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Slika 68
Evropa v prvi polovici 7. stoletja. S prekinjeno črto je označena meja
bizantinske države v drugi polovici 6. stoletja.
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N O VA D O M O V I N A
S L O VA N O V
USTALITE V NA STIČIŠČU
ALP IN JADRANA

Slovani

Na ozemlja, ki so jih v 5. in 6. stoletju zapuščala germanska

Pri oblikovanju srednjeveške Evrope so sodelovali tudi Slovani. O

ljudstva, so se naseljevali Slovani. Razširili so se do Odre,

zgodnjih Slovanih poročajo grški in latinski viri. Med grškimi pisci so
pomembnejši Prokopij iz Cezareje, Teofilakt Simokates, Psevdo-Mavrikij,
med latinskimi pa Jordanes in Pavel Diakon. Pavel Diakon je na koncu
8. stoletja povzel podatke o zgodnjih Slovanih v Vzhodnih Alpah iz
kronike Sekunda iz Tridenta, napisane med letoma 592 in 611.
V pisnih virih se ime za Slovane omenja v več različicah, v grških kot
Sklabenoí, Sklauenoí, Sclâboi, v latinskih kot Sclavi, Sclaveni ali Sclavini,
v arabski kot as-Saqaliba. V latinskih besedilih jih imenujejo tudi
Venethi, Wenedi, Winidi. Po prevladujoči razlagi so se Slovani izoblikovali kot ljudstvo severno in vzhodno od Karpatov. Razmeroma hitro so se

poselili obsežna območja severno od Donave in preplavili Balkanski polotok, pomemben del bizantinskega cesarstva. To
je izčrpano v vojnah s Slovani, Avari in Perzijci kmalu popustilo tudi pritisku muslimanskih Arabcev, ki so zavzeli afriški
del sredozemske obale. Napredovanje Arabcev v Evropo je
leta 732 ustavila združena krščanska vojska pod vodstvom
Frankov. Ti so do konca 8. stoletja svoje kraljestvo spremenili v najmočnejšo evropsko državo.

od 6. stoletja razširili v vzhodni polovici Evrope.

Na koncu 6. stoletja so Slovani dosegli območje severnega

Prodor Slovanov na območje Vzhodnih Alp in severnega Jadrana

Jadranskega morja in Vzhodnih Alp. Po umiritvi vojnih razmer

Temu območju so se Slovani približali verjetno že v prvi polovici 6. stoletja. Tako je mogoče sklepati po besedah škofa Martina iz Brage, da je
v času svoje mladosti, okrog leta 540, širil krščanstvo med različnimi

se je začel proces stikov in zbliževanja med Romani in Slovani.
Naseljevanje Slovanov se je postopno ustalilo v sosedstvu
z Langobardi in Bavarci na zahodu in Avari na vzhodu. V 8.

ljudstvi v Panoniji, med katerimi so bili tudi Slovani.

stoletju se del današnjega slovenskega ozemlja omenja kot

Na vzhodnoalpskem in severnojadranskem območju so Slovani omenjeni

Karniola, domovina Slovanov (Carniola Sclavorum patria),

okrog leta 600. Pavel Diakon je na kratko opisal spopade med Slovani in
Bavarci, ki so potekali na severu v letih 592, 595 in 610, zadnji zanesljivo
v dolini zgornje Drave z odločilno bitko pri Aguntu (vzhodno od
današnjega Lienza).
O prodiranju Slovanov na jugu tega območja priča pismo papeža

verjetno kneževina. Severno od Karniole je do sredine 8. stoletja obstajala neodvisna kneževina Karantanija. Karniola je
obsegala ozemlje ob zgornji Savi, Karantanija pa ob zgornji
Dravi in Muri.

Gregorija Velikega, napisano julija 600 in naslovljeno na nadškofa
Maksima iz Salone: Zaradi ljudstva Slovanov, ki vas zelo ogroža, me
navdajata velika potrtost in vznemirjenost. Potrt sem zato, ker me to,
kar se dogaja z vami, navdaja s trpljenjem; vznemirjen sem zato, ker so s
prihodom v Istro že začeli vstopati v Italijo …
(Iz: R. Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 2014, 500, op. 228)

