávie skôr (pred R1b), počas obdobia šnúrovej kera-
miky. Nositelia R1a sa premiešali s domácou Nordickou I1 haploskupinou a odštartovali tak
Nordický bronzový vek (1800–500 p. n.l.). Majitelia haploskupiny R1b dosiahli územie Škandi-
návie neskôr, severnou migráciou v období Halštatskej kultúry (1200–500 p. n.l.). 

V tomto bode nastáva rozpor medzi výskumom DNA (Eupédia) a historickými dokumentmi,
pretože podľa nich Slovanov v Škandinávii nieto. Boli a sú tam iba Germáni. Klamú historické
dokumenty? Alebo sú nesprávne interpretované? Hlavnou príčinou sa zdá byť zjavné nepocho-
penie toho, kto bol Germán a čo to slovo v skutočnosti kedysi znamenalo.

Ibráhím ibn Jackúb at-Turtúší (42) uvádza, že „krajiny Slovanov sú veľmi chladné“ a o čosi
ďalej opisuje:

...Slovania nemajú kúpele, ale stavajú si drevené domčeky. Škáry v dreve vypchávajú čímsi,
čo rastie na kmeňoch stromov a ponáša sa na vodné riasy. Slovania to nazývajú mach. Používajú
to namiesto smoly na vypĺňanie štrbín v lodiach. V jednom rohu domčeka postavia kamennú
piecku a nad ňou otvor, aby ním mohol vychádzať dym. Keď sa pec rozohreje, zakryjú otvor a za-
tvoria dvere do domčeka. Dnu v domčeku majú v kadiach vodu a lejú ju na rozhorúčenú pec,
z ktorej vychádza para. Každý z nich drží v ruke otiepku trávy, ktorou sa ovieva. Póry v koži 
sa mu otvárajú a pot sa z neho leje cícerkom. Na tele im neostane ani vyrážka, ani vriedok.
Takéto domčeky sa volajú izba...

Tento opis zjavne možno stotožniť so saunou, typickou pre dnešných Švédov a Fínov, nie 
pre tých, ktorým sa dnes hovorí Slovania. Koho opisoval Ibráhím ibn Jackúb at-Turtúší? 
Z originálu vieme, že to boli as-Sakáliba, čo je dnes voľne prekladané ako Slovania. Kto však
boli v skutočnosti as-Sakáliba? 

Nejasnosti sa vynárajú i z neskoršieho obdobia. Ešte v 16. storočí bola predstava o Germánii
úplne odlišná od tej dnešnej, čo dokazuje aj Johannes Aventinus (*1477 – †1534) vo svojej 
práci Letopisy Bavorov IV, XX 13, kde v súvislosti s údajným príchodom „Maďarov“ (latinsky
Ugros) uvádza, že: (4)

..tí blúdiaci po tri roky po území východnej časti Veľkej Germánie a po území oboch Sarmatií,
prešli medzi veľmi divokými národmi po rozsiahlych pustinách i hvozdoch a hľadali si obživu
v koristení, lúpežení a love. Až v štvrtom roku dosiahli od Arnulfa stálych sídel. Vtedy vpadnú
do Dákie – tá sa tiahne spolu s Dunajom na východ – za rieku Tisu.

Aventinus zreteľne popisuje územie za Karpatským oblúkom ako územie Veľkej Germánie.
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V ďalšom texte opisuje Dákiu, o ktorej hovorí, že Dákiu až doposiaľ nazývajú „Uhorskom 
vo Veľkej Germánii“. Z tejto nenápadnej poznámky vyplýva, že ešte v 16. storočí, za čias
Aventinusa, existoval a pretrvával pojem Veľká Germánia. Podľa súčasných všeobecne uznáva-
ných predstáv toto územie obývali Slovania už minimálne tisíc rokov. Za ten čas sa pojmy
Germánia a Veľká Germánia museli stratiť, ibaže by Germáni ešte stále obývali túto časť
Európy, a obývajú ju až dodnes.

Tacitus v 1. storočí nášho letopočtu vymedzil Germániu východne od rieky Rýn a severne
od rieky Dunaj. Vzhľadom na dôležitý fakt, že starovekými historikmi a geografmi nebol 
zaznamenaný žiaden veľký pohyb Slovanov smerom na západ (smerom od rieky Pripjať), 
musíme skonštatovať, že Germáni žili na území Germánie i v 6. storočí, i v storočiach nasle-
dujúcich, až podnes. Dnešné Nemecko nazývané v niektorých jazykoch aj Germánia, dostalo
toto pomenovanie nie preto, že tam žijú len Germáni a v ostatnej Germánii nie, ale preto, 
že toto územie bolo kedysi súčasťou Veľkej Germánie. Územie dnešného Nemecka bolo 
postupne kolonizované Rimanmi a rímskou cirkvou, pričom pôvodné obyvateľstvo bolo 
do značnej miery vyhladené. Napriek tvrdej jazykovej asimilácii sa do dnešných čias zacho-
vala síca malá, ale živorodá enkláva Lužických Srbov i množstvo miest a obcí nesúcich 
slovanské názvy.

Na stránke www.eupedia.com je možné vidieť hypotetickú mapu Y-DNA haploskupín rozší-
rených v Európe pred 2000 rokmi. Mapa bola zostavená podľa súčasnej hustoty obyvateľstva
a sťahovania v závislosti od migrácie v posledných 2000 rokoch. 

Zreteľne tu môžeme vidieť silné zastúpenie R1a na juhu Škandinávie, v strednej Európe
(Poľsko, Slovensko, Čechy, Morava, východné Nemecko), na územiach dnešného Srbska
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Obr. 6. 
Rozloženie početnosti Y-DNA haploskupiny I1 (nordickej) v Európe. (8)

Čísla vyjadrujú percentuálny podiel výskytu I1 v miestnej populácii.
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i Chor vátska, Macedónie (vrátane tej gréckej) a Trákie. Po pripiaťských močiaroch niet ani len
stopy, naopak, paradoxne na toto územie autori umiestnili dominantnú haploskupinu I2a.

