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Váení èitatelia,
prosím, aby ste kniku vnímali nie ako literárne dielo s bezchybnou tylistikou, ale ako výsledok mojej dlhoroènej snahy prinies vám èím hodnovernejie
správy o naej histórii, ktorej som venoval mnoho èasu, peòazí, i zdravia, aby som
sa pokúsil nasmerova pozornos aj odbornej verejnosti k naim skutoèným
dejinám I. tisícroèia, ako ich mono ani netuíte.
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Poïakovanie
Ïakujem svojej manelke, e podstúpila so mnou riziko a náklady na moje mnohé cesty a za to, e sa sama starala o gazdovstvo,
kým ja som si uíval vzruenia z poznávania sveta.
Ïakujem svojmu priate¾ovi a konzultantovi, pánovi, ktorý si
zo skromnosti hovorí V. M. za to, e s entuziazmom so mnou preíval
moje úspechy, aj neúspechy. Bol mi dobrým kritikom, zlepovalo to
kvalitu môjho h¾adania. Verím, e raz vyuije jeho fenomenálnu
pamä a logiku v histórii na to, aby tie niekedy dal na verejnos
knihu svojich názorov a zistení.
Ïakujem pánovi bratovi Antonovi Semeovi za jeho inpiratívne rozhovory. PhDr. Rudolfovi Irovi za poskytovanie monosti
zverejòova k verejnej diskusii moje názory a zistenia na jeho portáli a za konzultácie k niektorým otázkam dejín, p. Ing. Mariánovi
Bachòákovi za konzultácie s ním oh¾adom viacerých geologických
záleitostí v knihe.
Moje ve¾ké poïakovanie patrí aj vydavate¾stvu Ekokonzult
a grafikovi za to, e z rukopisu neskúseného autora dokázali v rekordnom èase urobi túto kniku.
autor
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Omyly historikov, alebo zámerná kamuflá dejín?
Kto a kedy nám dal meno
Slovania, Slavjani, Slávni?
Runy na Velestúre  prosté rozuzlenie príbehu?
Rimania na Slovensku v sile, o akej sme ani len netuili?
Bol Trenèín centrom Samovej ríe?
iadne sahovanie Slovanov nebolo, my sme tu doma!
Je arianizmus hlavným dôvodom utajovania
naej skutoènej histórie?
Sloveni a Huni  spojenci, aj nepriatelia
Dôkazy o Attilovom sídle v Hunedoare
Je Attilov hrob predsa len v Martine?
Bolo krá¾ovstvo Slovenov, sídlo Mojmírovcov,
Svätopluka i Metoda v Sedmohradsku, Banáte a Bihore?
Mikulèice neboli centrum Ve¾kej Moravy,
ale len sídlo potomkov Avarov?
Záhady okolo Marka Aurélia a Jána Huòadyho
Objavné cesty po naich pamiatkach
plné nových faktov!
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ÚVOD
Váení a milí èitatelia,
máte v rukách kniku, ktorá vás asi prekvapí kadou kapitolou. Pravdepodobne sa vám
budú zda moje zistenia a mylienky absurdné, nereálne, mnohé budú pre vás úplne nové. Alebo
vám silný lokálpatriotizmus, èi u podsunutý kolou, verejnou mienkou, alebo vá vlastný,
nedovolí pokraèova v èítaní?
Kniha vám napovie, e nielen nae malé Slovensko, ale aj Maïarsko, Slavónia a èas Rumunska patrili do sféry vplyvu naich predkov. Doprajme Mojmírovcom, Svätoplukovi by panovníkmi naozaj ve¾kej krajiny. Nech nás neobmedzuje to, e je nám akosi cudzie Maïarsko, Slavónia,
Rumunsko, kde sa dnes hovorí cudzími jazykmi a preto sa nám tieto krajiny vzdialili.
Nemáme, alebo takmer nemáme iadne pramene naich dejín. Nai predkovia nevedeli písa.
Alebo sa chabé zápisy, hoci aj daòové, stratili. Nae slovanské, nebojme sa slova slovenské dejiny, zaznamenávali nai susedia, vlastne nepriatelia. Preto sú zaznamenané tendenène s ve¾mi
skreslenými názvami a menami. Pozorujeme v prameòoch, e ten istý èlovek, krajina, dedina, má
mnoho názvov a to sauje nau orientáciu v dejinách. História v Maïarsku, Rumunsku ale aj
v Srbsku, tak obciach na juhu SR, je o prvom tisícroèí èasto písaná a vnímaná tak, e vetko
vlastne zaèalo príchodom Maïarov. Tak, ako rieka robí nánosy na zemi, ktorou preteká, rovnako
v Transylvánii je mnostvo nánosov rôznych národov a národností, ktoré prevrstvili a aj prevrstvujú slovenskú vrstvu, ktorá napriek tomu je dodnes vidite¾ná.
V tejto knihe, ktorá nemá ambície by vedeckou knihou, neudávam ku kadej informácii zdroje a pouitú literatúru. Neopisoval som. Ale verím, e knika podnieti skutoèných bádate¾ov k tomu, aby pokraèovali v týchto chodníèkoch a nachádzali nezvratné dôkazy o tom, e slovenská história je rovnako ve¾ká, ako história ktoréhoko¾vek ve¾kého národa.
V kadej knihe o histórii sú omyly. Aj v mojej ich nájdete. Ale azda som naznaèil zopár skutoèností, ktoré akosi nie sú v povimnutí historikov. Ak ich bolo viac, ako jedna, táto kniha má
zmysel a verím tomu, e bude inpiráciou k h¾adaniu a dokazovaniu trocha iných dejín, aké sme
doteraz poznali.
Dnes rozde¾ujeme ¾udí zaoberajúcich sa históriou na dve skupiny. Sú to profesionáli, ktorí vytudovali históriu a majú z nej tátnice, prípadne sa venujú vedeckej èinnosti. Druhou skupinou
sú amatéri, ktorí to robia s nadením. Profesionáli im èasto hovoria rojkovia, romantici. Ja som
si dovolil rozdeli týchto amatérov na rojkov a dobrovo¾ných historikov.
Dobrovo¾ný historik sa líi od profesionála tým, e rovnako tuduje, rovnako sa venuje dejinám seriózne, ale nemá titul a iadne výhody, ktoré mu poskytuje zamestnávate¾. Ale hlavne
 kým profesionál berie plat a vo svojom bádaní je závislý na tátnej doktríne o histórii, na rozpoètoch tátu, èi súkromných, dobrovo¾ník investuje do výzkumu svoje prostriedky. Tento má ale
jednu ve¾kú výhodu oproti profesionálom: nemusí naahova svoje zistenia a mylienky na urèené kopyto. Mne najbliím èlovekom v tejto skupine je p. Anton Seme. Druhým je môj priate¾,
pièkový lekár, ktorý popri medicíne zvládol rovnako fenomenálne aj históriu. Tie nemá aprobáciu z dejín, ale jeho vedomosti a logika v dejinách je obdivuhodná. U spomeniem len dvoch
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ïalích. Je to p. ing. A.F. Zvrkovec, ktorý sa venuje okrem podnikania aj bádaniu okolo Vandalov
a posledným, koho spomeniem je PhDr. Rudolf Ira, ktorý je síce vytudovaným historikom, ale
dal sa na cestu dobrovo¾ného historika, preto nie je ve¾mi akceptovaný u svojich kolegov.
Dobrovo¾ných historikov je viacero, nebudem ich menova, lebo by som na niekoho zabudol,
ukrivdil. Medzi amatérmi sa nájdu snaivci, ktorí vydávajú aj knihy, no ve¾mi pochybnej kvality
a tak vytvárajú povedomie, e amatéri sú arlatáni, rojkovia, romantici, románopisci. Do ktorej
skupiny si ma zaradíte vy, je na vás. Na èitate¾ovi. Snaím sa báda seriózne, aby som si zaslúil by v uflíku dobrovo¾ní.
Ete dodám, e iadne nadobudnutie vzdelania oficiálne v kole nezabezpeèí, e z absoloventa sa stane úspený lekár, fyzik, strojár, èi historik. Rovnako nemono vylúèi práve v historiografii, e je moné dosiahnu aj vyí stupeò poznania samotúdiom a hlavne bádaním. Vedou
nie je opisovanie predolých kníh a bazírovanie na formálnych záleitostiach knihy uvádzaním
odkazov, prameòov s otrockými detailami.
Veda by nemala by opisovanie predolých diel, na to sú encyklopédie. Veda, to sú konkrétne
výsledky nové objavy  nové dokazovania. A tam èasto niet na koho sa odvola, o koho sa oprie.
Ak som nieèo naiel ja, nechcite odvolávky, je to moje dielo.
Najsilnejou motiváciou k napísaniu tejto knihy bolo odmietnutie mojej prosby o prijatie
u riadite¾a jednej intitúcie, ktorému som vetky tieto zistené skutoènosti chcel porozpráva.
Odmietol ma a pritom nemohol tui, kto som a aké informácie mu chcem prinies. Napriek
tomu som mu poslal mailom aspoò správu o zistenom osídlení kopca nad dedinou Kubrá. Len
krátko odpovedal, e lokalita je známa.
Okrem v knihe uvedeného materiálu, disponujem aj mnostvom ïalej fotodokumentácie,
ktorú nebolo moné vloi do knihy, pretoe by bola ete objemnejia a drahia.

