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Ni bil le keltski ali venetski bog; Belin je bil veliko, veliko več ... 
 

Nedavno je bil med arheološkim izkopavanjem v Celju odkopan nov Belinov kipec. Slovenski 

arheologi so ga, kot običajno, zgrešeno označili za Herkula. Takšno odločitev utemeljujejo z 

levjo kožo, ki jo čez roko nosi kipec. Ne glede na "kožo", se na Oglejskem, v sosednji 

italijanski pokrajini Furlaniji, taki kipci pripisujejo Belinu. Tudi venec žarkov okrog glave 

priča o njegovi božanskosti. 
dr. Jožko Šavli 

 
V Zgornji soški dolini je bila še po 2. svetovni vojni znana stara legenda o dobrem 
(nebeškem) zdravniku, imenovanem Belin, ki je s svojim "ključem" vračal vid slepim. 

Gre za ostaline predrimskega boga svetlobe in sonca, ki so se ohranile do današnjih 
dni. Obenem navedene Belinove lastnosti pričajo, da so tamkajšnji ljudje že od nek-

daj živeli kot staroselci na širšem območju Posočja, kar velja tudi za druge dele Slo-
venije. 

Zgodovina nas uči, da je bil Belin (Belen) vrhovni bog pri Karnih, to je ljudstvu, 

ki je potomec starodavnih Venetov. Skupaj z Noričani, Tavriski in Latobiki so po-
seljevali Vzhodne Alpe. Tam so že v predrimskem času in tudi pozneje, v času Rim-
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ljanov, ustanovili kraljestvo, imenovano regnum Noricum (2. st. pr. n. št.). Karni so 
poseljevali območje, ki je segalo od današnje Koroške v Avstriji do Furlanije in Trsta. 

Na tem območju so se ohranili tudi drugi dokazi o Belinu. Njegov naziv v slovenščini 
pomeni belina, svetloba. 

Rimski pisec Tertulijan (*prib. 160 – † 254) omenja Belina in ga imenuje Noricus 
Belenus, glej Apologeticum, adv. gent. (24, 7), in Ad nationes (II, 8). Prav na 

noriškem Koroškem, ki je pozneje postalo središče Karantanije, sta se iz rimskih ča-

sov ohranila dva napisa, posvečena Belinu: napis BELINO SACR, najden na staro-
davnem gradu Ojstrovica (Osterwitz), in BELINO AVG SACR, najden v celovškem 

predmestju Cigole (Zigguln v Klagenfurtu). Vse kaže, da se sled boga Belina odraža 
tudi v nazivu Beliandro – rimskem nazivu za tržni predel kraja Trg (Feldkirchen). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noriški prodnik z napisom, ki priča o žrtvovanju kozorogu (Belinovem glasniku);  
1. st. pr. n. št., rimsko obdobje. 

 

Belin je imel tudi živalskega glasnika, ki je moral biti kozorog. V noriškem glavnem 

mestu Štalen (Magdalensberg) na Koroškem se je ohranil prodnik iz 1. st. pr. n. št., 
na katerem je vrezan napis sacrificiu(m) Cap(r)icorni C(aio)Vibio Postumo 

co(n)s(ulle) pr(idie)... Novimb(res) Gallus fec(it) lu(mina) ==, v(inum)==, 
cru(stum)=, murra= ; prevedeno pomeni Pod konzulom Kajem Vibijem Postumom 

je Gallus novembra žrtvoval kozoroga ... (skupaj z 12 kosi blaga, kar nakazuje šeste-
rica znakov =). Trdi se, da je bilo žrtvovanje posvečeno cesarju Avgustu, ki je bil 

spočet 23. decembra v astrološkem znaku kozorog (22. december–21. januar), 
vendar pa to domnevo spodbija mesec november. Očitno se je žrtvovanje opravilo v 

čast Belinovega glasnika, kozoroga. 
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Zlatorog, beli kozorog z zlatimi rogovi, je bil Belinov (ali 
Belenov) glasnik v naravi. Nemški pesnik Rudolph 
Baumbach je o njem napisal znamenito pesem 
Zlatorog (Leipzig 1877). Ni znano, ali je Belin imel 
svojega živalskega glasnika tudi pri Keltih.  
(Sliko je ustvaril Ivo Petkovšek; za več glej sestavek 
Goldenhorn – the Steinbock of the Alps [Zlatorog – 
alpski kozorog].) 
 