Na mape je dominantné postavenie slovanskej R1a na línii – južná Škandinávia, Čechy,
Chorvátsko, Srbsko, severné Grécko a odtiaľ ďalej na východ. Súčasná početnosť Slovanov 
pri dodržaní logiky a prírodných zákonov predpokladá približne rovnako silnú početnosť (v po-
mere s ostatnými haploskupinami) i pred 2000 rokmi i pred ďalšími tisíckami rokov, dokonca,
haploskupina R1a tu bola evidentne skôr ako R1b. Ak je naozaj pravda, že naši predkovia pri-
šli do Európy zo strednej Ázie, potom možno jednoznačne povedať, že sem prišli pred nositeľ-
mi haploskupiny R1b, pred všetkými tými, ktorí by nás najradšej videli ponorených v bahne
pripiaťských močiarov, pred tými, ktorí si privlastnili pomenovanie Germán.

Odvíjať pôvod a rozšírenie Slovanov, nositeľov haploskupiny R1a, od málopočetnej skupiny
pokorných roľníkov žijúcich v močaristých oblastiach, je nielenže logický nezmysel (močiare
a roľníčenie nejde veľmi dokopy), ale priam osudový omyl historikov konajúcich na politic-
kú objednávku, vrátane ich dôverčivých nasledovníkov. Omyl, z ktorého boli exaktne usved-
čení pomocou DNA, omyl, z ktorého by mali veľmi rýchlo vycúvať, pretože im už zakrátko 
nebude nik veriť.
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Obr. 7.
Hypotetická mapa Y-DNA haploskupín rozšírených v Európe pred 2000 rokmi. 

Na mape sú zobrazené iba dominantné haploskupiny reprezentujúce každý región.
Haploskupiny E a R1b zahŕňajú aj variácie. Veľké písmená charakterizujú 

viac než 25 % populácie, malé písmená označujú počet medzi 10 až 25 % populácie. 
(Zdroj: www.eupedia.com)
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Pôvod slova Germán

Nemci ako „najpravejší“ Germáni pre svoje pomenovanie Germán na počudovanie nemajú
jednoznačné vysvetlenie. Odpoveď je hľadaná v latinčine, kde slovo germanus znamená: z tých
istých rodičov, rodný, vlastný resp. pravý, opravdivý, skutočný. Ako pojmový prienik týchto vý-
razov môžeme použiť slová „pôvodný – spríbuznený“ a možno ho chápať tak, že Germáni bo-
lo označenie pre obyvateľov Európy, ktorí boli v príbuzenskom pomere, čo by sme z dnešného
vnímania štruktúry obyvateľstva mohli pokojne označiť, že išlo o kmene tvoriace s pôvodným
obyvateľstvom jednu jazykovú skupinu – národ, v zmysle pochádzajúci zo spoločného rodu,
majúcich spoločných predkov.

Avšak latinský termín germanus je dôsledkom, nie pôvodným slovom, podľa ktorého boli
Germáni pomenovaní, to znamená, že slovo german bolo prevzaté do latinčiny, pričom v jazy-
ku Germánov muselo znamenať čosi konkrétne. Cudzí pôvod (z pohľadu Rimanov) priamo 
potvrdzuje Tacitus vo svojej Germánii, kde v druhej kapitole uvádza: (5)

Názov Germánia je vraj nový, daný len nedávno, pretože si tí, ktorí prví prekročili Rýn a za-
hnali Galov, dnešní Tungri, vtedy hovorili Germáni. Toto meno patriace jednému kmeňu, nie ce-
lému národu, sa pomaly rozšírilo, takže potom sa menom Germáni označovali všetci porazení,
myslím, že zo strachu pred víťazmi a čoskoro si tak hovorili i oni sami.

Tacitus sa netají neistotou v pôvode mena German, pričom predpokladá, že pochádza od ná-
zvu kmeňa menom Tungri. Tungri je však ich dnešný názov (v čase Tacita), pričom kedysi, keď
predkovia Tungrov prekročili Rýn, si Tungri hovorili Germáni.

Samotné germánske kmene sa delili na niekoľko základných skupín. Plinius Starší
v Prírodovede 4,9 (19) uvádza:

Je päť germánskych kmeňov: Vandali, ku ktorým patria Burgodiani, Varini, Charini a Gutóni;
druhý kmeň tvoria Inguaeóni, ku ktorým patria Kimbri, Teutóni a Chaukovia; najbližšie k Rýnu
sídlia Istiaeóni, ku ktorým patria Sikambri; najbližšie k Stredomoriu sú Hermióni, ku ktorým
patria Suebi, Hermunduri, Chatti a Cheruskovia...

Zhruba to isté tvrdí i Tacitus: (5)

Manno mal troch synov, podľa ktorých sa nazývajú Ingaevones sídliaci najbližšie k Oceánu,
Hermiones vo vnútrozemí a Istaevones, čo sú všetci ostatní. Niektorí tvrdia, veď s dávnymi čas-
mi možno nakladať ľubovoľne, že bolo viac božích synov a viac názvov kmeňov – Marsos,
Gambrivios, Suebos, Vandilios, to sú vraj tie pravé starobylé mená.

Vo vnútrozemí a najbližšie k stredomoriu teda sídlili Hermióni. K týmto Hermiónom patrili
Suebi (Sloveni), Hermunduri (Tacitus ich radí k Suebom), Chatti a Cheruskovia. Tacitus tiež
uvádza: (5)

Starobylými piesňami, ktoré sú ich jediným prostriedkom ako si pripomenúť minulosť, osla-
vujú Germáni boha Tuistona, zrodeného zo zeme. Prisudzujú mu syna Manna, praotca zaklada-
teľa ich národa...

Germáni svoj pôvod odvodzovali od vnukov božského Tuistona, ktorí boli zakladatelia ich
kmeňov. Ich mená (Ingaevon, Hermion a Istaevon) sa stali označením akéhosi širšieho zosku-
penia kmeňov (podľa Tacita). Avšak tento údaj je možné vnímať aj inak. Skrz božský pôvod je
skôr pravdepodobné, že mená Ingaevon, Hermion a Istaevon sú mená božstiev, ktoré jednotlivé
kmene uctievali. Nepriamo to potvrdzuje i samotný Tacitus, ktorý toto delenie spomína iba raz
a to hneď na začiatku, v druhej kapitole, kde uvádza božský pôvod. Neskôr, pri opise členenia
jednotlivých germánskych kmeňov, mená Ingaevon, Hermion a Istaevon už nespomína. Tie na-
opak, aj keď nepriamo, nachádzame v časti, kde opisuje ich náboženstvo. 
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Nenápadná poznámka o tom, že bolo viac božích synov a viac názvov kmeňov – Marsos,
Gambrivios, Suebos, Vandilios, a že to sú vraj tie pravé starobylé mená, celý tento obraz božstiev
dotvára. Zreteľne tu možno vidieť náboženskú nejednotu, kde takmer každý kmeň uctieval božstvo
iného mena, pričom však ich pôvod bol rovnaký, odvodzovaný od toho istého Manna.