autor

_06 1. cast NASE DEJINY UPLNE INAK.qxd

9.11.2018 11:14

StrÆnka 9

Alan Dolog: Nae dejiny úplne inak

9

Sanos na naich historikov
Dôstojný pán Sasinek,
z Národnej kninice Matice slovenskej som si poièal vetky vae knihy a knioèky (ktoré sa
predávali za 0,20 halierov). Najviac som vám, dôstojný pán, vïaèný, za Dejiny drievnych národov Uhorska, kde ste zosumarizovali vetko, èo sa dalo z naich dejín, aby ste nám zanechali
odkaz, za ktorý vám ve¾mi srdeène ïakujem. To v prvom rade.
Èítajúc vau knihu som mnoho krát vstal nadením, e som sa dozvedel nieèo, o èom naa
historiografia ani netuí, nepertraktuje. Ak to tak vôbec môem napísa, pán Sasinek, naiel som
vo vás priate¾a, s ktorého názormi, èi zisteniami rezonuje môj poh¾ad na históriu Slovenov. Vaa
práca je na dobu, v akej ste ju písal na vynikajúcej úrovni. Som presvedèený, e keby ste il
v dnenom svete, vae zistenia by boli omnoho irie a naa minulos jasnejia. Pán Sasinek
okrem túby sa vám za to poïakova ma k tomuto listu motivuje aj túba posaova sa vám.
Dôstojný pán, knihy, ktoré mi boli do univerzitnej kninice doruèené, doli z Národnej kninice ete nie celkom finalizované. Strany toti neboli celkom rozrezané a teda v knihách sa
nedalo listova. Po r. 1862, kedy vyla tá najdôleitejia, ich nikto predo mnou 156 rokov neèítal.
Je pravdepodobné, e v Martine majú viacero výtlaèkov, ale tie, ktoré doli mne, neboli ete
listované. Toto je druhý dôvod, preèo vám, pán Sasinek, píem.
Naa verejnos, ale hlavne odborná, ani netuí, èo vetko ste vybádali, ako ste vyliapali chodník poznania pre budúce generácie a asi ako jediný som smutný z toho, e po vaom chodníku sa
nikto nepohol, aby pokraèoval vo vaom diele. Ba stala sa a neustále sa deje hrozná vec, na ktorú sa musím ako amatér díva, e nai tudenti poèúvajú a uèia sa výklad dejín prvého tisícroèia, ktorý nemôe by pravdivý pre svoju nelogickos. Vy z váho nebíèka to ale sledujete tie
a musíte by z toho ete smutnejí, ako som ja.
Profesori píu skriptá pod¾a faloných výkladov dejín, tudenti to musia memorova, aby
získali osvedèenie o vzdelaní a potom tí horlivejí z nich píu ete dokonalejie skriptá, ktoré
ete viac deformujú vedomie o naej minulosti. Vae knihy neèítané sa skladujú a tudenti sa
uèia cudzie, deformované mylienky. Len aby sa udrala teória o sahovaní sa národov, aby sme
nemohli ma pocit, e táto zem nám patrila mono od ústupu posledného za¾adnenia.
Vy ako celoivotný farár, verný rímskokatolíckej cirkvi ste mal v sebe viac objektivity, ako majú dnení historici, ktorí povaujú dielo za vedecké len vtedy, keï sú v òom odvolávky a citácie
z predolých diel iných, najlepie zahranièných autorov, prípadne z prameòov, ale vykladaných
tak, e sa vyberajú niektoré èasti a iné sa zamlèujú, alebo sú pokladané za zlé, nevhodné, len preto, lebo nepasujú do doktríny, pod¾a ktorej sa vykladá naa dávna história. Aj vae práce sú dnes
zavrhnuté, nepovimnuté, pretoe ste spochybnili tzv. sahovanie národov, sahovanie sa Slovanov ako etnika do strednej Európy v 5.  6. storoèí.
Dnený historik sa bojí nieèo oficiálne sám od seba napísa, èo by mohlo by v rozpore s doktrínou sahovania národov, pretoe by sa vlastne spreneveril svojmu vzdelaniu a ako
historik by na verejnosti, najmä odbornej, skonèil. Vy ste pred 150 rokmi priiel na to, e národy
sa nikdy nesahovali spôsobom, akým sa to podáva tudentom a verejnosti aj dnes. Ak niekde
boli napr. Avari, èi Rusi, neznamená to, e tam nebolo domáce, autochtónne obyvate¾stvo, ktoré
na dané územie prilo pred mnoho tisíc rokmi postupným presúvaním sa po stovky rokov.
Samozrejme, vo vetkom sú výnimky a aj dnes sa dejú rôzne presuny meních skupín, ale nikdy
neodiiel odnikia¾ kadý, vdy bola zachovaná nejaká kontinuita, niekto zachoval rod. Aj za cenu,
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Frantiek Víazoslav Sasinek (* 11. december 1830,
Skalica   17. november 1914, Graz) bol najplodnejí slovenský historik druhej polovice 19. storoèia,
publicista, katolícky kòaz. Pseudonymy: Franko
Chvojnický, Pater Victor, Sirotin V., Skalnický,
Slovákoviè. Je povaovaný za najlepieho slovenského historika v Uhorsku. Myslím, e právom.