 
Ljudje so verjeli, da Belinov kozorog ni bil navaden kozorog, temveč bel kozorog z 
zlatimi rogovi, zato se v slovenščini imenuje Zlatorog. V Julijskih Alpah se je legenda 

o njem ohranila še iz starodavnih časov, prvič pa jo je zapisal in objavil Karl 
Deschmann v časniku Laibacher Zeitung (Lublana 1868). Sledeč temu zapisu je 

nemški pesnik Rudolf Baumbach napisal pesem, ki je bila prevedena v številne druge 
jezike in je zaslovela po vsej srednji Evropi.  

Še v času Rimljanov je bil Belin zaščitnik velikega mesta Oglej. V njegovem 
širšem okrožju je bilo najdenih približno 60 napisov, posvečenih Belinu; posvečeni so 

mu bili tudi oltarji. V bližini Ogleja je kraj Beligna, kjer je spomin na Belina še 

ohranjen v svetišču, ki mu je posvečeno. Prav tu je verski starešina Maksentij na 
začetku 9. st. n. št. ustanovil benediktinski samostan (Turre, 1700). V sosednjih 

krajih – Belveder, Gradež in Barban – pa so bili odkopani še drugi napisi, posvečeni 
Belinu. 

Znani grški zemljepisec Strabo (pribl. 64 pr. n. št.–19 n. št.) je zabeležil, da sta 
se vzhodno od Ogleja, pri izlivu reke Timave v Jadransko morje, nahajala majhen 

nasad in svetišče, kjer so Veneti redno žrtvovali belega konja Diomedu (V, 8). 
Slednji pa ni bil venetsko božanstvo, torej je lahko bil edini možni bog le Belin, ki mu 

je bilo dotično žrtvovanje posvečeno. 
Leta 238 n. št. je Oglej oblegal Maksiminij, ki so ga rimske legije v Trakiji 

razglasile za rimskega cesarja. Med njegovim vojaškim pohodom na Rim je bil Oglej 
največja vojaška ovira. V takoimenovanem bellum aquileiense (vojni za Oglej) se je 

mesto že hotelo vdati, ko je poveljnik mestne obrambe ukazal, naj se nad mestne 
zidove dvigne Belinova podoba in pokaže sovražniku. Maksiminijevi vojaki so se 

ustrašili božje podobe nad seboj in opustili obleganje Ogleja, kar je pozneje zabeležil 

Herodijan (VIII, 2). Ker oblegovalci niso zasedli Ogleja, je Belin dobil nov zaščitniški 
vzdevek Beleno defensor Avg(ustus).  

V času Rimljanov se Belin ni častil le na območju Karnov, temveč je bilo 
njegovo čaščenje razširjeno povsod po Benečiji (sedanja italijanska dežela Veneto), o 

čemur pričajo številni napisi. Našli so se v ruševinah starodavnih mest, zlasti v Altinu 
in Concordii. Italijanski strokovnjaki menijo (glej Dizionario ..., 1990), da je tudi 

mesto Belluno v velikem porečju reke Pijave poimenovano po bogu Belenosu 
(Belinu); v rimskih časih se je imenovalo Belenum (glej Plinij, Hist. nat. III, 130). 

Napisi o njem so znani tudi na Apeninskem polotoku, recimo v Riminiju, Rimu in 
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Tivoliju … Menim, da bi ti napisi lahko pričali o venetskem izročilu. Pozneje so tudi 
Kelti prevzeli čaščenje Belina. 

Belin se je enačil tudi z rimskim bogom sonca, ki je bil poosebljen v Apolonu, o 
čemer pričajo tudi nekateri napisi, recimo Apollini Beleno Augusto. Celo cesarji, 

recimo Dioklecijan in Maksiminij, so naročali izdelavo posvetilnih napisov Belinu, ki v 
nekaterih primerih dobi vzdevek Deus Soli (Sončni bog). Istovetenje Belina z Apo-

lonom se je še utrdilo s posvetilnim napisom Fons Beleni (Belinov izvir), kajti Apolon 

je bil, kot je dobro znano, tudi rimski bog zdravja. 
 