V tých časoch, podľa všetkého, v Európe jestvoval typ náboženstva, ktorý je možné prirov-
nať k súčasnému hinduizmu. Samotný germánsky Manno má v hinduizme svojho dvojníka v po-
dobe svätca menom Manu. Manu bola postava pokračovateľa ľudstva – prvého muža, ktorý mal
určovať smer sveta po jeho zániku. V príbehu podobnom biblickému Noemovi, zachránil časť
stvorenia pred zničujúcou potopou.

Germánsky Manno bol zakladateľom rodu, rovnako ako hinduistický Manu. Hermion, ako
boží syn Manna, bol pravdepodobne ústredným božstvom všetkých Hermionov, uctievačov bo-
ha Hermiona, od ktorého títo odvodzovali svoj pôvod. K týmto Hermionom patrili i Suebi
(Sloveni).

Okrem Hermionov Tacitus spomína Ingaevones, ktorí sídlili najbližšie k Oceánu. Toto 
územie by sme mohli charakterizovať ako územie dnešného Nórska. Samotné Ingaevones
je nápadne podobné dravidskému Gañgāvēņian, u ktorého došlo k strate počiatočného G 
na añgāvēņian, teda Ingavenian či Ingaveones. Gañgāvēņian je vlasatý hinduistický boh Šiva,
ktorý skrotil divú Gangu. (94) Šiva mal syna menom Skandu, ktorý je známy i pod menom
Murugan. To, že sa dnešným severským krajinám vrátane Nórska hovorí Škandinávia (odvode-
né od Skandu), zaiste nebude náhoda. 

Hermióni, inak povedané Hermani, teda uctievali boha Hermiona, či Hermana, boha, ktoré-
mu Gréci hovorili Hermes. Gréci sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti germánskej vetvy
Hermionov, nachádzajúcich sa najbližšie k Stredomoriu, preto uctievanie toho istého božstva 
je veľmi pravdepodobné (rovnaká haploskupina R1a).

Tento Hermes/Herman/Hermion bol zjavne pomerne rozšíreným božstvom v strednej a juho-
východnej Európe, v oblasti obývanej aj v súčasnosti potomkami uctievačov boha Hermiona 
– Slovanmi. Poďme sa pozrieť, v akých formách sa výraz Hermes vyskytuje v súčasných 
slovanských jazykoch: Гермес [Germes] (rus.), Гермес [Hermes] (ukr.), Хермес [Chermes]
(Bul.), Хермес [Chermes] (srb.), Хермес [Chermes] (mac.), Hermes (chor.), Hermes (slov.),
Hermes (čes.), Hermes (pol.), Hermes (slovi.).

Hermes má teda v slovanských jazykoch tri varianty: Hermes, Germes, Chermes, obdobne
ako Hadi, Gadi (Goti), Chadi (Chati). V tomto duchu by sme germánske kmene mohli teoretic-
ky rozdeliť podľa ich názvov (podľa Tacita) do troch základných jazykových skupín:

� TYP-H: používali Germáni žijúci v strednej Európe v povodí Dunaja, a severovýchodne
od Tatier. Možno to odvodiť od pomenovania jednotlivých kmeňov ako Hermunduri,
Harios, Helveconas, Helisios. (9)

� TYP-CH používali Germáni na severozápade Germánie – Chatti (Hadi), Chamavos,
Chasuarii, Chauci, Cherusci. Tento typ možno chápať aj ako variantu či podskupinu typu H.

� TYP-G používali kmene na severe a neskôr aj na juhu – Gotones, Goti (Gadi), Ostrogóti,
Visigóti.

Určite nie je náhodou, že toto členenie zodpovedá aj jazykovému členeniu súčasných
Slovanov. TYP-H sa okrem slovenčiny v súčasnosti používa, v češtine, hornej lužickej srbčine
(Chatti), v ukrajinčine a bieloruštine (Harios, Helveconas, Helisios) i v časti ruských nárečí.
TYP-G je typický pre Srbov, Macedóncov, Bulharov a Rusov. Poliaci, Chorváti a Slovinci sú
niekde medzi oboma typmi, čoho príčinou je historicky preukázateľná migrácia a prienik jazy-
kovej skupiny TYP G (Goti) na územia, ktoré boli obývané obyvateľstvom používajúcim jazyk
TYP H.
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TYP-CH je čisto hypotetický, a pravdepodobne ani nikdy neexistoval. Spoluhlásky H, K, G,
CH majú v slovanských jazykoch (a nielen v tých) zvláštne postavenie. Množstvo slov jedno-
tlivých slovanských jazykov sa od seba navzájom líšia práve zámenou týchto písmen. Vzájomná
variabilita je taká obrovská, že je nemožné nájsť exaktné pravidlo zámeny. Na druhej strane, 
znalosť tohto fenoménu a jeho aplikovanie pri porovnávacích analýzach prináša nové, priam 
neuveriteľné pohľady na súvzťažnosť slov a hlavne pojmov, ktoré reprezentujú. 

Bulharský, srbský a macedónsky Хермес určite nemá nič spoločné s hypotetickou jazykovou
skupinou TYP-CH. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o situáciu, kedy sa v jazyku TYP-
G jeho používatelia snažili foneticky čo najviac priblížiť k písmenu H, k slovu Hermes, výsled-
kom čoho bol Chermes, takže výraz Chermes je v tomto prípade novotvar odvodený od Hermes.
Pri vzniku tohto novotvaru bolo len foneticky prevzaté slovo (obdobne ako Suebi), pričom sa
nikto nezamýšľal hľadať paralely s pojmom Germes (Germán). A tak vznikla podivuhodná rea-
lita, v ktorej kedysi jeden a ten istý pojem: Hermes/Germes sa stal základom dvoch odlišných
slov – slova Chermes označujúceho starogréckeho boha a slova Germán označujúceho prísluš-
níka starovekého národa. A najbizarnejšie na tom všetkom je, že ako Srbi a Macedónci (vrátane
gréckych), tak i Bulhari sú z významnej časti priami potomkovia týchto Germánov, nositeľov
jazyka TYP-G, pričom o spojení Chermes – German dnes pravdepodobne ani len netušia.