e splynul z iným národom. Ostatne práve toto dokazuje DNA. Je nepredstavite¾né, aby ro¾ník
majúci svoj statok, príbytok, hospodárstvo, les, pasienky, pole si jedného dòa povedal, e odchádza stovky kilometrov neznámo kam. Toto je jasné vám a nieko¾kým ¾uïom, ktorí nemajú problém logicky myslie. Na ve¾ké vzdialenosti sa presúvali len bojové druiny, vojská, ktoré plienili
a drancovali. Ale nie národy.
Druhá vec, ktorá sauje pochopenie naich dejín a ¾udských dejín vôbec, je nutnos vníma
rozlièné názvy kmeòov, národov, spoloèenstiev z rôznych prameòov, ktoré ich rôzne pomenovávali tak, aby sme správne identifikovali ich príslunos k tomu  ktorému etniku. Prvý, ktorý zle
urèil práve nau identitu bol Strabón a po òom Ptolemaios, ktorý prevzal od neho pomenovanie
skoro celej Európy ako Germánia. Jeho omyl bol podporovaný najmä franskými (nemecko-francúzskymi) vedcami, aby bol takto obhájený nárok na nau zem zo strany Nemcov, v minulosti
okupantov. Alebo títo dvaja mysleli Germánmi Slovanov a iní si toto pomenovanie privlastnili,
èím vymazali nau prítomnos v skoro celej Európe. Je smutné, e mená kmeòov, ako Kvádi,
Markomani, Vandali, Vendi, Suébi a pod. sú kladené medzi germánske, nedajboe nemecké rody.
Aj takýmto spôsobom sa naa, aj slávna minulos, stratila. Bola nám doslova ukradnutá.
Smutné je, e ani dokazovanie tohto omylu pomocou DNA nie je úèinné, pretoe sa nai vedci sami tejto identifikácii bránia. Samozrejme po svojom  vedecky. Alebo DNA ignorujú, pretoe
tuia, e by tento fenomén totálne zmenil ich vnímanie dejín.
Naozaj je tu obrovská snaha zotrva v omyle. Napr. u len z toho dôvodu, e by vetka literatúra o dejinách Európy vyla nazmar. Len si dobre pozrime pomerne pedantne napísané rímske dejiny a skúsme tam nájs zmienku o sahovaní národov. Neexistuje. Existujú len zmienky
o prechodoch bojových druín a a následných postupných pomalých presunoch ien, detí.
Kompletné presuny národov sa diali u koèovných pastierov, akými boli aj niektorí Slovania. Ale
nie stovky kilometrov, ale po najbliiu dobrú pau, èi úkryt. Aby som nebol nespravodlivý, áno,
Rimania násilne prepravovali niektoré kmene, premiestòovali ich tam, kde ich chceli ma, ale neboli to znovu národy, ale len ich èasti. Toto rímsky kronikári zaznamenávali. Pritom zotrvávali
v názve naej krajiny Germánia.
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Históriu píu víazi. Lene aj Slovania, Sloveni boli víazmi. Len si spomeòme na Alexandra
Macedónskeho! A to bolo 800 rokov pred tým, ne sa mali Slovania sahova do Európy! Preto je
tu èas koneène pozdvihnú hlavu a zaèa písa nau skutoènú históriu a spochybòova históriu,
ktorá sa nám podsúva. Tak, ako si rôzne národy, napr. Nemci, Maïari, ale i Èesi vytvárajú svoju vlastnú a nezávislú históriu nie vdy zaloenú na hodnoverných zdrojoch. Píu a uèia si ju ako
potrebujú, ako sa im hodí. ia¾, my patríme k národom, ktorí svoju históriu píu pod¾a deformovaných diel a práve preto pre nás ostáva len malý priestor na sebaurèenie, na kontatáciu, e národ Slovenský má nie menej bohatú históriu, ako ktorýko¾vek z okolitých národov.
Váený pán Sasinek,
je doslova tragédiou národa spod Tatier, lepie povedané spod Karpát, e neèíta vae zistenia.
Ak by ten národ zobral najmä tú konkrétnu knihu koneène do ruky, dozvedel by sa veci, ktoré by
mu dos otvorili oèi. Len si dovolím da sem nieko¾ko vaich poznámok ako príklad.
1. Bolo Horvátsko  to boli tí, èo ili v horách slovenských, potom Uhorsko, èie krajina u hôr,
rozumej tzv. Bihorsko (dnené Rumunsko), potom Zahorsko, èie dnená Transylvánia
= Sedmohradsko, maïarsky Erdélyi. Horváti sa ete pod¾a vaich zistení delili na Èiernych
a Bielych. Povaania a okolie Nitry (Biele karpaty) boli Biely Horváti, na východ boli lesy
èiernejie (Ihlièòany, pozn. autora) boli Èierni Horváti. Tu dodám, e je treba si víma rozírenos slovenských priezvisk. Najrozírenejí je Horvát, Horváth. Potom je Kováè, Kovács,
teda Rimanmi skomolený Kováè na Kvád. Skomolenina nemusela by úèelová, ale náhodná.
Veï vieme, e kronikári ktorejko¾vek krajiny zapisovali mená, názvy skomolené, deformované. Samozrejme potom meno Tóth ... nasledujú mená od povolaní, mená od výrobcov
lukov (Lukáè), Molnár = matrikármi, horlivcami spotvorený Mlynár...
2. Slovania boli kresania u v dobe apotolov  potvrdzuje sa nám to pri existencii Rimanov,
ktorí boli aj kresanmi  na Slovensku u na prelome letopoètu, celkom urèite najneskôr
r. 68, z èoho máme pohrebnú dosku v dedine Boldog. Tá sa síce týka Rimana, ale je to doklad, e tu kresanstvo u v tej dobe bolo.
3. Geti, Getes, grécky  ro¾níci boli Slovania, inak volaní Sporoi, èie rozsievaèi.
4. Biskup Ulfila (311  383), Wulfila = Vlk, nebol Gót, ale Get, èie Slovan ovládajúci aj Gótèinu
a preloil bibliu  ariánsku  aj do slovanského jazyka. Sloveni, aj to len niektorí, preli
postupne na katolicizmus a po r. 527 za Longobardov. Tí, ktorí zotrvali v ariánstve sa nazývali èierni mnísi. Pikantné je, e aj neskorích Benediktínov nazývali èierni mnísi.
5. Longobardi samozrejme neboli iadni Germáni, ale Slovania, ktorí boli pravdepodobne pomenovaní Germánmi pod¾a dlhých sekier bradatíc = halapartní. Long bard. Pamiatka na
nich ja mesto Bardejov, ktoré má v erbe skríené halapartne. Skúste po Nemcovi, aby napísal slovo bradatica. Napíe najskôr BARD.
6. Ïakujem za ve¾mi podrobné vymenúvanie slovanských bohov a bôikov, ktorých bolo cca 50.
Pod¾a zoznamu som si vydedukoval, e Dákovia nebol národ, ale len vojaci boha vojny
Dakara. Tuím, skomoleného boha Draka. Boli to Geti, èie Slovania. Jeden z vládcov sa volal pod¾a vás Olor, (rozumiem Orol) a ja poznám pevnos Orlia neïaleko Hacegu v kraji
Hunedoara ... keby ste toto vedel, ujo Sasinek... Zrúcaniny hradu Orlia sú nad dedinou
Santa Maria Orlea, odkia¾ pochádza britská krá¾ovká rodina a rodina Kennedyovcov. Orol bol toti knedzom, èo Maïari spotvorili na kende a kendeho syn bol Kendefi ...
fiu = syn  v Írsku z toho urobili Kennedy. A keby ste domyslel, e Burebista, v inom podaní pod¾a vás Boiebista mohol by vlastne Bojemistr. Nebolo to meno, ale titul, hodnos.
Rovnako, ako Rimania mali cisára a magistra militum...
7. Norikum (dnené Rakúsko) je v podstate Rimanmi deformované Horikum. Zaujímavé zistenie, preèo nie. Krajina v a pod Alpami, dnené Rakúsko.
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Ovidius, ktorý il vo vyhnanstve v Sarmatii napísal, e reè Sarmatov a Getov sú len náreèia
tej istej reèi. A predstavte si, il v r. 43 p.n.l. do 17 n.l. Èo to za poznatok? Radej si vímame Strabónov omyl, e nae územie obývali Germáni a tvrdenie Nemcov, e sme sem
prili v 5.  6. storoèí a nevímame si Ovídia?
Existuje tzv. rímska hrádza = val, ktorý zaèína pri Apatine (Srbsko), prechádza cez Temerín
(srbský Temevár) a pokraèuje k Becse (Beè = Viedeò) ... dodám len, e aj na Slovensku máme Temerín, Temeský hrad. Volá sa Tematín. Aj na Slovensku máme záhadný speèený val