Langobardski vpad v Karniolo okoli leta 738
Rathis, ki je postal vojvoda v Foroiuli (zdaj Čedad), kakor smo bili rekli, je
s svojimi vojščaki odrinil v Karniolo, domovino Slovanov, veliko množico
Slovanov pobil, vse njihovo opustošil. Ko so ga Slovani tu nenadno napadli in še ni mogel vzeti svojega kopja iz rok svojega oprode, je prvega, ki
mu je prišel na pot, udaril z gorjačo, ki jo je nosil v roki, in ga ubil.
(Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, 6, 52; prevod Fran Bradač, Bogo
Grafenauer, Kajetan Gantar)
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Ostanke najstarejših slovanskih naselbin so odkrili v Prekmurju. Prva selišča so nastala na koncu 6. in v zgodnjem 7.
stoletju. Ljudje so prebivali v enoprostornih zemljankah s
šotorasto streho. Jame zemljank, večinoma ovalne oblike, so
bile plitvo vkopane v peščeno osnovo. Najpogostejše najdbe
v njih so odlomki prostoročno izdelanih loncev in pekačev.
Taka bivališča so bila razširjena v slovanskem svetu od Karpatske kotline do severovzhodne Evrope, predvsem v zgodnjem, selitvenem obdobju. Zahodno od slovanskih selišč na
ravnicah ob Muri so v tem času ponekod v hribovitem svetu še prebivali staroselski Romani v utrjenih višinskih naselbinah.
Iz poznega 7. in 8. stoletja so ostanki slovanskih naselbin pogostejši, ob veliki prekmurski skupini so posamezna selišča
odkrili tudi ob Dravi in Savi, vse do Ljubljanske kotline, najzahodneje na Bledu. V ostankih preprostih bivališč, delno vkopanih v zemljo, so našli na počasnem vretenu izdelane lonce,
pekače, pražilnike, železne sekire in kamnite ročne mline.
Ob naseljih so doslej odkrili le eno grobišče z žganimi pokopi, in sicer na Popavi pri Lipovcih južno od Murske Sobote.
Poznejših grobišč s skeletnimi pokopi, pri katerih so umrlim
v grobove prilagali lonce s hrano, je več, odkrita so bila predvsem v severovzhodni Sloveniji (sl. 75).

Slika 69
Ravninski svet Pomurja je območje najstarejše slovanske naselitve
v Sloveniji.
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Slika 70
Popava pri Lipovcih, ostanki zemljanke
in diagram radiokarbonskih meritev. Vzorec iz jame je s 95-odstotno verjetnostjo datiran v
čas zadnje četrtine 6. in prve
polovice 7. stoletja.

Slika 71
Lonca s premurskega najdišča Kotare pri Murski
Soboti sta datirana v obdobje od poznega 6. do poznega 7.
stoletja. Posodi hrani Pokrajinski muzej v Murski Soboti.
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Slika 72
Prostoročno narejeni lonci in pekači (na sliki sta posodi z Nove Table pri Murski Soboti) so najstarejše posode s slovanskih najdišč v
Prekmurju. Podobne posode so našli tudi drugod v vzhodni in srednji
Evropi in so opredeljene kot značilna zgodnjeslovanska lončenina.

Slika 73
Namišljena podoba slovanskega selišča iz 7. stoletja (prizor iz dokumentarnega filma Z Vzhoda, 2005).
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Slika 74
Med naselbinskimi ostanki na Popavi pri Lipovcih je bilo vkopanih 11
žganih grobov, dva z žaro, pri devetih so bili sežgani ostanki pokojnikov položeni v plitvo jamo neposredno v zemljo. V grobu na sliki
so bili kostni ostanki dveh oseb. Primerjave z drugimi najdišči so pokazale, da popavsko grobišče sodi v zelo razširjeno skupino grobišč z
žganimi pokopi, ki jo pripisujejo slovanskemu prebivalstvu. Grobišče
na Popavi je datirano v obdobje od konca 7. do zgodnjega 9. stoletja.

Slika 75
Slovanska najdišča s keramiko v Sloveniji iz 7. do 9. stoletja. Skeletni
grobovi, v katere je bila priložena lončenina, so znani z 18 najdišč.
Grobišča, kjer takšen način pokopa prevladuje, so odkrili v vzhodni Sloveniji. Iz zahodne Slovenije so znani le posamični grobovi s
keramiko, večinoma z grobišč z najdbami ketlaške kulture (imenovane po najdišču Köttlach v Spodnji Avstriji). Veliko loncev so našli tudi v Ljubljanici. To kaže, da je bila reka v tem obdobju živahna
plovna pot.
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Slika 76
Največ zemljank v Prekmurju je imelo ovalne jame, manj je bilo
jam s pravokotnim tlorisom. Pokrite so bile z dvokapno streho, ki
je segala do tal. V nekaterih zemljankah so bile glinene peči, kot
je mogoče sklepati po odlomkih pražilnikov. Ti veliki glineni pladnji so bili verjetno nameščeni na vrhu peči, da so v njih sušili zrnje
pred mletjem. V dveh primerih, eden je znan z najdišča Kotare pri
Murski Soboti (na sliki), sta bili odkriti kurišči v nišah zemljank.
Zemljanke so bile dolge od 3 do 5 m in široke od 2 do 3 m, v peščeno
osnovo so bile vkopane do 0,35 m globoko. Posamezne zemljanke s
pripadajočimi shrambami in odpadnimi jamami so bile v naselbini
precej odmaknjene druga od druge.
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Slika 77
Mlajša slovanska lončenina (8. in 9.
stoletje) je bila narejena na počasnem vretenu, značilni so lonci z izvihanim ustjem, okrašeni z valovitimi
in vodoravnimi linijami, vrezanimi z
glavnikom ali šilom. Na dnu je pogosto
odtisnjena os vretena ali pa lončarski znak.
Lonce z blejskih grobišč (posodi spredaj),
iz naselbine v Pržanju pri Ljubljani (zadnji
lonec) in iz struge Ljubljanice lahko uvrstimo med
lončenino srednjedonavskega kulturnega izročila.
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PRELOM IN PREHOD

Zaponka z upodobitvijo kentavra lokostrelca (8. stoletje)