Jazyková skupina Germánov TYP-G (podľa historickej verzie, ktorá je všeobecne uznávaná),
v zosobnení Gótov obsadila Rím. Tí v minulosti označovali Hermesa Germesom (Rusi si pone-
chali výraz Germes doposiaľ), Hermiona výrazom Germion, teda German a to z celkom 
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Obr. 8. 
Germánske (slovanské) jazykové typy zobrazené v súvislosti 

so súčasnou predstavou migrujúcich germánskych kmeňov zo severu na juh.
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prozaického dôvodu: nemali a ani dnes nemajú vo svojej abecede písmeno H. Táto jazyková
skupina v súčasnosti sídli v dolnej časti bývalého Uhorska, no za čias Rimanov sa ich teritórium
rozťahovalo pravdepodobne viac na sever až k Matre a do Slovenského Rudohoria v stelesnení
Gótskeho kmeňa Gotínov, inak aj Kotínmi nazývanými.

German bolo pomenovanie toho istého božstva jazykovej skupiny TYP-G ako Herman 
či Hermes jazykovej skupiny TYP-H. German je teda totožný s pomenovaním Herman, pričom prí-
čina zámeny G a H je zjavná. Dôležitou otázkou zostáva, čo znamenal výraz Herman/German?

Herman je pomerne často vyskytujúce sa meno na území Nemecka, Rakúska, Čiech i na Slo -
vensku. Herman je odvodzované od nemeckého mena Hermann, ktoré, ako inak, pochádza 
zo staronemeckého HERI-MAN, čo údajne znamená „bojovník“. Takýchto „logických“ vysvet-
lení na germánske názvy nájdeme nespočetné množstvo.

Slová German i Herman boli doposiaľ spájané s nemecky hovoriacou jazykovou skupinou,
ako údajne tými najpravejšími potomkami starovekých Germánov. Zo Slovanmi ako s Ger -
mánmi minimálne posledných dvesto rokov nikto seriózne neuvažoval (aj keď v niektorých 
nemeckých zdrojoch sú Slovania označovaní ako východní Germáni), preto obe tieto pomeno-
vania doposiaľ nikto nespájal so slovanskými nárečiami, čo bolo na škodu, pretože napríklad
v slovenčine a jej nárečiach, ako typickom jazyku typu H, slovo Herman označuje niekoho, kto
spôsobuje hrmenie, hermavicu (šar.).

Hromy a blesky boli odjakživa vnímané ako boží hnev, besnenie živlov vzbudzovalo hrôzu
a pokoru. Hrom bol jedným z významných božstiev Germánov (rozumej Slovanov), dokonca 
takým významným, že sa stal nositeľom ich mena.

Vo východoslovenských nárečiach sa pre slovo hrmieť používa výraz hermic, keď hrmí tak
hermí, a hrmavica je hermavica, chorvátsky grmavica. Ten, kto spôsobuje hrmavicu je hromiak
či hermiak (šar.) a Hromiak je dokonca meno, ktoré sa vyskytuje len na území Slovenska. 

Samotný pôvodca hromu sa dochoval na našom území v podobe veľkého množstva priezvísk
všetkých nárečových skupín Slovenska, takže okrem priezviska Hromiak, Hromjak tu máme
Hromnik, Hrmel, Hrmo, Harman, Harmaniak, Harmaček, Harmančin, Harmadi, Harmady,
Harmanský, Harmanovský, Harmat, Harmath, Harmati, Harmaty, Harmatta, Harmatha,
Harmanc, Harmanec, Harmar, Harmoš, Harmaňoš, Harmáček, Harmák, Harmecký, Harmečko,
Harmečný, Harminc, Harmoci, Herman, Hermanovský, Hermanský, Hermaňák, Hermánek,
Hermely, Hermel, Hermiak, a pokojne by medzi nich zapadol aj Hermion či Hermes, ktorého
keď mierne „poslovenčíme“ na Hermeš, znie takmer na nerozoznanie od Harmoš.

Vkladanie samohlásky do slov vo východoslovenských nárečiach, v porovnaní so spisovnou
slovenčinou, je pomerne bežné. Rovnako ako slovo hrmí – hermi, harmi (šar.) rozoznávame 
celú plejádu slov ako hrbáč – harbač, mudrc – muderec, vŕba – verba, mrkva – marchev, krčma
– karčma, krčmár – kačmar, hrnčiar – harčar, hrnčiarik – harčarik, hrdý – hardoň, hraničiar 
– harničar, vrtieť – vercic, trčať – tirčec alebo tirčic, trhať – tarhac, slzy – solzy, srnec – sar-
ňak, opretý – oparti, prvý – perši, prstienok – perscinek, krstiť – kerscic, hrdlo – harlo, hrnúť 
– harnuc, hrniec – harček atď.

Takže Hrman (od hrmieť), či Hromjak znamená to isté čo Herman, či Hermjak. Herman je 
teda len jednou z nárečových variant označenia pôvodcu hromu (Hrman – Harman – Herman).

S písmenom G na začiatku sa na Slovensku vyskytujú priezviská ako Grom, Grman (Grman
– German), Greman, Groman, German, Germič či Gromoš (Grmič – Germič). V Poľsku sa vy-
skytuje prezvisko Germiak, v Srbsku Geremič, v Rusku Гром [Grom], Герм [Germ], Горм
[Gorm], Громан [Groman], Громош [Gromoš], Громенко [Gromenko], Громов [Gromov],
Громовенко [Gromovenko], Громовик [Gromovik], Громовиков [Gromovikov], Громович
[Gromovič], Громовой [Gromovoj], Громовский [Gromovskij], Громогласов [Gromoglasov],
Громозов [Gromozov], Громоковский [Gromokovskij], Громолюк [Gromoľjuk], Громский
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[Gromskij], Громук [Gromuk], Громут [Gromut], Громцев [Gromcev], Громцик [Gromcik],
Громчаков [Gromčakov], Громчевский [Gromčevskij], Громченко [Gromčenko], Громыкин
[Gromykin], Громыко [Gromyko], Громыхалов [Gromychalov], Громыхин [Gromychin],
Громыченко [Gromyčenko], Громыш [Gromyš], Громышев [Gromyšev], Громюк [Gromjuk],
Громяк [Gromjak]. 

V slove „german“ sa zdanlivo problematickou javí koncovka –man, ktorá na prvý pohľad 
očividne nie je slovanského pôvodu. Tu však je potrebné jednoznačne rozlišovať, čo v prípade
slova Herman/German tvorí koncovku, pretože jadrom slova je Herm/Germ (Hrm/Grm) v zmys-
le hrom/grom a skutočnou koncovkou je iba –an. 