obrov s dåkou cca 60 km. Kto ho teda asi postavil, ak podobná hrádza, Hadriánov val, je
medzi Anglickom a kótskom a v jeho strede je pevnos Vindolanda? Kto boli vojaci v tej pevnosti, ak to bola VINDOlanda? Boli to nájomní vojaci z národa Vánov, Vendov, Vinidov,
Vandalov ... Slovanov?
Píete: V zbrojnici Tetelockej videl na vlastné oèi loïorypáky, kotvy a iné lodné súèasti,
kde Rimania mali výrobòu lodí a mali aj postavený most cez Tisu, ktorá mala dve ústia do
Dunaja. V Titeli na sútoku Tisy a Dunaja som bol. Domáci o tom ani netuia. Zabudli.
Nezaujíma ich to. Naiel som tam toho viac, ujo Sasinek!
Mnohí Slovania sú odvodení od Vánov, napr. Vandali, ktorí ili do dáli. Tí ostatní ostali doma. Nemci ich volali Vendi, Venedi.
Ve¾mi vítam, p. Sasinek, e ste vypátral rodokmeò Mojmírovcov (po meèi) a najmä, e ste
zistil, e pôvodne Ve¾ká Morava bola ovládaná z terajieho Velehradu = Belehradu v Srbsku.
Bol to zemný hrad, Zemun na miernej vyvýenine pri Dunaji priamo v Belehrade. Len potom kvôli Avarom toto sídlo preniesol Marót do nového Velehradu severnejie nad Dunaj.
Odtia¾ potom boli vyhnaní aj iaci, diakoni a subdiakoni spolu s uèite¾mi Angelárom, Savom,
Gorazdom, Naumom, Klimentom do Bulharska. Síce ste napísal bolo to niekde v Báèke, ale
ja viem, e to bolo celkom iste vo Velehrade, teda po maïarsky Nagy várade, èie vo Ve¾kom
Varadíne, kde som pravdepodobne naiel aj budovu, v ktorej pôvodne mohlo by tzv cirkevné uèilite, ktoré vraj Metod prevzal po ariánoch.
Arcibiskupstvo pod¾a cirkevného práva muselo ma sídlo v sídle panovníka. Toto mesto sa
dnes volá Oradea  Ó ako starý, radea ako hrad. Za toto som vám, pán Sasinek najvïaènejí a rád by som vás na toto miesto osobne pozval. Nu, niekedy sa stretneme tam niekde,
kde vám to porozprávam. Ak mi, samozrejme, dovolíte.
Koce¾ dostal do drby majetky po svojej matke, na ktorých mal dovolené sa usadi jeho
otec Pribina. Pri Balatone. Ale na Slovensku, ani inde sa netuí, e Koce¾ mal syna Braclava,
teda Bratislava, ktorý tieto majetky mal dané do vlastníctva. Braclav bojoval ako spojenec
Svätopluka prièom spolu vyrvali Frankom Pannoniu a na Dudlebiu, teda zem èeskú, ktorá
mala centrum v Tate, pretoe ich krá¾a volali Táta (táta, tatíèek Èei radi pouívajú) a jeho
syn bol Vacslav, teda Václav, ostal po òom Vác. Aj s dåòom. Dudlebi boli od Avarov najviac
utlaèovaní. Bodaj by nie, keï mali neïaleko v dnenom Gyõri svoj hlavný hrink. Títo
Dudlebi dnes ijú v Juných Èechách. A vedia o tom, e sú Doudlebi. Dlouholebí? Azda
Dlouholebí kopírovali avarský zvyk deformova lebku urodzeným ¾uïom? Boli to potomkovia Doudlebov a Avarov? Neviem, èi po tomto zistení sa bude ete niekto snai èitate¾a presvedèi, e nové meno Bratislava dostala od nieèoho, niekoho iného, ako práve od Bratislava.
Pressburg bol vybojovaný od Nemcov v rámci týchto bojov o Pannoniu. A to od Sávy, Drávy
a po Enu. Ak teda Pressburg, tak aj Devín je spochybnený v èase VM. U je treba len
overi, èi náhodou aj hrad v Bratislave nepostavil, èi neprestaval náhodou neskôr práve
Braclav, Bratislav. Hoci tu treba dôrazne poznamena, e na konci 19. storoèia mali
v Preporku prevahu Nemci. Kraxelhuberi tvorili 59,9 % obyvate¾ov, v roku 1910 sa k nim
hlásilo 41,9 %, k Maïarom 40,5 % obyvate¾ov. poznamenáva K. Medvecký v práci Slovenský
prevrat. Take Pressburg dlho nevedel, e bude (znovu?) Bratislavou.Tam sa toti stalo za
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husitov, e miestne obyvate¾stvo sa Jiskrovcom hrdinsky vzpieralo, preto Bratislavu so irokým okolím jednoducho vyhubil a nasahovali sa tam Chorváti, Horváti a hlavne Èesi, ktorí nám teraz zdôrazòujú svoj èisto bratislavský pôvod a ich reè je síce slovenská, ale s èeskými pozostatkami. Vánoce, nie ve¾mi, ale moc, nie topánky, ale boty... Názov Bratislava sa
oficiálne prijal a 27.3.1919. Preto sa nemusíme kriepi o to, èi je to od Preslava, alebo
od Braclava = Bratislava. Tento názov je jeden z najmladích názvov obcí v naej republike.
Ale nie je moné vylúèi, e Bratislav nemá nieèo spoloèné s Bratislavou, rovnako, akoe
Veszprém bol pomenovaný pod¾a Otta Besprema (Otto bez nároku, bez práv na majetku),
ktorý dostal od tefana krá¾a tamojí vtedají hrad sv. Michala s pôvodne gréckokatolíckym
kostolom sv. Michala, dnenou katedrálou s rovnakým patroníciom. Braclac a Preslav. Meno
Preslav sa vyskytlo na cividalskom zozname ubytovaných, kde spolu so Svätoplukom, jeho
enou Svätoizòou bol prítomný aj Preslav, ktorý sa preto udáva ako Svätoplukov tretí syn.
Existencie Bratislava ale ponúka aj vysvetlenie, e u vtedy Bratislav bol po boku Svätopluka ako Koce¾ov syn.
Pán Sasinek pozná tyri skupiny Slovenov: Uhorskí, to sú tí z dneného Rumunska, ktorí
boli u hory  Oradea a pod. Potom Pannonských, tí sú pomaïarèení úplne, dnení, vraj
Maïari. Potom Nitrianskych, avak a po rieku Moravu a nakoniec Bulharských, ktorí cez
slovanské vyznanie viery poslovanèili aj Volharov = Bulharov = Avarov.
V Budèi u za knieaa Kroka (Krakov, Krakovany) (otec èeskej Libue) bola zaloená kola
písma a sv. náuky. Slovania písali oddávna najmä gréckymi písmami bez pravopisu svoju reè
 viï náhrobné kamene spred 200 rokov v Apahide (pri Klui). Písomnosti na brezovej kôre,
koi aj papieri boli nenávratne stratené dejinami.
R. 670 uzavreli Horváti (Sloveni) písomnú zmluvu s pápeom Janom IV. o príjmaní RKC.
Samozrejme, e toto sa vtedy len zaèalo, ariánstvo sa udriavalo ako kruhy na vode ete ve¾mi dlho mimo centier moci.
Nikto dnes nemá ajnu o tom, e v Nitrave a Trnave sme mali biskupstvá dávno pred r. 500,
pravdepodobne ariánske, pretoe ste preukázal, e sme sa ako Horòáci, teda Horváti, vzdali ariánstva a po r. 527. A to len niektorí. Okrem toho menujete ïalie tri mestá, Jehlavu,
Kouøim a Vyehrad, kde boli tie v tej dobe biskupstvá, taktie ako nae podliehajúce pod
arcibiskupstvo Lorch. (Pritom, keï si pozrieme na wikipédiu, Lorch bol vraj zaloený r. 764.
Take ani Nemci sa nechcú rozpamäta na to, komu slúil najprv tento klátor, toto arcibiskupstvo). Neuverite¾né. Pritom je preukázané, e kresanstvo sem prilo najskôr r. 68, najneskôr r. 172 cez rímskych vojakov, kedy u kvôli morovému úbytku sa brali do armády aj
kresania. Samozrejme, neboli to rímsky katolíci, pretoe RKC vzniklo a po koncile v Nikai
r. 325.
Pikantné bolo, èo ste písal o tom, ako vo sviatky, keï sa pila medovina, neskôr aj víno, ¾udia
vhadzovali do ohòa nejaké byliny, prièom potom vdychovali dym a boli z toho omámení.
Pripomína mi to fajèenie konope  marihuany. Mohli to by, samozrejme aj iné byliny,
nebudem ich tu popisova. Existovali min. tri-tyri, ktoré mohli poui, ktoré sa nachádzali
okolo nich. Pestovali si ich ¾udia ete dlho v stredoveku. Najmä mnísi a mníky.
Zhodli sme sa do detailov v triezvom poh¾ade na konanie a vlastnosti Svätopluka. Na sochu
na hrade to nie je. Budem o tom písa.