V 7. in 8. stoletju je potekalo življenje na današnjem sloven-

Zaponko, na kateri je upodobljen kentaver lokostrelec, so našli leta

skem ozemlju različno. Na vzhodu se je po arheoloških po-

1894 na Bledu, ko so pri odvažanju peska z ledine Brdo prekopali

datkih začelo na novo, ko so se na obrobju Panonske nižine,

večje grobišče. Kentavri so bitja iz grške mitologije, tip kentavra

v Pomurju, strnjeno naselili Slovani. Na zahodu se je nada-

lokostrelca se je izoblikoval v obdobju helenizma in se navezuje
na babilonsko astrologijo, na nebesna znamenja živalskega kroga.
Kentavri lokostrelci so upodobljeni na antičnih gemah in rimskih
kovancih, v srednjeveških rokopisih so navadno z njimi ilustrirani
prepisi antičnih astroloških priročnikov. Blejska okrasna zaponka je
izjemna zaradi motiva, odličnosti izdelave in časa nastanka.

ljevalo po starem: arheološke najdbe v bizantinski Istri, ki so
bile odkrite v obalnih mestih Capris (zdaj Koper) in Piranon
(Piran), so povezane s staroselskimi Romani, ob Soči odkriti grobovi, na primer v Solkanu, pa dokazujejo obstoj oboroženih posadk v obmejnem pasu langobardske Italije še v
poznem 7. stoletju.
Bolj nejasna je podoba osrednjega dela Slovenije. Na podlagi
pisnega vira iz leta 680 bi lahko sklepali, da so na območju
celejske škofije, ki jo je vodil škof Andrej, še živeli Romani, in
sicer v težavnih razmerah pod oblastjo Slovanov. Arheološke
naselbinske najdbe na ravnicah v okolici Maribora in Ljubljane, ki pričajo o naseljevanju Slovanov v notranjosti ozemlja današnje Slovenije, so večinoma datirane v čas od druge

Slika 78
Med nakitom z najdišč na Gorenjskem je veliko zaponk z odtisnjenim okrasom v bronasti pločevini. Z rozetami je okrašena pravokotna
zaponka z Brda na Bledu, s pletenino zaponka s Pristave na Bledu
(leva zgoraj), s križno razporejenim okrasom v obliki prest zaponka
iz Smokuča (desna spodaj). Motivno izjemno zanimiva je zaponka
z Brda, na kateri je upodobljen kentaver lokostrelec. Podobno izdelane in okrašene fibule so bile razširjene v drugi polovici 7. stoletja
in zgodnjem 8. stoletju ob zgornji Donavi in v Porenju. Od kdaj so
prve takšne zaponke na Gorenjskem, ni mogoče reči, so jih pa nekaj
našli v grobovih skupaj z jagodami vzhodnega izvora iz poznega 8.
ali zgodnjega 9. stoletja.
Iz poznoantičnega okolja Romanov se je med prebivalci zgodnjesrednjeveške Karniole v Smokuču ohranila bronasta ulita okrasna
zaponka z motivom živalske samice, ki liže mladiča. Narejena je v
enakem slogu in tehnologiji kot zaponka v podobi pava z blejske
Pristave (sl. 18 zgoraj) iz 6. stoletja in bi lahko simbolno prikazovala skrb krščanske Cerkve za vernike. Najdena je bila v grobu skupaj
z zaponko z okrasom v obliki prest.
Pozlačena bakrena okrasna zaponka z Brda na Bledu z upodobitvijo
vladarja, obrobljena z zrnatim vencem, je veliko mlajši, karolinški
izdelek iz 9. stoletja (spodaj).

polovice 7. stoletja. Verjetno na koncu 7. stoletja, zanesljivo
pa v 8. stoletju je na Bledu nastalo pod opuščeno poznoantično višinsko naselbino slovansko selišče s pokopališčem tik
ob nekdanjem grobišču Romanov.
V severovzhodni Sloveniji so odkrili tudi nekaj grobišč, npr.
v Turnišču pri Ptuju, v Brezju nad Zrečami in v Zgornjem Dupleku; tam je bilo pri pokopu v navadi pridajanje posod s
hrano v grobove. V nekaterih od teh grobov so bile ogrlice
vzhodnega izvora, z mozaičnimi in členastimi jagodami, ki
so se v Evropi pojavile v poznem 8. stoletju.
Najstarejše najdbe, ki jih pripisujejo Slovanom, naseljenim
v alpskih dolinah (v Karnioli na primer na Bledu, v Smokuču
in Kranju), so poleg lončenine drobni predmeti, izdelani iz
tenke bronaste žice in pločevine. Takšne so okrasne zaponke,
uhani s pentljami, uhani z visečimi steklenimi in kovinskimi
jagodami, srebrni obsenčniki, različni prstani in ogrlice
67

SREDNJEVEŠKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA SVETOV

Slika 79
Nakit iz 8. in 9. stoletja
s Pristave na Bledu, iz
Smokuča (obsenčna obročka
s stekleno jagodo) in Predtrga pri
Radovljici (ogrlica).
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vzhodnega izvora. Časovna opredelitev najstarejših predmetov je 8. stoletje, po mnenju nekaterih raziskovalcev šele
pozno 8. stoletje.
Na Bledu in drugod so našli nakit in obeske, ki naj bi varovali
nosilca pred uroki. Amuleti so bili v slovanskem svetu običajni. Precej je tudi sledi, ki kažejo na poganske pogrebne
navade pri Slovanih, kot je prilaganje kokoši ali lonca
s hrano v grob. Pokopavanje umrlih z lončenino okoli
leta 800 je znano tudi drugod, na primer v Spodnji
Avstriji, na zahodnem Madžarskem in na Hrvaškem
prav tako iz časa okoli leta 800.
Med najdbami iz 8. stoletja so v Sloveniji tudi predmeti, ki izvirajo iz tujih okolij. Iz frankovskega sveta so
na primer deli vojaške oprave, enorezni meč in sulične
osti s krilci. Posebnost so številne železne ponve z dolgimi
ročaji, ki so jih našli do zdaj vedno na zgodnjesrednjeveških
višinskih najdiščih.
Zelo malo predmetov s slovenskih najdišč je mogoče povezovati z Avari. Večinoma so to kovinski deli pasnih garnitur
iz druge polovice 8. stoletja. Največ je znanih z višinskih
najdišč, kjer so jih našli skupaj z zgodnjesrednjeveškimi
vojaškimi predmeti; očitno so ob koncu 8. in
na začetku 9. stoletja te dominantne
položaje (npr. Gradišče nad Bašljem,
Ljubična nad Zbelovsko Goro, Sv.
Lambert pri Pristavi nad Stično) ponovno izkoristili za vojaške namene. Nekaj predmetov so našli tudi
na območjih nižinskih selišč na obrobju Panonske nižine; pripisujejo jih zgodnjim
Slovanom (Grofovsko pri Murski Soboti, Popava pri
Lipovcih, Ptuj). Predmeti, najdeni v višinskih postojankah, so
opredeljeni kot plen iz frankovsko-avarskih vojn na prelomu iz 8. v 9. stoletje, tisti iz nižinskih selišč pa kot sled
avarsko-slovanskih stikov na panonskem obrobju.

Slika 80
Nekaterim predmetom so Slovani verjetno pripisovali magično
moč: takšni bi lahko bili kraguljček in prstan s kačjima glavama
iz Smokuča pa tudi trije zobje jelena iz otroškega groba s Pristave
na Bledu.
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Slika 81
Rekonstruirana oprava Slovana iz zgodnjega 9. stoletja. Po
najdbi iz Brezja pri Zrečah je
povzeta oborožitev z lokom,
po najdbi s Poštele pri Mariboru pa oblika sekire.
Slika 82
Shematska risba ostankov kokoši iz groba v
Smokuču. Pokojniku so v grob položili, kot je videti iz
kostnih ostankov, označenih modro, celo žival. Verjetno gre za star obred, ki pa je bil v navadi vsaj še okoli
leta 800, kot dokazujejo steklene jagode vzhodnega izvora v enem od smokuških grobov s kokošjo.
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Slika 83
Eno od značilnih zgodnjesrednjeveških najdišč na
Gorenjskem je bilo odkrito v Smokuču. Na grobišču,
kjer so pokopavali več kot dvesto let (vsaj od poznega
8. do poznega 10. stoletja), so našli predmete, značilne za
vzhodnoalpsko območje. Iz zgodnjega obdobja so predmeti iz tenke bronaste žice in pločevine (pozno
8. in 9. stoletje), iz poznega pa uliti in emajlirani predmeti (10. stoletje). Posebnost je
skupina grobov iz časa okoli leta 800,
v katere so bili pridani lonci s hrano in kokoši. V grobovih z živalskimi kostmi so našli tudi bojni
nož in ogrlico z orientalskimi
steklenimi jagodami.
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Slika 84
Med starejše predmete frankovskega izvora v Sloveniji sodijo bronasta ostroga in pripadajoči jermenski zaključek (levi) ter spona
(spodnja) iz Gojač v Vipavski dolini. Datirani so v zadnjo tretjino 8.
stoletja. Po frankovski osvojitvi langobardskega kraljestva v Italiji
leta 774/776 je pojav teh predmetov na obmejnem območju frankovske države razumljiv.
Zgodnjekarolinški predmeti so tudi jermenska zaključka s Sv. Lamberta pri Pristavi nad Stično in Gradišča pri Dunaju (spodaj) ter jermenska objemka s Sv. Lamberta (v sredini). Na Gorenji Savi v Kranju
so našli ob zgodnjekarolinški pasni sponi tudi značilen pločevinast
prstan (oba v drugi vrsti), ki sodi med zelo razširjene vrste zgodnjesrednjeveških prstanov v srednji Evropi.
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Slika 85
Na ledini Žale vzhodno od Bleda so leta 1888 pri urejanju zemljišča za novo pokopališče odstranili približno štiri metre visoko gomilo. Pri tem so našli več okostij in železen enorezni meč (sax) iz 8. stoletja.
Enorezni meči so značilno germansko orožje, dolge meče, kot je blejski, so uporabljali v Evropi po letu
680, v severnih in vzhodnih delih frankovske države so bili z njimi oboroženi do konca 8. stoletja. V 8.
stoletju so jih uporabljala tudi Avarom podložna ljudstva ob frankovski meji, v prvi polovici 9. stoletja
pa Slovani, povezani s frankovsko državo.
V reki Ljubljanici so našli veliko suličnih osti s krilci. V drugi polovici 8. stoletja
so se takšne osti pojavile na frankovskem ozemlju in se od tam razširile v
Skandinavijo, Karpatsko kotlino in severne dele Balkanskega polotoka, predvsem na obmejna območja karolinške države. Nekatere osti iz Ljubljanice, s krilci ali brez njih in z značilno
nažlebljenim tulom, datiramo v iztekajoče se 8. in
zgodnje 9. stoletje. Sulice s takšnimi ostmi so
bile frankovsko orožje v obdobju pohodov
proti Avarom (791–796) in Slovanom
v Posavju (819–822).