Potvrdzuje to variabilita mien, u ktorých nemenná zostáva práve časť Herm/Germ: Herm-ion,
Herm-es, Herm-an, Herm-el, Herm-iak, Harm-oš/Germ-an, Germ-ič, Germ-iak, Ger(e)m-ič atď.
Samotné slovo Herm v nemčine neznamená nič, avšak v podobe priezviska sa v nemecky 
hovoriacich krajinách vyskytuje pomerne často (jazykové dedičstvo po Slovanoch).

Naopak, ak by sme uvažovali v súlade s „nemeckým“ variantom vysvetlenia pôvodu slova
Herman, výraz by sme rozdelili na dve časti, na HER a MAN. Použitím iba „neslovanských“ 
ekvivalentov: Hermes – Hermion – Hermun, dostali by sme na jednej strane výraz HER 
a na strane druhej nič nehovoriace slová MES, MION, MUN. Vidieť v týchto slovách starone-
mecké MAN je i pri najlepšej vôli dosť obtiažne. 

V slovenčine sa v slovnej zásobe, v slovách vyjadrujúcich vzťah k nejakej činnosti či pred-
metu, už dnes nevyskytuje mnoho slov končiacich na –an. V prevažnej miere však ide o slová 
veľmi staré, siahajúce až do čias Germánov. Sú to slová: krajan, župan, dvoran, mešťan, zeman,
občan, živan (šar.), pijan, herman atď.

Zeman je veľmi dobrým príkladom, ktorý môžeme použiť pri skúmaní vývoja slova „her-
man“. Zeman nie je, ako by sa niekto mimo Slovenska nazdával, odvodené od slova ZE resp.
ZEM a MAN, teda muž zeme, vlastník tejto zeme, ale ide o ZEM-AN, kde „–an“ je prípona 
vyjadrujúca osobu – človeka svojím postavením v priamom vzťahu k slovnému základu ZEM.
Obdobne je to i v slovách kraj-an (kraj, oblasť), župa-an (župa, správna jednotka), dvor-an
(dvor, priestor), mešť-an (mesto), obč-an (obec), živa-an (živý, hravý, potmehúd – šar. ), pij-an
(piť, napiť sa), hrm-an či herm-an (hrmieť; herm – hrom, hermic – šarišsky hrmieť, hermi
– hrmí, hermavica – hrmavica; herman – ten kto spôsobuje hermavicu, hrmenie).

Omnoho viac slov s príponou –an sa zachovalo v slovenských menách a priezviskách, z kto-
rých mnohé, vzhľadom na súčasnú spisovnú slovenčinu, znejú nespisovne, no na druhej strane
sú jasným dôkazom hojnejšieho využívania tvaru –an v minulosti.

Mená Dušan (duša -an), Milan (u žien milá: Mile -na, muž milý: Mil -an), Radovan (radovať
sa, Radov -an). Ďalej v priezviskách Bubán, Bocán, Bičan, Gajan, Caban, Cicman, Cervan, 
Čakan, Černan, Čekan, Goban, Golian, Hlodan, Hyben, Huťan, Chovan, Kacian, Kočan, Kohan,
Kochan, Križan, Kurian, Molčan, Pakan, Stojan, Štofan, Toman, Turčan, Zbojan, Zahorjan,
Trojan, Trochan, Truban, Poruban, Stražan, Šatan, Seman atď.

Koncovka „–an“ sa však v hojnej miere zachovala i v slovách vyjadrujúcich územný pôvod
ako Šarišan, Prešovčan, Košičan, Zemplínčan, Žilinčan, Bratislavčan, Považan, ale už Spišiak,
Tatranec, Oravec; ale i v obyčajných slovách ako šarkan, pohan, pagan, fagan, satan, baran, 
kahan, chalan, havran, oplan, krpáň atď.

Mimo Slovenska sa vyskytuje v menách na území bývalej Juhoslávie – Goran, Dragan,
Slobodan atď. V chorvátčine pomocou prípony –an vyjadrujeme prídavné mená ako važan
(dôležitý), vjeran (verný), vredan (pracovitý), zabavan (zábavný), zaštitan (ochranný), zaseban
(oddelený), zlatan (zlatý), dockan (neskoro), hladan (chladný), koristan (užitočný), ljubomoran
(žiarlivý), ljubazan (láskavý), mališan (chlapček), mastan (mastný), mračan (temný, tmavý),
okretan (zručný), prazan (prázdny), strašan (strašný), rodan (rodný), ogroman (obrovský,
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ohromný), rumen (červený). Slová ogroman (obrovský, ohromný) či gromobran (hromozvod)
znejú veľmi podobne ako German.

Koncovku -an má i najvyšší germánsky boh Vodan známy i pod menami Wodan, Voden,
Woden, Wotan, Wuotan (74), ktorému zodpovedá severský Ódin i lombardský Godan. Vodan je
tež identifikovaný ako Mercurius.

Pôvod mena Wodan, Wōdanaz je spájaný s germánskym (rozumej nemeckým) koreňom wōd-
dochovaný v gótskom (rozumej tiež nemeckom) wôd-, čo značí posadnutý, a v starom germán-
skom (rozumej nemeckom) wuot, čo značí zúrivosť, hnev. Stará angličtina pozná wōþ, čo značí
pieseň, poézia, zvuk a korenšpoduje so starým severským óðr čo znamená besný, zúrivý ale tiež
pieseň, poézia, hukot. (75)

V zátvorkach som zámerne použil výrazy „nemecký“, aby bolo zreteľné, že nejde o slová,
ktoré možno označiť za pôvodné germánske. Tieto slová sú výsledkom „jazykovej devalvácie“,
pôvodných germánskych slov, germánskeho jazyka, ktorému by sme použitím súčasných po-
jmových výrazov mali hovoriť slovančina. Germánske pomenovanie najvyššieho boha menom
Vodan je očividne odvodené od slovného základu VODA s príponou -an, obdobne ako zeman,
mešťan, krajan, župan atď. Ak by sa jednalo skutočne o germánske (rozumej nemecké) slovo,
meno bohov by malo znieť VODMAN či Vodoman (Vodan) alebo ODRMAN (Ódin). 