Z toho, èo som len náhodne vybral z vaej kniky pravdepodobne viacerým èitate¾om práve
vytlaèilo oèi z jamôk ako mne, ale ako upútavka k èítaniu o histórii to je dobré. Myslím, e by sa
mal nájs vydavate¾, ktorý by znovu aspoò túto kniku vydal. Hanba je, e to doposia¾ neurobila
práve Matica slovenská, ktorá uchováva samozrejme aj iné knihy, ktoré by mali pozna odborníci, aj verejnos.
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Pán Sasinek, ve¾mi vám ïakujem za to, e ste podali tieto svedectvá a pokúsim sa ponúknu
verejnosti aj ja zopár èriepkov, aby ¾udia prejavili záujem o ucelené túdium vaej knihy. Ve¾mi
obdivujem vau snahu by objektívny v akých èasoch a súc by katolíckym kòazom, napísal ste
aj o zakázanej téme ariánskej, kvôli potieraniu ktorej sme stratili pamä na min 500 rokov
naej minulosti. Ba viac, pretoe aj kvôli ariánom nám bola podsunutá vymyslená teória o tom,
e sme sa sem nasahovali to nedávno. Tým nám Nemci naznaèujú, e oni mali túto zem skôr.
Som vám vïaèný, pán Sasinek za to, e ste vymenovali aj zdroje, z ktorých ste èerpali a aj niektoré originálne latinské zápisy, pramene, z ktorých sa dá èerpa ete viac, ne ste si staèili vimnú vy sám. Som si istý, e vae dielo po prepísaní do dnenej slovenèiny a jeho doplnení o nové
poznatky by malo ma povinné miesto v dejepise u pre základné koly.
PS.: To DNA a Oradeu vám potom skúsim osobne vysvetli, keï príde môj èas.
S ve¾kou úctou, bolo mi poteením
Alan Dolog v.r.