Belinov sin Kresnik 
 
Kakor je znano, Belin ni bil rimski bog, temveč bog svetlobe in sonca. V hram bogov 

ga je umestilo ljudstvo, ki je živelo na ozemlju Vzhodnih Alp in Severne Italije, torej 
potomci starodavnih Venetov. Kot vsi bajeslovni liki sončnega božanstva v vlogi 

nebeškega očeta je tudi venetski bog Belin imel spremljevalko. To je bila božanska 
mati Zemlja, ki je bila tudi mati posameznih narodov in je porodila njihove nazive: 

Noreja (v Noriku), Reitija (v Reziji in Benečiji), Histria (v Istri) itn.  
Vsak božji par je imel tudi sina, torej sta ga morala imeti tudi Belin in njegova 

družica. Tak lik sicer ni neposredno omenjan v redkih ostalinah starodavnega 
venetskega bajeslovja, zato pa se je ohranil v slovenskem ustnem izročilu, ki govori o 

sinu sonca. Ime mu je Kresnik, ki je lahko bil le Belinov sin. 
Njegovo ime korenini v slovenskem glagolu kresati, excudere ignem (netiti 

ogenj s kresilnim kamnom, kresati iskre); kres je velikanski ogenj, beseda iskra pa 
se tvori s predpono is-. Zato je bil Kresnik, kot sin boga svetlobe in sonca, lik, ki se 

iskri oziroma sije. Tak opis se povsem sklada z opredelitvijo Faetona (grško Pha-

éton), čigar lik nastopa v klasičnih zgodbah. Lik Faetona sicer ne pripada niti grškemu 
niti rimskemu bajeslovju, čeprav je zgodba o Faetonu dobila grški pridih. Očitno je 

bila prevzeta iz venetskega izročila. Faeton, ki pomeni sijajen (iskreč se), je lahko le 
Belinov sin Kresnik; zgodba o njem je sledeča: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Noriška stela iz rimskega obdobja. 
Prikazuje prizor iz bajke o Belinovem 

sinu Faetonu (Kresniku). Na desni 
sta povečana prizora, v katerem ga 
poskuša Labod, Faetonov prijatelj, 

odvrniti od vkrcanja na usodno 
sončno kočijo. 

 
 

 

Faeton (Phaétôn) je bil sin Heliosa (Apolona) in nimfe Klimene. Ligurijski kralj Cygan je bil 

Faetonov zelo drag prijatelj. Nekega dne se je Faeton širokoustil, da je njegov oče 

najsijajnejši med vsemi bogovi. Njegov prijatelj v igri Epafij pa je le zlobno pripomnil, da 

mu je mati lagala in da je njegov oče v resnici povsem navaden smrtnik. Faeton je terjal 
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pojasnilo od svoje mame, ki pa mu ni znala zadovoljivo odgovoriti niti ga pomiriti, zato ga je 

poslala k Heliosu, ki naj bi potrdil njena pojasnila. 

Helios ga je poskušal pomiriti in obenem prepričati, da je res, kar je bil zatrjeval, 

vendar je Faeton odvrnil, naj mu v dokaz svoje očetovske ljubezni izpolni, karkoli si bo 

zaželel. Helios je nepremišljeno obljubil izpolniti mu vsakršno željo. Faeton ga je prosil, naj 

mu dovoli peljati se v njegovi sončni kočiji, da bo lahko na njej obkrožil Zemljo. Toda 

božanski konji so kmalu začutili, da Faeton ni izkušen v uzdanju, zato so mu zbezljali. Tako 

se je s svojo sončno kočijo približal Zemlji tako zelo, da je pretilo, da bo zanetil požar. 

Takrat je Jupiter, ki je bil slišal kričanje ljudi, s strelo zadel Faetona, da je zgrmel v 

reko Eridan. Faetonove sestre Egla, Lamecija in Feata so bratovo truplo pokopale in ga 

objokovale. Po štirih mesecih žalovanja so se žalujoče sestre zasmilile božanstvom, zato so 

jih spremenila v platane, njihove solze pa v jantarna zrna. Faetonova smrt je pretresla tudi 

njegovega prijatelja, ligurijskega kralja Cygna, zato so ga božanstva spremenila v vodno 

ptico, ki se od takrat imenuje cygnus (labod). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Še drugi, povečan prizor z noriškega nagrobnika: 
Faeton stoji v sončni kočiji. Nad njim sta Belin Zevs 
(Zevs) in Hermes, kot sta upodobljena v grški legendi 
o Faetonu. 
 