Anglo-nemecká interpretácia Ódina i Vodana je príliš ťažkopádna, odvolávajúca sa na neexi-
stujúce jazyky, bez primárneho pôvodu významu mena. Charakteristiky ako posadnutý, zúrivý,
besný či pieseň, poézia, hukot však nemusíme hneď odmietať. Tieto slová snáď možno chápať
sekundárne, odvodené práve od pomenovania Vodan. 

Napodiv meno severského Ódin(a), ktorý je stotožňovaný s Vodan(om), je taktiež jednoz-
načne slovanské, konkrétne ide o ruské slovo один [odín], čo značí jeden, jediný, sám, samot-
ný. Ruská interpretácia boha Ódina má nielen absolútnu zhodnosť v samotnom znení slova, 
ale i významovo, pretože najvyšší, za akého je Ódin považovaný, chápeme i ako jediný, či jedi-
ný najvyšší. 
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Obr. 9. 
Hypotetická mapa Y-DNA haploskupín rozšírených v Európe pred 2000 rokmi 

v porovnaní s výskytom jednotlivých variantov mena Hroman. Zelené šípky 
zobrazujú súčasnú predstavu migrujúcich germánskych kmeňov zo severu na juh.
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To isté platí i v prípade boha menom Vodan, odvodeného od základu – VODA, ktorý je rov-
naký vo všetkých slovanských jazykoch. Boh vody – Vodan, bol hlavným bohom Alamanov,
a jeho spriaznenosť s vodou exaktne dokazuje meno jazera nachádzajúce sa na území, kedysi
obývanom Alamanmi – Bodamské jazero. 

Názov Bodamské jazero je ďalším „lingvistickým“ zákrokom modernej slovenskej jazykove-
dy, pretože pôvodné meno akiste znelo Bodanské jazero, alebo jazero Bodan. Dokazuje to celá
plejáda európskych jazykov: Bodensee (nem.), Bodenjärvi (fin.), Боденское озеро [Bodenskoje
ozero] (rus.), Jezioro Bodeńskie (pol.), Bodeni-tó (maď.), Bodensko jezero (chor.) atď. Jadrom
všetkých týchto pomenovaní je časť „Boden“, kde zámenou B→V dostaneme Voden, čo značí
vodenské jazero, jazero boha Vodana, plného vody, tretie najväčšie jazero v strednej Európe.
Určitú paralelu medzi Bodan – Vodan nachádzame i v šarištine v podobe slov bodvana, 
bodvanka čo značí vaňa, vanička, koryto, korýtko.

Boha hromu Hermana mal vo svojom názve aj jeden z germánskych kmeňov – Hermunduri.
Tacitus radil Hermundurov k Suébom. 

Plinius Starší spomína Suébov a Hermundurov samostatne, obidva kmene však radí
k Hermiónom. Pomenovanie Hermunduri pochádza práve z príslušnosti tohto kmeňa
k Hermionom – uctievačom, potomkom boha hromu. Výraz HERMUN je len ďalšou z variácií
pomenovania (v slovenských a slovanských jazykoch to nie je nič ojedinelé) pôvodcu hrmenia
– Herman, Hermun, Hermeň, Hermel, Harman, Hroman atď. DUR je pravdepodobne vo význa-
me TUR – býk. V spojení obe výrazy čítame ako Hermun-turi v zmysle „hromoví turi“, „hro-
moví býci“. 

Dnešné Durínsko, nemecky Thuringia, je západnou časťou územia Hermun-turov, ktoré je
dnes súčasťou Nemecka. Územie Hermundurov sa rozprestieralo kedysi od prameňov Vltavy
(Tacitus ju opisuje ako Labe) až po Durínsko (vrátane) [Obr. 1]. 

Ako zaujímavosť možno uviesť, že s Durínskom na západe susedí spolkový štát Hessen,
a v rámci toho sa pri durínskych hraniciach rozkladá kraj Hersfeld-Rotenburg. Hersfeld-
Rotenburg má erb s dvojkrížom a s lipovou ratolesťou (trojlístok), ktorú možno vidieť i na bia-
tekoch. V samotnom kraji Hersfeld-Rotenburg (dnešné Nemecko) sa nachádza niekoľko miest,
ktoré majú v erboch dvojkríže.

Priezvisko Herman vyskytujúce sa na území strednej Európy, je s najväčšou pravdepodob-
nosťou importované nemeckými prisťahovalcami, ktorí od 12. storočia v niekoľkých vlnách ko-
lonizovali územie dnešného Slovenska. Herman bola variácia používaná na území dnešného
Nemecka obyvateľstvom, ktoré Al-Mascúdí v 10. storočí označuje ako Slovanov. 

Ďalej smerom k Dunaju, k prameňu rieky Vltava sa používal výraz Hermun, ktorý nachádza-
me v názve Hermundurov. 

Potom nasleduje územie dnešnej Moravy a Slovenska, kde sa v priebehu posledných dvoch
tisícročí premiešalo množstvo germánskych (rozumej slovanských) kmeňov, takže tu rozozná-
vame veľké množstvo variácií od Hrmel cez Hromiak, Hermel a Harman až po Gromoš. 

Nižšie nasledujú južní Germáni (Slovania – Ostrogóti a Visigóti), ktorí ako klin narušili 
kontinuitu medzi Suébskym Harmanom a gréckym Hermesom, používajúci namiesto 
H spoluhlásku G. Tu nachádzame German, Geremič, Grmič atď.

Pojem HROM mal teda božský pôvod, a toto slovo museli naši predkovia vnímať obdobne
ako súčasné slovo BOH. A napodiv to zrejme aj tak bolo, pretože napriek tomu, že slová BOH
a HROM majú v súčasnosti rozdielne významy, slová od nich odvodené sú navzájom synony-
mické. K výrazu HROMŽIŤ poznáme synonymá nadávať, kliať, hrešiť a BOHOVAŤ.
Bohatiersky, BOHOVSKÝ chápeme rovnako ako OHROMNÝ, v zmysle úžasný, očarujúci, 
vynikajúci spomedzi ostatných, nadpriemerný; ale i ohromný v zmysle rozsiahly, nesmierny
nadľudský teda božský. Ďalej BOHATSTVO (veľa niečoho, napríklad majetku) – HROMADA
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(veľa niečoho), ale i OBOHATIŤ sa a NAHROMADIŤ niečo. Avšak i protiklady: bohatstvo
a pohroma.

Výraz „hrom“ v súvislosti s uctievaním boha nachádzame i v slove chrám. V poľštine pre slo-
vo chrám medzi inými nachádzame i slovo bóžnica.