Vae poradie vládcov Ve¾kej Moravy
 východnej ríe nazvanej aj Ve¾ká Dácia, kedy práve rieka Hron tvorila medzi Ve¾kou
a Malou Dáciou hranicu. Alebo sa to tie volalo Biele Slovensko a Èierne Slovensko. Boli to:

Samo
Marót v Belehrade
Svato  presahoval sídlo kvôli Avarom do Velehradu, Oradei
Samomír
Samoslav
Hormidor (J. Bednaøíková), (pozn. autora  alebo Hormizdak
z Dacie.) Nebol to náhodou sám vojvoda (voievoz) Orol?)

= Hrom iz Dak, teda Hrom

Mojmír I.

Pribina v Nitre

Rastislav

istý èas Svätopluk v Nitre

Svätopluk
Mojmír II., Svätopluk II, Predslav (?)
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O slovenskom mori
Tento môj èlánok vznikol cca 3 mesiace po tom, èo Dr. Rudolf Ira na svojom portáli zverejnil
svoj príspevok k tejto téme pod názvom Na poèiatku bolo more. Èestne vyhlasujem, e som ho
písal bez vedomia o tomto jeho èlánku. K jeho napísaniu som dospel pri pátraní po tom, preèo sa
Moèenok volá Moèenok.
Dajme si do tej naej histórie trocha geológie. Geológia Zeme je trvalý proces, ktorý ovplyvòuje chod dejín. Dávnejie udalosti, osídlenia, konfigurácie terénu dali meno krajinám, usadlostiam, vrchom. Vieme, e niekedy sa dalo suchou nohou prejs z Afriky z dneného Tunisu na Sicíliu. Vieme, e ¾adovec poslednej doby ¾adovej ete pred 2000  5000 rokmi len ustupoval a v kandinávii vznikali obrovské plochy pastvín, na ktoré sa sahovali aj Slovania na novú zem.
Príkladom sú nai Vandali, Vandráci (?). Aj Slovensko bolo, a ete je modelované premenami
Zeme. Tatry nám stále stúpajú a odchádzajú do Po¾ska. Ete nedávno tu boli èinné sopky, ve¾ké
vývery horúcej vody napríklad spod Zobora. Dokazujú to povrchové nálezy aragonitu v severnej
ryhe pod Zoborom. Aragonit vznikal krytalizáciou hydrouhlièitanu vápenatého z horúcej vody.
Keï si pozrieme reliéfnu mapu Európy, upúta nás níina uprostred hôr, o ktorú sa dnes delia
táty Rakúsko, Maïarsko, Slovensko, Ukrajina, Rumunsko a Srbsko. Pred cca 600 000 rokmi bola táto níina dnom obrovského sladkovodného jazera, ktoré vytváral Dunaj s ostatnými svojimi
prítokmi. Dunaj len sa pomaly predieral cez úsek v Transylvánii, ktorému dnes hovoríme elezné vráta, alebo Derbel, ktoré dlho odolávali ako pevná hrádza priehrady. Toto obrovské jazero
sa drasticky zmenilo, keï Dunaj odstránil poslednú prekáku v tomto úseku. Jazero vytieklo do
mora. Po postupnom vysuení celej tejto obrovskej plochy siahajúcej a na ná Zemplín sa mohlo zaèa osíd¾ovanie.
Vyteèením ve¾kého jazera sa pred Dunaj dostala ïalia prekáka. Tzv. malé vráta  maïarsky Verõce za dneným Ostrihomom. Preto po ve¾kom sladkovodnom mori ostalo menie jazero, cca 100x150 km, ktoré vypåòalo celú Západoslovenskú níinu a èas západnej Panónie, takmer a po Balaton. Je to níina v dnenej oblasti Maïarska, ktorá sa volá Bakonyi. Táto rovina
má nadmorskú výku 100  125 m. Podloie tvoria trky, ktoré sa aia na mnohých miestach.
Staèí odkry 1  3 metre znamenitej ornice a máme vodnú hladinu so trkovou baòou.
To celé mohlo vzniknú vïaka pevnej skalnatej prekáke Malých vrát medzi Ostrihomom
a Nagymarosom v pohorí Pili (Ple), ktorým si Dunaj musel prehrýz cestu. Do Dunaja sa tam
zahrýza ostrý zub pohoria. Ostrý... Mono Ostrý chlm. Holm. Chlm = nezarastený pahorok. Pili
 ple, nezarastený pahorok. Dnes je pred tým zubom mesto Ostrihom. V tomto mieste sa rieka
znovu najprv valila v obrovských vodopádoch, ktoré duneli do ïaleka. Domnievam sa, e práve
toto dunenie dalo rieke meno. Aj srbski duní je Äóíè = duní. Dunaj dunel v elezných vrátach.
Je pomenovaná aj priehrada Derbel, ktorá tam bola vybudovaná v 20. storoèí. Na priloenej mape si môete pozrie, kade vytekali vody vetkých riek, vlastne u Dunaja z tohoto jazera, pred
prerazením Malých vrát.
Tieto výtokové miesta jednoznaène dosvedèuje terén nad Stolièným Belehradom, kde je jasne
vymytý kanál spojený s terajím korytom Dunaja. Èie výtok bol cca 65 km juhozápadne
od Ostrihomu pod mesteèkom Kisbér. V extraviláne mesta Mór (nemecky Moor = vresovisko),
ostali po navàení malých hrádz dodnes menie jazerá v bývalom koryte Dunaja, lepie povedané, hlavného výtoku zo spomínaného jazera.
Vïaka spomenutej prekáke Dunaj vytváral ve¾ké jazero, do ktorého vtekali aj rieky Hron,
Váh (u pri Seredi), Nitra, Ipe¾, Tisa a pod. Na trkovom dne bývalého, ete treohorného morského dna sa v tomto jazere po tisícroèia ukladalo bahno  jemný humózny íl, z ktorého sa vytvorila dnená pôda. Váh naplavil najfajnovejiu zmes humusu z obrovského hornatého územia.
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Níina obklopená horami  bývalé dunajské sladkovodné more. V oblasti Székesfehérváru (Stolièný
Belehrad) je jasne vidie bývalé výtokové koryto, kade Dunaj vytekal, kým si urobil cestu, ktorou teèie
dnes.