 

Bajka izvorno ni grška, le zgodovinsko se je ohranila v grški obliki. Tu jo omenjam za-

to, ker so tudi starodavni Grki svojega vrhovnega boga imenovali Bélos ali Zevs-
Bélos. Torej so Veneti in antični Grki zelo podobno imenovali svoje vrhovno božan-

stvo. 
Potemtakem bajka o Faetonu nedvomno izvira iz venetskega bajeslovja. V 19. 

stoletju je pritegnila ljudsko pozornost, ko se je javnost pričela zanimati za klasično 
grškorimsko kulturno dediščino. Zgodba o Faetonu je bila takrat povzeta v sledečem: 

Veneti in njihova dežela Benečija se pojavljajo v bajkah, ki so jih ustvarili starodavni 
Grki ..., ki so si tudi izmislili nenadni padec Faetona v bajeslovno reko Eridan. Kaldej-

ski Beros, ki je živel v 4. st. pr. n. št., je zapisal, da Veneti izvirajo iz Faetona, sina 
Ligurijcev ... (Molon, 1881). Beros (340–290 pr. n. št.) je bil kaldejski duhovnik, 

zgodovinopisec in zvezdoslovec. V dotični bajki se Ligurija povezuje z ligurijskim 
kraljem in potemtakem z Ligurijci, ki so bili po mojem mnenju potomci starodavnih 
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Venetov. Zato marsikateri pisec, ki ne pozna Venetov in njihovega izvora, pred-
postavlja, da so Evropo nekoč poseljevali "Ligurijci". 

Reka Eridan se pogosto razlaga kot reka Pad, vendar pa Heziod (pribl. 700 let 
pr. n. št.), pisec pesnitve Dela in dnevi, ki je prvi zapisal Faetonovo zgodbo, navaja o 

reki Eridan le, da je "globoka in polna vrtincev" in da je reka na severu. Teče tam, 
kjer se končuje svet in je živela glavnina Hiperborejcev, ki so znali udomačevati 

konje. Evripid (pribl. 480–406 pr. n. št.) v svojem Hipolitu pravi, da je Eridan reka v 

severnem Jadranu. Potemtakem ni bilo za reko Eridan iz grško-povzete zgodbe o 
Faetonu nikoli ugotovljeno, za katero reko gre točno, torej bi lahko šlo tudi za Adižo, 

Pijavo ali celo za Sočo. Grki niso vedeli, od kod v resnici izvira ljudstvo Hiperborejcev; 
vedeli so le, da izvirajo s severa. Njihovo znanje in veščost konjereje pa očitno pričata 

o tem, da je Evripid pisal o Venetih, ki so bili dobro znani antični konjerejci. 
V slovenskem ljudskem izročilu je ohranjenih več zgodb o Kresniku: ... Kresnik 

je zlatolasi sin nebeškega boga in zlatih rok ... Ko je bil še mlad, je čuval govedo na 
gorskih pašnikih v Alpah; med pašo je zadremal, medtem pa mu je kačji kralj Babilon 

ukradel govedo ... Kresnikov grad se nahaja na daljnem Jutrovem, na zlati gori ... 
Nekega dne mu je kačji kralj hotel ukrasti tudi kozla, vendar je Kresnik stekel za njim 

in ubil kačo. Nato je posadil kozla na čelo svoje kočije. Kamorkoli je šel z njo, je 
začelo deževati, zemlja se je namočila in tisto leto je zlato pšenično klasje raslo bujno 

in dalo obilno letino ... (glej Kelemina, 1930). V nadaljevanju sestavka bom opisal več 
Kresnikovih lastnosti, ki ne morejo biti naključne.  

Prepričan sem, da zgodbo o Faetonu oziroma, bolje rečeno, Kresniku potrjujejo 

tudi arheološke najdbe, recimo skala, izkopana v ruševinah Virunuma, glavnega 
mesta Norika v času rimske nadvlade (glej Jabornegg-Altenfels, 1870, CVIII). Gre za 

skalo iz rimskih časov, kjer so prikazani prizori z likom, ki ima svetel oblaček nad 
glavo. Res so se na več mestih arheoloških izkopavanj našli kipci takega lika, čeprav 

je prikazan na konju in se pripisuje Belinu (včasih pa, zmotno, Herkulu). V opisanih 
primerih gre za prizore z likom s svetlečim oblačkom na glavi, ki, stoječ na konjski 

vpregi, drži v roki bič. Podobnost Faetona–Kresnika z Belinom je več kot očitna.  
  