Gréci uctievali Herma (Hermes) od najstarších čias, Rimania prevzali jeho kult a stotožnili ho
so svojím bohom obchodu a zisku Mercuriom (Merkúrom). Podľa jeho mena pomenovali 
najbližšiu planétu Slnka. (22)

Tacitus v časti, kde opisuje náboženstvo Germánov uvádza: (5) „Spomedzi bohov si ctia 
najviac Mercuria...“ Tu si je potrebné uvedomiť, že Tacitus bol úradníkom v rímskej 
správe. Už za cisára Flavia Vespasiana sa venoval úradníckej kariére, ktorá vyvrcholila jeho
konzulátom r. 97 n.l. za vlády cisára Nervu a úradom miestodržiteľa provincie Ázia za Traiana.
Preto jeho opisy je nutné vnímať ako opisy Rimana, takže keď tvrdí, že Germáni uctievajú
Mercuria (Merkúra), má na mysli germánskeho Hermiona, či Harmana, v Grécku Hermesom 
nazývaným.

Toto je pomerne zreteľný dôkaz toho, že pomenovanie Herman nebolo odvodené zo staronemec-
kého HERI-MAN, v zmysle „bojovník“, ako nám to ponúkajú západné zdroje, ale jeho pôvod je po-
trebné vidieť v súvislosti s božstvom menom Hermes/Hermion/Herman/Harman/Hromiak. A zároveň
je potrebné si uvedomiť, že uctievatelia tohto boha boli nositelia haploskupiny R1a, dnešní Slovania,
v tých časoch Germánmi nazývaní. 

Avšak boh menom Harman či Hromjak sa v doposiaľ známom slovanskom panteóne bohov
nenachádza. Poznáme iba boha hromu Perúna, ktorému na Slovensku hovoríme Parom. Tu tre-
ba otvorene povedať, že okrem ľudovej slovesnosti, kde sa vyskytuje Parom a Morena, sa me-
ná pôvodných slovenských božstiev vo veľkom počte nedochovali. Okrem týchto dvoch je u nás
známy ešte boh/bohyňa menom Veles, ktorú nachádzame v chotárnych názvoch, kde boli 
svätyne – háje. (23) Ostatné mená poznáme prevažne z ruských zdrojov, ktoré môžu byť do ur-
čitej miery deformované, respektíve nie je vylúčené, že na našom území boli uctievané božstvá
s odlišnými menami. 

Náboženstvo z obdobia pred prijatím rímskej formy kresťanstva do značnej miery pripomína
dnešný hinduizmus, ktorého charakteristickou črtou je jeho nehomogénnosť. V rôznych oblas-
tiach sa pre označenie toho istého boha používajú rozličné, navzájom i nepodobné pomenova-
nia, avšak jednotlivé denominácie sa navzájom rešpektujú a niet medzi nimi nenávisť (v maso-
vom meradle), ako napr. v Írsku medzi protestantmi a katolíkmi. Hinduizmus ako celok nie je
dogmatický a má tendenciu prijímať aj iné myslenie, pričom rôzne kontroverzné názory sa vzá-
jomne rešpektujú a môžu koexistovať (pre jedných je napr. Skanda prvým Bohom, pre druhých
je to Ganeš).

Prvotný dôvod, prečo je možné uvažovať o spojení hinduizmu so slovenskými a germánsky-
mi (slovanskými) bohmi je spoločný genetický pôvod – haploskupina R1a. Tam, kde je pôvod
genetický, musia byť i spoločné zvyky, či príbuzné (ak nie identické) náboženstvo a životná 
filozofia, teda spoločný „um“. Tento slovanský „um“ nachádzame v hinduistickom „óm“ alebo
„aum“, čo je najposvätnejšia slabika v hinduizme. Symbolizuje nekonečné brahma a celý ves-
mír, považuje sa za prvotný zvuk a touto slabikou sa začína väčšina mantier (modlitba).

Slovenský „um“ dnes chápeme ako synonymum k pojmu „rozum“, no nevystihuje to však
skutočnú a pôvodnú povahu slova. Rozum je zložené slovo s tvaru „roz“ a „um“, takže rozum
je len akýsi derivát tvaru „um“. Obe slová sú vo vzájomnom vzťahu podobne ako napríklad 
myseľ a roz-mýšľať, biť a roz-biť, niesť a roz-niesť, povedať a roz-povedať atď. Rozum je to,
čo má človek, a keďže je to derivát, tak „um“ musí byť nejaké vyššie, pôvodné, univerzálne 
vedomie, ktoré je v priamej spojitosti s rozumom človeka. Táto logika ukotvená v našom 
jazyku je v absolútnom súlade s hinduizmom, kde „óm“ („um“) je nekonečné brahma, teda 
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nekonečný od seba samého existujúci princíp tvoriaci a udržujúci svet, princíp, ktorý všetko 
tvorí, nesie, udržiava a opäť navracia do seba.∗

Tacitus nám zanechal stopu v podobe Manna, ktorého možno stotožniť s hinduistickým svät-
com menom Manu. K slovenskému bohovi hromu – Paromovi nachádzame v hinduizme ekvi-
valent v podobe védskeho boha dažďa menom Parjana. Podľa W. R. S. Ralstona (24), Parjana
(Parjanya) značí nielen „dážď“ ale výraz možno chápať i ako „Hromovládca“. Konkrétnejšie
o tom vypovedá Rig Veda 5:63 – „Keď Ty, s hromom a hrmením, Parjanya, skolíš hriešnikov,
vesmír bude jasať...“ (25)

Hromovládca menom Parjana je mimoriadne horúca stopa! Ptolemaios vo svojom Zemepise 
z 2. stor. po K. umiestňuje na územie Germánie mesto Pariena, ktoré sa nachádzalo na ceste medzi
mestami Kelemantia (Iža pri Komárne) a Leukaristos (Trenčín). Pariena a Parjana sú očividne 
identické pomenovania, z čoho vyplýva, že mesto nazvané podľa tohto boha dažďa (hromu) bolo
s najväčšou pravdepodobnosťou i náboženským centrom okolitej krajiny.

Podľa rekonštrukcie Ptolemajovej mapy tomuto mestu (len s malou odchýlkou) zodpovedá
súčasné mesto Nitra! Presne tá Nitra, ktorá bola už oddávna známa ako náboženské centrum
Slovenov. A že Nitra (latinsky Nittria) súvisí s hromom, jednoznačne dokazuje latinčina, kde
pod heslom „hrom“ nájdeme výraz tonitrus, v ktorom je zreteľne čitateľná časť nitrus teda Nitra
– (to)nitrus.