Len sa pozrite najmä na okolie Galanty. Najlepia èernozem na Slovensku vôbec. Práve toto svedèí o tom, e Váh ukladal tento humus na mieste, kde sa do tohto jazera vlieval. Jazero postupne
klesalo a bahno sa ukladalo v miernych terasách, ktoré kopírovali klesanie hladiny jazera tak,
ako Dunaj postupne preráal prekáku. Práve tam dnes staviame logistické centrá, ako zmyslu
zbavení!!! Trestuhodné! Pôda itného ostrova u nie je taká kvalitná, ako pôda pri Galante,
pretoe je chudobná na humus. Keï si ju porovnáme s pôdou v okolí Galanty, je to pôda svetlá,
a piesèitá. Pozostatkom spomínaného sladkovodného mora je známe Neusiedlerské more
(Neusiedler see) v Rakúsku. Neziderské  skomolenina èeského slova nedozírne (?), maïarsky
Fertõ tó  bahnové jazero...
Keï tento proces konèil, pretoe Dunaj si koneène prehrýzol cez spomenutý úsek dostatoène
hlboké koryto, voda klesala a z mora sa stala moèarina, márava. Pod¾a absencie stôp osídlenia tejto oblasti sa dá predpoklada, e sa to stalo asi pred 5 000  3 500 rokmi. Vznikla ve¾ká,
naozaj ve¾ká moèarina, bahónia, márava. Baina s luným lesom. Urèite to dlhú dobu pripomínalo prales okolo Amazonky s mnostvom prietokov, z ktorých nám ostal dodnes Malý Dunaj.
Posledne sme sa márali vo ve¾kej povodni jarného Dunaja r. 1965.
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Jazerá v Móre, naznaèujúce bývalé koryto Dunaja. Mesto Mór  Moor je po nemecky vresovisko

Keï moèarina vyschla pribline do dnenej podoby, zaèali ju ¾udia osíd¾ova. Z morského dna
sa zvetrávaním stala ornica relativne rýchlo.
Vtedy ete Ve¾ká márava nevedela, e sa o pár storoèí narodí Svätopluk a bude vládnu Ve¾kej
Morave

Moèenok, alebo Muèeník? Bol Moèenok rybárskou osadou?
Ete donedávna som bol zástancom tých historikov, ktorí sa domnievali, e obec Moèenok sa
má správne nazýva Muèeník. Lebo vraj ho na Moèenok skomolili napr. Maïari. Preèo Muèeník?
Preto, lebo sa v òom mal narodi sv. Gorazd, ktorý mal by muèeníkom  mal umrie násilnou
smrou za svoju vieru? Lene dodnes sa spo¾ahlivo nezistilo nielen to, ako umrel, ale ani kde. Sú
dve pravdepodobné alternatívy. Albánsky Berat (bývalý Belehrad, Velehrad), alebo Bulharsko
(Správne by malo by Vulharsko, Volharsko  Volha), kde po vyhnaní sedempoèetníkov a uèeníkov sv. Metoda odiiel aj on.
Druhý dôvod, ktorý zvádzal nazva Moèenok Muèeníkom je pravdepodobnejí. Keï vraj Cyril
a Metod prebrodili Dunaj pri Komárne (Briggetium), pravdepodobne ili starou cestou do Nitry.
Na toto tvrdenie nemajú historici najmenieho dôkazu, ale moné to je. Ich cesta viedla cez
Komjatice do Moèenku. Mali vány dôvod sa tu zastavi. Bol ním práve írite¾ evanjelíí  Gorazd.
Jemu podarovali kúsok kosti z pápea sv. Klementa, ktorý umrel muèeníckou smrou v Chersone
pri Èiernom mori. Gorazd bol darom tak nadený, e nechal postavi drevený kostol, kde mala
relikvia posvätné miesto a aj kostol bol tomuto svätcovi zasvätený. Keï ¾udia chodili do toho kostola, hovorili: ideme do muèeníka. Take v jestvujúcej obci Moèenok, v jej katastri bolo miesto,
ktoré volali Muèeník.
Drevený kostol vyhorel asi pri tatárskom vpáde (píe sa síce, e pri Tureckom, ale vieme,
e kostoly vypálili aj s ¾uïmi v prvom rade Tatári. Èie r. 1241 kostol mohol ma najmenej
350 rokov. Ak by ho vypálili Turci, mal by cca 700 rokov. Je menej pravdepodobné, aby na tú
dobu vydrala drevená stavba tak dlho. R. 1763 postavili nový murovaný kostol a obnovili
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patronícium sv. Klementa, ktorý stojí dodnes a vraj v oltári je aj kostièka, ktorú sa pred poiarom vtedy zachránili.
Výtokový objekt z dunajského jazera nad obcou Mór (Maïarsko) je v nadmorskej výke cca
200 m n.m. Stred obce Moèenok je v nadmorskej výke 143 m n.m. To by znamenalo, e v èase
najvyej vody bolo aj èas územia Nitrianska pod vodou. Dunaj si robil cestu cez Malé vráta,
voda klesala, ale pod¾a kvality pôdy sa drala na úrovni cca 125 m ve¾mi dlho. Vtedy sa ukladala z vôd Váhu najlepia pôda nad Galantou, èi pod Moèenkom. Terajie územie Moèenka u bolo
obývate¾né a ¾udia z tejto osady sa mohli ivi aj ako rybári. Poèas topenia snehu sa zodvihla hladina jazera a osada sa moèila na vlhkej pôde. Takto sa úplne logicky ponúka jej názov:
Moèenok. Moèenok leí na návrí, ktoré tvorí hnedozem, ale po svahu do níiny sa prudko mení
na èernozem.
Pod dedinou smerom na Duslo a¾a pekne vidie prechod hnedozeme do èernozeme. Na dne
jazera asi 1 km od dediny je vzácne slanisko Síky. Síky znamená po maïarsky presolená, zásaditá pôda. Rastie tam len nekvalitná tráva a zopár zvlátnych, vzácnych rastlín. Pásavajú tam
aj dnes ovce, kozy a kone. Neïaleko je pooraná ro¾a. Èernozem s mnostvom okrúhliakov  asi
z treohôr. Okrúhliaky sa nachádzajú len v najniích èastiach dna. Síky vznikli tým, e dunajská voda tu ve¾mi dlho vysychala a preto sa tu koncentrovali soli, vo vode rozpustené minerály.
Do tohoto jazera sa vlieval aj Dlhý kanál (Zúgó  Huèiaci), ktorý preteká obcou. O prechode hnedozeme do èernozeme v spomenutej úrovni jazera sa môeme presvedèi na jeseò, na jar, keï nie
je pokrytá vegetáciou, keï je zoraná.
Tento priestor bol osíd¾ovaný len ve¾mi pozvo¾na zo suchých miest. Napriek tomu, e nie sú
písomné pramene, ktoré by doloili existenciu Moèenka pred letopoètom, môeme na základe
známych archeologických artefaktov z doby bronzovej jeho existenciu predpoklada. Rovnako
aj jeho pomenovanie logicky vyplynulo z jeho polohy.
Záver: Moèenok je jedným z najstarích slovanských sídiel na Slovensku, kde u zrejme
na okraji rozvinutej obce bol v 9. storoèí postavený drevený kostol a tomu miestu sa hovorilo

Informaèná tabu¾a na slanisku Síky = dno niekdajieho jazera, kde bolo najniie miesto, v ktorom vysychala voda, èím sa miesto zasolilo so¾ami (nie NaCl!). Moèenok je v¾avo na kopci.
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Muèeník. Ak je tomu tak, potom kostol bol gréckokatolícky, pretoe CaM prili ako grekokatolíci. Ale pôvodný názov obce je napriek tomu pravdepodobnejí  Moèenok. Podobnos týchto slov
spôsobila zámeny mien (Mocsenok, Mussenik) v starých písomnostiach. Moèenok vznikol na bývalom poloostrove a územie Nitry bolo v tej dobe pod hladinou vody. Z toho sa dá usudzova,
e Moèenok je jedno z najstarích sídlisk Nitrianska. Názov Moèenok dokazuje pod¾a tejto geológie
fakt, e u za èias existencie onoho dunajského jazera tu bolo slovanské osídlenie, ktoré nazvalo
moèenok od moèenia sa na brehu jazera. Ïalie názvy dedín na brehovej èiare tohoto jazera sú
napr.: Ve¾ká Maèa, Voderady, Báhoò a Blatné...
Samozrejme to mohlo by aj tak, e po opadnutí onoho jazera ostal len moèenok, mokrá zem,
ktorá sa nedala obrába. Dnes je tam pustatina  slanisko menom Síky.