Slika 86
Sulično ost s krilci so našli tudi na desnem bregu Koritnice pred
Klužami, ob poti, ki vodi iz Posočja od Bovca prek prelaza Predel v
Rabeljsko dolino in od tam naprej na Koroško. Na eni strani osti je vrezan
križ. Zgodnjesrednjeveške sulice, datirane od 6. do 8. stoletja, so pogoste
posamične najdbe na prelazih v Alpah. Domnevno so to votivni predmeti,
darovani po starih običajih gorskim božanstvom. Sulično ost iz doline Koritnice
hrani Vojni muzej v Logatcu.
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Slika 87
Železne ponve z dolgim ročajem so v Sloveniji našli na sedmih višinskih najdiščih. Vse so narejene tako kot ponvi iz Sv. Lamberta pri
Pristavi nad Stično in Zidanega gabra nad Mihovim. Dolge so do
68 cm, premer krožnikov je do 25,5 cm. Primerne so bile za peko na
odprtem ognjišču, glede na standardno obliko in okolje, v katerem
so bile najdene, so jih verjetno uporabljali vojaki. Datirane so v čas
od poznega 8. do zgodnjega 10. stoletja.
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Slika 88
Deli pasnih garnitur avarskega izvora iz druge polovice 8. stoletja
(od leve proti desni): velika pasna zaključka z Dunaja pri Jereki in
Gradišča nad Bašljem, jermenski okov z Gradišča pri Dunaju in pasni
okov s tečajem s Sv. Lamberta pri Pristavi nad Stično.
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Slika 89
Leseni pasti z Ljubljanskega barja, levo past z Lavrice, desno iz Črne
vasi (obakrat spodnja stran).
76

SREDNJEVEŠKE

ZGODBE

S

STIČIŠČA SVETOV

LOVCI NA JELENE

Pri rezanju šote na Ljubljanskem barju so večkrat naleteli na
dobro ohranjene lesene pasti. Časovna umestitev dveh, ki ju
od konca 19. stoletja hrani Narodni muzej Slovenije, dolgo
ni bila znana. Nedavno izvedena radiokarbonska analiza je
pokazala, da sta pasti zgodnjesrednjeveški: past z Lavrice je
datirana v čas med letoma 660 in 770, past iz Črne vasi pa v
čas med letoma 678 in 878.
Takšne pasti so našli na šotnih barjih in v močvirjih tudi drugod po Evropi. Narejene so iz masivnega lesa in so si podobne
po obliki, velikosti ter delovanju. Izvirajo iz različnih obdobij,
od pozne bronaste dobe do zgodnjega srednjega veka. Med
novejšimi najdbami jih je več iz zgodnjega srednjega veka,
od sredine 6. do 10. stoletja. Strokovnjaki domnevajo, da gre
večinoma za pasti za jelene.
Lovci so past postavili nad manjšo jamo. Loputi sta bili zaprti, ker je nanju od spodaj pritiskala lesena vzmet. Če je dovolj
težka žival stopila na past, sta se loputi razprli in noga živali
je zdrsnila v jamo. Vzmeteni loputi sta nogo stisnili, ko pa jo
je žival poskušala izvleči, sta se loputi povsem zaprli in nogo
ukleščili. Zaradi teže pasti ujeta žival ni mogla zbežati daleč.

Slika 90
Na kamnitem nagrobniku iz Banagherja na Irskem je upodobljen
jelen, ki se je ujel v past. Nagrobnik je iz časa okoli leta 800
(©National Museum of Ireland).
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U V E L J AV L J A N J E N O V E G A
REDA
K A R N IOL A I N K A R A N TA N I J A
V F R A N K O V S K I D R Ž AV I

O karantanskih knezih

Karantanijo, do leta 803 pa še Karniolo ter ozemlje do sred-

Za časa frankovskega kralja Dagoberta (629-639) je Karantancem

nje Donave in porečje srednje Save. Obsežno novo ozemlje so

vladal knez Samo, za njim Borut, za njim Gorazd, za njim Hotimir,

upravno razdelili na Vzhodno in Furlansko krajino. V Vzhod-

za njim Valtunk. Prav tako so jim pod Karlom (768-814) in njegovimi

no krajino so vključili Karantanijo in panonsko ozemlje sever-

nasledniki vladali Pribislav, Semika, Stojmir in Edgar.