Tabula Peutingeriana je druh vojenskej pochodovej mapy z 13. storočia, ktorá je uložená
v rakúskej národnej knižnici. Na nej na území Nitrianska je umiestnený germánsky kmeň 
menom BUR (Búri). Slovo BUR tvorí základ niekoľkých slovenských slov: búrka, burácať, 
búrať, búriť sa. Tie bezprostredne súvisia s bohom búrky menom Parjana/Pariena (BUR-PAR).

W. R. S. Ralston však ďalej uvádza „a god called Parjana, or Pargana“, kde poukazuje, 
že Parjana bol označovaný aj ako PARGANA, čo má veľmi blízko k slovu PAGANA, čo v la-
tinčine znamená pohan (pāgānus – lat.). Je možné, že tu pramení pôvod latinského slova
pāgānus – pohan.
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∗ Brahman je za všetkým, je nekonečný a večný. Preto ho nemožno poznať rozumom (konečnou 
mysľou), ani správne popísať konečnými slovami. Na pomoc pri vysvetľovaní sa používajú prirovnania,
alebo negácia: „Ani toto, ani toto...“ (podľa upanišád). Brahman je jedna transcendentálna neduálna 
skutočnoť. Bez počiatku, bez konca, bez bolesti, bez strachu, plná blaženosti. Pravda-Vedomie-
Blaženosť. (Sat-Chit-Ananda). Brahman ako Najvyšší duch je totožný s átmanom, čo je v sanskrite 
označenie pre dušu človeka, individuálne vedomie. Átman je stavbou totožná so slovenským (v)atman,
teda vedomie. Brahman je nedeliteľný, preto individuálne átmany nemôžu byť len nejaké jeho časti, 
alebo dokonca výtvory, takže átman je totožný s brahma. Každé vedomie tvorí neoddeliteľnú súčasť vyš-
šieho princípu – Boha. V hinuistickom átman sa črtá spojitosť i s biblickým menom Adam (ako Adm-a).

Obr. 10. 
Kmeň Burov (VUR) na Tabule Peutingeriana. 

Buri sú na tejto mape umiestnení na území Nitrianska.
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V sanskrite pod slovom „hrom“ nachádzame ekvivalenty – meghagarjana, garjana, megha-
naada, vajra (Indrova zbraň), vaatagulma a azani. Slovo meghagarjana sa skladá z dvoch slov:
megha, čo značí oblak, a garjana je zvuk, ktorý vychádza z oblaku, či hocijaký iný hlasný zvuk.
Rozdiel medzi sanskritským garjana a german je iba v spoluhláske j → m. Obe slová majú tak-
mer identickú výslovnosť a rovnaký význam – hrom a hroman. Spojitosť je očividná. Védskeho
boha dažďa a hromobitia menom Parjana, uctievaného v posvätnom meste Pariena, môžeme
jednoznačne dať do súvisu s javom, ktorý sa deje pri búrke – s hromom, teda so sanskritským
garjana. Inak povedané, tých čo uctievali boha Parjana (Paroma), nazývali podľa hrozivých 
prejavov tohto božstva, podľa hromu, respektíve podľa garjana teda garmana či germana(i).

Božské mená Parjana – Parom (Perun) nachádzame v slovenčine a jej nárečiach v podobe
slov „para“ a „pršať“ (obe súvisia s dažďom), ale i vo výrazoch prvý, pervy (šar.), perši (šar.)
vo význame prvý jediný, najvyšší; či v slovách parac (šar. – ísť veľmi rýchlo), párať (trhať, 
deštruovať). Šarišské perši a slovenské prší sú takmer identické a v prípade najvyššieho boha
dažďa sa tieto takmer identické slová vzájomne významovo dopĺňajú.

V slovách: Par(om) – hr(om) a Par(jana) – gar(jana) si nemožno nevšimnúť rovnakú štruktú-
ru skladby slov. Par(om) a Par(jana) majú rovnaký význam, rovnaký základ (PAR) s odlišnou
koncovkou. Presne to isté pozorujeme v slovách hr(om) a gar(jana), respektíve gr(om) a gar(jana).

Pomenovanie garjana spomína aj Al-Mascúdí v knihe Kitáb murúdž az-zahab vamacádin al-
džauhar (Ryžoviská zlata a bane na drahokamy). Pri vymenúvaní jednotlivých kmeňov
Slovanov, spomína aj mená vládcov týchto kmeňov. Na čele kmeňa Námadžín (Nemci), ktorý
bol podľa neho „najstatočnejší a najrýchlejší spomedzi Slovanov“, udáva kráľa menom Garána,
ktoré je až na písmeno „j“ zhodné s výrazom garjana znamenajúcim v sanskrite hromobitie.
Zápis písmena „a“ latinkou, je však možné čítať ako „a“ i ako „ja“, takže v takomto prípade ide
o absolútnu zhodu. Meno Gorm (ako „grom“) bolo i meno historicky prvého známeho kráľa
Dánska vládnuceho v období 936 až 958.

Typ hromu menom meghanaada, pozostáva tiež z dvoch slov megha (oblak) a naada čo zna-
čí zvuk. Je iba náhodou, že rovnocenný synoným k slovám HROMŽIŤ a BOHOVAŤ je slovo
NADÁVAŤ, ktoré je do detailov (samozrejme bez koncovky) totožné so sanskritským naada?

Ďalší výraz v sanskrite pre hrom – vajra – Indrova zbraň, nachádzame v pomenovaní sever-
ských Varjagov označovaných ako kmeň germánsky (slovanský). V byzantských prameňoch 
sú spomínaní ako Varangoi. Varjagovia sa preslávili ako bojovníci v službách významných 
panovníkov, varjagskú gardu mali napríklad i byzantskí cisári, preto odvodenie ich pôvodu 
pomenovania od sanskritského slova vajra – Indrova zbraň, je naozaj výstižné.

Variagovia boli podľa západných historikov (germánskych Varjagov spájajú s dnešnými ger-
mánskymi národmi) pôvodcami štátu Kyjevská Rus, podľa ruských historikov to však nie je
pravda. Ak budeme vnímať starovekých Germánov ako dnešných Slovanov, prítomnosť
Varjagov na území Ruska nadobudne nový rozmer. 
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