Takto vyzerala krajina ete v 18. storoèí. Tmavomodré sú rieky, svetlomodré zátopové územia. Cestovanie cez òu znamenalo prekonáva moèiare a ve¾ké vodné plochy najmä v jarných mesiacoch.
Panónske more vyschlo. niekedy po poslednom za¾adnení. Pokia¾ toto more (neskôr u len jazero) vysychalo, mohli by u na jeho brehu aj rybárske osady. Existencia tohoto bieleho mora je dávno dokázaná. Logicky sa ponúka z reliéfu Zeme. Okrem toho ústup ¾adovca bol pozvo¾ný, teda aj osíd¾ovanie
záviselo od situácie zvykovej za¾adnenosti a postupného ohrievania pôdy. Vímajme si, èo nám hovoria názvy obcí, chotárov, riek a kopcov!
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Názvy slovenských riek  slovenské hydronymá
Keï si èítavam vedecké túdie o názvoch riek, hôr a pod, ktoré rôzni onomastici ohýbajú, lámu cez koleno, porovnávajú slová, názvy s rôznymi dvadsiatimi jazykmi aby nali nejakú spojitos, mám na perách úsmev. Mám za to, e toponymá vznikali jednoducho, a primitívne a tak
ich treba aj vníma a niekedy aj jednoducho lúti. Ak vám budem ja pripada ako romantický
rojko, potom títo vedci mi pripadajú mne ako hráèi detskej hry  Meno, mesto, zviera, vec. Názvy
riek, ako aj iné toponymá vznikali jednoducho, a primitívne. Ich vysvetlenie treba rovnako jednoducho aj lúti. A najmä tým názvom treba veri.
K jednotlivým väèím slovenským riekam:
Dunaj, Dunav  dunel, kým sa prehrýzol najprv cez elezné vráta? Pravdepodobne poriadne. Prepadával z výky kamenného útesu v elezných vrátach, potom cez skalnú úinu pri
Nagymarosi, ktorú tie za tisícroèia prerazil a dnes u neduní. Kým si prelízal cestu cez kamennú bariéru muselo to by mocnejie, ako Niagara. Áno meno mu dali Slovania. Majme to¾ko guráe, ako západniari a povedzme si to naplno! Jeho grécky názov Istros je od toho, e teèie na východ  Ister.
Morava  rieka, ktorej ostal názov po veobecnom pomenovaní riek v dávnej minulosti  rieka (zrejme blátivá) bola Moravou, máravou, sprevádzaná moèiarmi. Moravy sú najmenej tyri,
preto odhadujem, e to bolo veobecné meno pre rieku? V Srbsku je rieka Ve¾ká Morava,
v Sedmohradsku je rovnako blátivá márava  Morava  Mure.
Váh  latinsky vraj Cusus, keltsky Duria  oboje znamená vraj bystrinu, dravú rieku. Pre
Rimanov to bola rieka, ktorú poznali najmä kvôli jantárovej obchodnej ceste dávno. Na Povaí si
urèili Vánia ako krá¾a, teda vyberaèa mýta na tej ceste a ochrancu pocestných. Vraj u vtedy
dali rieke názov bludná = Vagus. Vag  Vog sa u ujal neskôr aj u Frankov, tak to ostalo ako Vag
 Váh. Rímsky názov prekryl predolý slovenský, èi keltský názov.
To Cusus  bystrina má spojitos s Kysucou a nie je celkom isté, èi sa nepletie Váh ako Cusus
s Kysucou, ktorá sa do neho vlieva a cesta za jantárom la ved¾a nej.
Váh volali vraj Kelti (Galovia) Duria  bystrina. Paul Orosius v Historiarorum adversum paganos libri V. píe o bitke na rieke Douro (Portugal) prameniacej v panielsku ako Duero. Douro
znamená prudký  aj Duria mala ten názov. Rieka preteká Galíciou, ktorú zaloili Góti postupujúci s Vandalmi cez Europu do Kartága. Doniesli tento názov so sebou? Rovnako, ako tí èo nám
dali Nitru a dali ju aj védom ako Netra?
Váh. Po òom sa plavili lode, plte s tovarmi a najmä, zváalo sa prepotrebné drevo do níin na
stavby. Mono mal aj iný názov. Ale celkom urèite Váh bola najdôleitejia ZVÁNA rieka.
Myslím, si, e toto slovo u Rimania nali v èase, keï ju nazývali ich kupci Cusus  bystrina.
Rozprávka o vaguse vznikla a potom. Staèilo, keï niekto z domorodcov povedal Rimanovi,
e po tejto rieke sa zváa a Riman napísal ako vedel: Vagus? koda, e sa nezachovali nae
slovenské zápisy...
Ak by mám náhodou pravdu, kto tu bol skôr: Rimania, alebo my?
Preèo Rimania nikde nepísali o sahovaní národov?
Pretoe národy v èase ich prechodov a bojov
s tunajím obyvate¾stvom, tzv. Kvádmi tu bývali trvale!
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Kysuca  je od slova Cusus, pretoe Rimania povaovali Kysucu za pokraèovanie Váhu na
sever popri ich ceste. A neskôr prili na to, e to je inak, e Váh tvoria dve rieky  Biely a Èierny Váh. Popri Váhu a rieky Kysuce viedla cesta, akoby po tej istej ceste na sever.
Orava  rieka, ktorá orala, brala zem? Bola oravá?
Hron  rieka tvoriaca niekedy hranicu medzi Èiernym a Bielym Slovenskom, Granica,
Granum prevzali názov Rimania ako jestvujúci, teda tento slovanský názov tu bol v èase ich príchodu, najneskôr r. 6 p.n.l. Mono teda aj tento fakt vyvracia teóriu o naom sahovaní sa sem
v 5.  6. storoèí. Poznáme tie hraniènú rieku Granikos medzi starým Gréckom a Perziou. Alexander Macedónsky na nej zviedol na svojom aení prvú bitku.
Nitra  je od keltského netra = had, uovka. Slovania jej dali koncovku ava = Nitr  ava.
Rieka sa okolo mesta Nitra doslova hadí. Nebol by som si taký istý, ale toto má paralelu v junom védsku, kde boli Góti = Galovia = Kelti, kde je taktie mesto Netra na hadiacej sa rieke
Nätre. Ak je tomu tak, Nitra má ancu sta sa naozaj jedným z najstarích sídlisk na Slovensku.
Kelti odili (myslím, nie úplne) najneskôr na zaèiatku náho letopoètu, najmenej odvtedy tento
názov trvá.
Ipe¾  do 18. storoèia sa táto rieka volala Bolia, Bollia, teda od bolesti(?). Pravdepodobne preto, e sa na nej odohrala obrovská bitka medzi Slovenmi a Ostrogótmi a tu zahynulo vraj 30 000
¾udí. (Staèí si zada do vyh¾adávaèa Battle of Bollia.) Zo slova Bolia urobili Maïari Iboju (Ibolya)
a Sloveni, latiníci, Nemci a pod z toho urobili Ipul, nakoniec Ipe¾. Ondru a milauer pri hydronýmii pospomínajú velièo, porovnávajú slovo Ipe¾ s jazykmi celej Európy, ale preukázate¾né meno Bollia si nevímajú. Na starých mapách sa nedá tento fakt nevimnú. Naèo sú onomastické
trápenia, keï si takú podstatnú vec nevimne vedec? O tom, e to takto mohlo by, píem obírnejie v kapitole o troch bitkách.
Hnilec  voda na hornom toku teèie pomaly a vymývala moèiare od humínových kyselín, ktoré mu dávali nahnedastú farbu. Hnilá voda. Hnilec. Nemci kolonisti prebrali názov ako jestvujúci a postavili si Golnitz. Gelnicu. Lene názov bol rýdzo slovenský.
Hornád  voda vytekajúca z hôr? Vedci sa domnievajú, e to bola hradná rieka, hranièná rovnako, ako Hron. Èo by nie! Na Hornáde v Maïarsku je hradisko Gradna, dnes Garadna. Myslíte,
e je to logické? Èo bolo skôr? Pevnos, alebo rieka? Alebo to uhádol p. málik tefan: po kornwalsky horn = elezo. (elezné loiská v Rudòanoch)? elezná rieka?
Slaná  táto rieka mala celkom urèite iný názov. Ale iba do chvíle, odkedy sa na Gemeri,
v Rejdovej a okolí traduje príhoda, ako kupci s vozmi ili s po¾skou so¾ou na juh po starej ceste
dolu Hlubokou dolinou a jeden voz sa prevrátil do rieky a so¾ sa v nej rozpúala... Neïaleko
toho miesta stojí po¾ovnícka chata aman. Tam je na skale nápis v latinèine, ktorý som dolútil
v diskusii k èlánku: http://www.dobsincan.estranky.sk/clanky/neobjasnene-posolstvo.html. Je tam
napísané latinskými skratkami: V mene Jeia nazaretského, krá¾a Júdei a blahoslavenej panny
Márii na konci vojny pochovaný 20 roèný vojak. ia¾, chýba dátum. Kameò sa ve¾mi ako h¾adá.
Príhoda so so¾ou sa stala pred príchodom Maïarov, rieka Slaná je u kreslená do uhorských
máp ako Sajó (v staromaïarèine) = Slaná.
Rimava  rieka mohla by pomenovaná pod¾a toho, e na nej táborili Rimania. Naznaèujem
to v èlánku Rimania na Slovensku. Konkrétne na okraji Rimavskej Soboty sa rysujú stopy po rímskej stavbe. Rimavská Sobota je na starej rímskej ceste na východ.
Top¾a  rieka okolo ktorej rástlo mnoho topo¾ov. Topo¾ová rieka. Samozrejme zvádza to
prikloni sa k názvu od teplej vody. Top¾a = teplá. Do Tople avak nevteká ani jeden termálny
prameò.Top¾a nie je jediná rieka pomenovaná pod¾a stromov. Dendro  toponymá sú èasté,
preèo by sa mali vyhnú riekam?
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Torysa  starý názov Toryse je Tarcha (archa?). Maïari to spotvorili na Tárca. Mimo logiky, lebo tárca je tácka. Aj toto nám ukradli. (B. Varsik: Osídlenie Koickej kotliny 2.) Aká sa stala archa na rieke Toryse? Tu je paralela s riekou Bolia, na ktorej bola boles a bitka sa stala pri
Balogu (Boláku?) nad Ip¾om. archa sa stala azda práve vtedy, keï Arpád porazil vojsko ariského hradu na tejto rieke a potom sa na chví¾u usadil v Kendiciach? Kende, to bola hodnos
Arpáda. Prevzaté z náho  kòaz = kniea. Názvy sa naozaj dávali po výnimoèných udalostiach,
najmä vojnách, bitkách, po nieèom tragickom. Tak, ako máme Balog, èie Bolák nad Ip¾om, máme v Rumunsku Tihau (archu) na rieke Some, kde knedz Gelu prehral svoju zem s Maïarmi...
Tisovník  potok vyvierajúci, teèúci porastom tisa.
Tisa  alebo je rovnako nazvaná od tisu, alebo je pod¾a dolného toku  Tichá. Kto ju videl,
ten vie, e je. Na starých mapách je táto rieka prameniaca na dvoch miestach na Ukrajine (Biela
tisa a Èorna tysa) od miesta, kde priberá Bodrog zvaná na starých mapách ako Èierna Tisa, po
prítok rieky Kri. A to aj za èias Rimanov. K tomu sa ete vrátime. A potom je zasa zvaná Tisa.
Zaujímavé, e neïaleko ústia Tisy do Dunaja je mesto Titel zo starým prechodom, dokonca rímskym mostom cez rieku. A nielen mostom, Rimania tam mali manufaktúru na výstavbu lodí,
nalo sa tam mnoho kotiev a rôznych súèastí lodí. Meno Titel je zrejme skratka zloených slov
Tisa  tel... maïarsky = zimný prechod cez Tisu. Prechod cez zamrznutú Tisu. Boli dva Titeli,
pretoe Tisa sa tu rozde¾ovala na dva prúdy. Nielen prechod cez Tisu, ale aj prechod nasledujúcim jazerom, moèiarom som overil na svojej ceste do Srbska.Tento prechod existoval omnoho skôr,
ako niekto priiel na malých karedých koníkoch. Latinskí pisári zapísali Tisu ako Tiphesas,
grécki ako Tigas, iní ako Tisia, Titsa, Theis. Rieka Tisa mala v tom istom èase hneï nieko¾ko
mien. V istom úseku sa nazývala aj Èierna. Rôzne úseky boli pomenované rôzne a my máme
v tom chaos.
Laborec  borí ¾ady?
Ondava  Laborec teèie pri nás a tá rieka onda (z chorvátskeho potom)? Ale p. Varsik naiel
svojské vysvetlenie. Pretoe na tejto rieke je Udavské, dedina. Asi sa mýli. Predsa Udava je
úplne iná rieka, na ktorej je aj dedina Udavské.
Bystrica, Bystrianka  vysvetlenie v názve.
Gidra  meno pravdepodobne dali Rimania, nazvaná od toho, e sa hadí okolo Cífera, kde bol
ve¾ký voj. tábor Rimanov ako Hydra  vodná príera, ktorá sa zvíja?
itava  od ita. Maïari urobili z toho Zsitva.
Bodva  starý názov Buldua  z toho vyvodzujem Buldavu. Aj tú Maïari spotvorili na Bódvu.
Ida  z keltského Dy eide, èo znamená teèúcu vodu. Vraj. Tu mi napadlo, e tak, ako eide je
teèúca voda, aj ava môe znamena to isté. A potom ako som predpokladal  Trnava, Nitrava,
Moldava, a pod.
Sikenica  rieèka vytekajúca spod Sitna nemôe by Sikenica, ale Sitenica. Preèo my,
Sloveni, si necháme od niekoho prekrúca názvy? No nie sme hlúpi?
Sklabiòa  potok na Turci. Teèie cez Sklabiòu. Nie je to náhodou názov od Sclavinie =
Sclabinie = Slavínie? Niekedy sa pouíval grécky pravopis, ktorý nemal v, pouívalo sa namiesto toho b. Zvlá, keï oproti sú Slovany pod Klátorom pod Znievom? Máme ete jednu
Sklabinú pod Malým Krtíom. Èo s tým urobíme? Veru, Sasinek nebol vedec, ale on mal jasno,
e sme boli Slavíniou aj v Pannonii.
Lonica  rieèka pod Bernolákovom. Samozrejme, e ilo o Lunicu teèúcu cez pôvodné luné lesy. Lene Bernolákovo sa po tatárskom vpáde ponemèilo, potom za Uhorska pomaïarèilo
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a kontinuita bola fuè. A tak nám niekto pomenoval tento potok na Èiernu vodu  Fekete víz. Tak
nám treba!
Blh  samozrejme, e je to zasa nieèo spotvorené. Keï si pozrieme históriu hradu Ve¾ký Blh,
zistíme, e tento hrad sa volal r. 1323 Felac = Felak. Zrejme niekto (zasa nejaký latinský horlivec) zle videl B, lebo inak by napísal nie Felak, ale Belák. Mnoho priezvisk je od tohoto hradu.
Belák. Názov hradu r. 1331 bol u zapísaný ako Bolug, potom Balog. títnický farár, p. Bartolomeides, horlivý historik mapujúci Gemer, napísal jasne: Z Balogu sa èasom stal Blh. Tu si tie
myslím, e rieka bola skôr, ako hrad, teda hrad dostal jej meno, nie opaène. Take rieku Belú si
voláme hlúpo  BLH. Akoby sme ani neboli doma. Nebolo by naèase tie mená vráti.
Krupinica  rieka pretekajúca Krupinou, Krapinou od Carpov, karpatských ¾udí.
Bebrava  Niekto povedal, e je to od bobra  Bobrová. Je to prijate¾né a logické.
Gortva  Maïarmi spotvorená Gortava  rieka z gor, hôr.
Rieky boli vdy nielen dopravnými tepnami, ale aj dôleitými orientaènými fenoménami krajiny. Vidíme, e Slovenské rieky a potoky nám pomenovával a komolil vzdy nejaký cudzí zapisovate¾, len nae íreèité názvy sa v nich èasto ako h¾adajú. A tým názvom, ktoré sú slovenské, neveríme. Konkrétne jasnému názvu Dunaj. Nech nás nepomýli, e Nemci ho dnes volajú Donau.
Keï sa tvorila toponýmia, na území Èierneho lesa pravdepodobne neili Nemci. Oni len prevzali slovanské pomenovanie.