no od Drave, v Furlansko krajino, ki ji je načeloval krajišnik s
sedežem v Čedadu, pa Istro, Karniolo, Slavonijo med Dravo in

O slovanskem bogoslužju v Spodnji Panoniji
… dokler si ni neki Grk, po imenu Metodij, na novo izmislil slovanskih

Savo ter zahodnodalmatinsko zaledje.
V Vzhodni in Furlanski krajini se je začelo pokristjanjevanje po-

črk in z njimi po filozofsko izpodrinil latinski jezik in rimski nauk in

ganskega prebivalstva na misijonskih in cerkvenopravnih teme-

ugledne latinske črke ter tako pri vsem ljudstvu omalovaževal maše,

ljih, ki so bili položeni na sinodi leta 796, med vojnim pohodom

evangelije in božjo službo tistih, ki so jo opravljali po latinsko.

(B. Grafenauer, Spreobrnjenje Bavarcev in Karantancev / Conversio Bagoariorum et Carantanorum, 1985, 26, 27; prevod Kajetan Gantar)

frankovske vojske proti Avarom. Za mejo med salzburškim in
oglejskim cerkvenim območjem so določili reko Dravo.
V drugi polovici 9. stoletja se je na vzhodu salzburškega
cerkvenega območja, v Spodnji Panoniji, za krajši čas uveljavilo
bogoslužje v slovanskem jeziku. Širiti se je začelo po srečanju
spodnjepanonskega kneza Koclja z bizantinskima misijonarjema Konstantinom in Metodom leta 867. O pokristjanjeva-

Frankovsko kraljestvo je v številnih vojnah do leta 800 preraslo
v mogočno krščansko državo. V 9. stoletju so se Franki utrdili
na ozemlju premagane avarske države, napadali Čehe in Polabske Slovane ter se vojskovali z upornimi Slovani v Posavju.
Na severu so v njihovo državo vdirali Vikingi, na jugu Arabci,
na vzhodu pa Madžari, azijski konjeniki, ki so se okoli leta 900
naselili v Panonski nižini.
Na jugovzhodu se je širitev frankovskega kraljestva začela v
poznem 8. stoletju. Leta 788 so Franki državi priključili Istro in
Slika 91
Del strani z vpisanim imenom kneza Koclja (Cozil) v čedajskem evangeliariju. V poznoantični kodeks evangelijev so v 9. in 10. stoletju
vpisovali imena obiskovalcev (verjetno) samostana v Štivanu blizu
Devina v današnji Italiji. Kodeks hrani Arheološki narodni muzej v
Čedadu (po Knific, Sagadin 1991, sl. 83).
Slika 92
Frankovska država Karla Velikega na začetku 9. stoletja.

nju v Karantaniji in Spodnji Panoniji poroča spis Spreobrnjenje Bavarcev in Karantancev (Conversio Bagoariorum et Carantanorum), napisan okoli leta 870 v Salzburgu.
O spremembah, ki jih je prinesla nova oblast, priča zapisnik
sodnega zbora, ki je zasedal leta 804 v Rižani na koprskem
ozemlju. Na zboru so se prebivalci istrskih mest pritoževali
zaradi uvajanja novih upravnih oblik in nameščanja novih
uradnikov, pa tudi zaradi načrtnega naseljevanja poganskih
Slovanov na mestna ozemlja. Ukrepe frankovske oblasti v
Istri je mogoče videti kot prve korake v smeri fevdalizacije.
V Furlanski krajini so očitno obstajala tudi nasprotja med
frankovskimi oblastniki in podrejenimi slovanskimi velikaši.
Ta nasprotja so povzročila upor Ljudevita Posavskega, ki so
se mu leta 820 pridružili tudi prebivalci Karniole. Frankovski
državni anali jih v tej zvezi omenjajo kot Karniolce, ki prebivajo ob Savi (Carniolenses, qui circa Savum fluvium habitant).
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POLJEDELSKI ZAKLAD

Leta 820 so se Karniolci pridružili uporu Ljudevita Posavskega proti Frankom. V tistih nemirnih dneh je bil verjetno zakopan zaklad v Sebenjah pri Bledu. V kamnito grobljo ga je
najbrž skril tamkajšnji domačin, ki je bil v miru kmet, v vojni
pa konjenik.
V zakladu so orodje za obdelavo zemlje (rovnica, lemeži pluga)
in košnjo (srpa, kosirji), orodje za obdelavo lesa (kljukasto rezilo, nož, šilo, dleto, svedra), orožje (osti sulic) in konjska oprema
(brzda, stremeni) ter zvita ročaja dveh veder.
Od devetih zgodnjesrednjeveških zakladov z železnimi predmeti,
ki so bili najdeni v Sloveniji, jih šest vsebuje poljedelsko orodje.
Takšno je tudi stanje v srednji in jugovzhodni Evropi; tam je v
sočasnih zakladih skupina poljedelskega orodja najštevilnejša.
V karolinškem obdobju so začeli poljedelske površine obdelovati
intenzivneje. To so ob boljšem orodju omogočale tudi ugodnejše
podnebne razmere. Veliko skrb, ki je bila namenjena kmečkim
opravilom, dokazuje tudi koledar iz tega časa.
Zakladi železnih predmetov s pestro sestavo pričajo o raznovrstnosti del, ki so jih opravljali prebivalci v 9. stoletju. S svojo številčnostjo sporočajo tudi, da je bilo železo tedaj dragoceno, tako
zelo, da so ga ponekod uporabljali kot plačilno sredstvo.

Slika 93
V zakladu iz Sebenj pri Bledu, težkem 6400 g, je 24 železnih predmetov: poljedelsko in obrtniško orodje, orožje in oprema za ježo.
Sulični osti sta edino orožje v zgodnjesrednjeveških zakladih iz
Slovenije. Večja ost sodi po značilnem okrasu na tulu med zelo
razširjeno karolinško orožje s konca 8. in iz zgodnjega 9. stoletja.
Slika 94
Zaklad železnih predmetov z Zidanega gabra nad Mihovim ob odkritju. Najdba je vsebovala šest srpov, koso, nož z ukrivljenim rezilom (vinjak), velik žebelj in paličast ingot, vse skupaj je tehtalo 1314
g. Arheologi so predmete našli zložene tesno skupaj, zdi se, da jih
je lastnik pred zakopom povezal ali v nekaj zavil.
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Slika 95
Kmečka opravila v letnih časih, upodobljena na koledarju iz zgodnjega 9.
stoletja (Koledar iz Salzburga, ok. 818,
hrani Avstrijska narodna knjižnica na
Dunaju).

Slika 96
V Ljubljanici je bil najden polizdelek v obliki sekire. Na Češkem,
Slovaškem in Poljskem so takšne polizdelke odkrili na številnih
najdiščih, v zakladih včasih tudi po več deset skupaj. Najdba iz
Ljubljanice je ena redkih, ki je bila odkrita zunaj tega ozemlja. V
slovanskem svetu naj bi sekiraste polizdelke uporabljali tudi kot
plačilno sredstvo.
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VLADAJOČI SLOJ

V času frankovske oblasti, v karolinškem obdobju med
poznim 8. in zgodnjim 10. stoletjem, se je naselitvena podoba
na ozemlju današnje Slovenije spet spremenila. Na vrhovih
vzpetin so nastale nove postojanke, predvsem na razglednih
točkah na robu hribovitega sveta, s katerih je bilo mogoče
nadzirati ravninski svet pod njimi. Največkrat so jih postavili na vrhovih z razvalinami poznoantičnih utrjenih naselbin.
Med takšnimi najdišči je tudi Gradišče nad Bašljem, severno
od Kranja. Odlikuje se po najdbah številnih železnih delov
konjeniške in konjske opreme, kot so ostroge, brzde, križni
razdelilniki, stremena in sedelne spone z dvema trnoma.
Predmete so vrhunsko skovali in jih pred rjo zaščitili s tenko plastjo kositra. Okrašeni so tako značilno, da zlahka prepoznamo tiste kose, ki slogovno sodijo skupaj. Poleg železnih
so našli na Gradišču tudi nekaj bronastih in pozlačenih predmetov, ki so jih uporabljali pripadniki najvišjega sloja. Primerjave zanje so znane iz Slovaške in Češke, z najdišč iz časa
velikomoravske države.
Med najdbami z Gradišča so še orožje, orodje, različni pripomočki, lončenina, polizdelki, surovci in zoglenelo žito. Z radiokarbonsko analizo so bila žitna zrna datirana med letoma
790 in 990.
Podobne, vendar manj številne najdbe so znane tudi z drugih
višinskih najdišč v Sloveniji, na primer z Ajdne nad Potoki,
Ljubične nad Zbelovsko Goro, Gradišča nad Trebenčami in
Sv. Pavla nad Vrtovinom. Tudi tu so med pogostejšimi najdbami ostroge in deli konjske opreme.

Slika 97
Gradišče nad Bašljem, pogled z juga. Nad Gradiščem je gora Storžič.
Na terasasto preoblikovanem vrhu, ki je naravno zavarovan s strmimi pobočji, so ostanki naselbine. Dostop je najlažji s sedla na zahodni strani. Mimo Gradišča vodi pot proti Bašeljskemu prevalu in
prek Jezerskega na Koroško.
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Precej manj je takšnih predmetov v grobovih iz 9. stoletja, nekaj grobov konjenikov z ostrogami so našli na Puščavi
nad Starim trgom pri Slovenj Gradcu, na Ptujskem gradu in
v Brezju nad Zrečami.
Najvišjemu sloju je pripadala tudi ženska, ki so jo pokopali na
Ptujskem gradu z dragocenim nakitom (sl. 104) , značilnim za
drugo polovico 9. stoletja. Ptuj (Bettobia) je bil med letoma
840 in 876 najzahodnejši kraj Spodnje Panonije, gospostva
Pribine in Koclja s središčem v Blatenskem kostelu ob Zali.

Slika 98
Izkopavanja leta 1998 na Gradišču nad Bašljem: razvaline poznoantične zidane naselbine (1–3) je prekrivala plast črne zemlje s številnimi zgodnjesrednjeveškimi najdbami (4).
Slika 99
Višinske postojanke iz 9. in 10. stoletja v Sloveniji.
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Slika 100
Streme, brzda in par ostrog iz 9. stoletja so bili na Gradišču nad
Bašljem zakopani skupaj kot zaklad. Lastnik odlično skovane opreme
je pripadal tedanji družbeni eliti.
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Slika 101
Na višinskih najdiščih iz karolinškega obdobja so našli številne
ostroge in kovinske dele pasov. Več kot dvajset železnih ostrog
izvira z Gradišča nad Bašljem (med njimi zgornje tri), ob teh tudi
odlomek luksuzne pozlačene ostroge. Železna ostroga z Gradišča
nad Trebenčami (spodnja) je okrašena s srebrnimi vložki. Značilni izdelki so tudi okovi pasov, kot sta železna primerka v podobi
ptic z Gradišča nad Bašljem in bronasta pozlačena zaključka z
upodobljenimi škržati z Ljubične nad Zbelovsko goro.
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Slika 102
Deli konjske opreme so pogoste najdbe z višinskih najdišč 9. in
zgodnjega 10. stoletja v Sloveniji. Na Gradišču nad Trebenčami so
našli okroglo streme (levo), eno najmlajših z zgodnjesrednjeveških
najdišč v Sloveniji, verjetno iz zgodnjega 10. stoletja. Taka stremena so zelo pogoste najdbe v Karpatski kotlini iz časa po naselitvi
Madžarov. Brzda, del obrobe sedla (v sredini) in spona z dvema
trnoma za pripenjanje sedla (spodnja) so z Ljubične nad Zbelovsko
Goro, druge predmete, kot so križni razdelilniki, sedelni sponi in
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stremeni, pa so našli na Gradišču nad Bašljem.
Eden od razdelilnikov je ulit v bronu, pozlačen in okrašen z globoko
vrezanimi lovorovimi listi. Bil je del dragocene garniture, ki ji je pripadal tudi enako narejen in okrašen jermenski zaključek (spodaj).
Bašeljski razdelilnik lahko primerjamo s parom pozlačenih bronastih razdelilnikov iz Blatnice na Slovaškem, tam so jih našli v knežjem grobu z začetka 9. stoletja. Ti in podobni prestižni predmeti so
nastali pod karolinškim vplivom.
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Slika 103
Med najdbami z Gradišča nad Bašljem je precej orožja in različnih
kovinskih delov, ki sodijo k vojaški opremi. Na drugih višinskih najdiščih v Sloveniji je takšnih predmetov manj, na Pošteli pri Mariboru so na primer našli sekiro, značilno za oborožitev Slovanov v
9. stoletju (zgornja).
Na Gradišču nad Bašljem so našli tri glaviče mečev, eden med njimi
ima še delno ohranjen trn ročaja (desno zgoraj). Glaviči pripadajo
mečem tipa X. To je bila v 10. in 11. stoletju najbolj razširjena vrsta mečev v Evropi, prvi so se pojavili že v drugi polovici 9. stoletja.
K oborožitvi z mečem sodijo tudi pasovi za meče s kovinskimi ses88

tavnimi deli, kot so obešalniki z zanko, dvodelni okovi in jermenski zaključki. Na Gradišču nad Bašljem so našli kovinske dele več
različno okrašenih pasov. Najceloviteje je ohranjena garnitura s
križnim okrasom (spodaj levo). Podobno so našli na najdišču Zavada na Češkem v grobu skupaj z mečem tipa X. Tako sestavljeni
pasovi za meče so datirani v 9. in 10. stoletje.
Med najdbami z Gradišča nad Bašljem so tudi puščične osti, bojni
noži, železni okovi nožnic in več sekir. Ena od sekir (leva) je zelo skrbno oblikovana in ima dobro primerjavo v knežjem grobu iz Kolina
na Češkem, datiranem v 9. stoletje.
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Slika 104
Zlata uhana in prstan iz ženskega groba s Ptujskega gradu (druga polovica 9. stoletja). Izdelki so okrašeni v tehniki granulacije.
Primerjave za nakit in nošo so znane z velikomoravskih najdišč.
Predmete hrani Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož.
Slika 105
Rekonstruirana podoba vojščaka iz druge polovice 9. stoletja; orožje in oprema sta izdelana na podlagi najdb z Gradišča nad Bašljem.
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Slika 106
Orodje z Gradišča nad
Bašljem je številno in
raznovrstno: rovnica, konica, dleto, kladivce, škarje,
klešče in šila. Precej je tudi različnih pripomočkov, na primer ledvičasto oblikovano kresilo, britev in
ključa. Podobne predmete so našli tudi
na drugih višinskih najdiščih: klešče na
Gradišču nad Trebenčami (desno), britev na
Gradcu nad Iško Loko (skrajno levo) in šilo na
Ljubični nad Zbelovsko Goro (spodaj desno).
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Slika 107
O razviti obrtni dejavnosti na Gradišču nad Bašljem pričajo polizdelki in surovine: o kovaštvu trije nedokončani železni deli pasne garniture za meč, o krašenju in fini obdelavi izdelkov paličast kos bakra
in kroglici srebra, o steklarstvu odlomki steklenega surovca.

ZGODBE

S

STIČIŠČA SVETOV

Slika 108
Zoglenelo žitno zrnje in semena križnic z Gradišča nad Bašljem.
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