Sveti Belin 
 
V času pokristjanjevanja in zgodnjega krščanstva se je starodavni bog sonca, Helios, 

pogosto upodabljal podoben Kristusu. Znana Heliosova podoba se je privzela kot 
prispodoba za Kristusovo zmagovitost. Nekatere upodobitve božanskega Heliosa 

(Kristusa) se pojavljajo v podobi zmagovalca in vesoljnega gonjača. Med izko-
pavanjem v vatikanski baziliki, pri grobu svetega Petra, je bil odkrit mozaik, kjer je 

Helios upodobljen kot voznik zmagovite konjske vprege in s svetlečim se oblačkom na 
glavi. 

 Na današnjem Karnijskem, severno od Vidma (Furlanija), se v kraju Zui, ki se 

je v času rimskega cesarstva imenoval Julium Carnicum, nahajajo še vidne ostaline 
temeljev svetišča, posvečenega Belinu. Leta 1870 je bil blizu mesta Čedad izkopan 

Belinov kipec. V okolici mesta, blizu kraja Galjan, se nahaja cerkvica, ki se še zdaj 
imenuje San Bellino. Vse kaže, da je Belinov lik v zgodnjem krščanstvu postal Sol 

salutis (Jezus, sin božanskega zveličarja), podobno kot je veljalo za Heliosa. 
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Posvetilni napis "Sveti Belin" iz Ogleja, kjer je 
bil Belin božji zaščitnik mesta (v 3. st. n. št.). 

V nasprotju s predhodnimi napisi "Belino 
Avgustus" je treba ta napis šteti kot poklon 

pokristjanjenemu Belinu. V krščanstvu je 
postal Sol salutis (Helios), ki je namigoval na 

Kristusovo zmagovitost, kar zelo verjetno 
odraža tudi zadevni napis. 

 

Očitno je na območju starodavne Benečije na severu Italije, ki so ga pozneje v veliki 
meri zasedli Kelti, Heliosa nadomestil Belin. Še dandanes tam obstajajo številni kraji 

in vasi z Belinovim imenom, ki se je ohranilo tudi v času krščanstva, kajti Belin 

(Helios) je poosebljal zmagovitega Kristusa. Ni naključje, da navajam nekatere 
primere, ki se nahajao v italijanski pokrajini Piemont. Slednja leži v zaledju Ligur-

skega morja, kjer so še zdaj številna imena, ki se pomensko dajo razložiti s slo-
venščino (sodobno venetščino). Recimo Mte. Viso (2640 m) – Viš (najvažnejši vrh, 

najvišji); Mea (2931 m) – Meja; Malinvern (1939 m) – Melni vrh (pečina z meliš-
čem); Lobbie (3015 m) – Lobje (kamniti vrh); mestece Vinadio; Mellea – Me-

la (hudournik) ... 
  Ledinska imena po mojem mnenju dokazujejo, da so Ligurijci spadali med 

starodavne Venete. Primer njihovega izročila, povezanega z Belinom, je kraj San 
Benigno v bližini Turina. Do 1306 je bil še znan kot Sanctus Balinus, ki so ga 

raziskovalci italijanskega imenoslovja povezovali z Belenusom, torej Belinom, ki pa je 
bil po njihovem mnenju "keltski" bog (glej Dizionario …). Menim, da se motijo, saj ne 

upoštevajo, da se je Belin istovetil s Heliosom (Kristusom). Blizu mesta Cuneo je kraj, 
ki se imenuje San Benigno, znan tudi kot San Belegno, pri turinskem predmestju 

Borgaro pa leži kraj San Balen. V zgornji Dolini Varaita pa se nahaja mestece Be-

llino (glej Dizionario ...).  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belinova figurica, najdena pri Kobaridu, v zgornjem Posočju, iz 3. st. pr. 
n. št. Z dvignjeno roko kaže proti soncu. 
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Belin oziroma Belenos je bil prvotno starodavni venetski bog, ne pa keltski. Kmalu 
zatem pa se je znašel v keltski mitologiji. Ker sta si bila keltščina in venetščina na 

evropski celini zelo podobni, domnevam, da se je to zgodilo že v 4. st. pr. n. št., ko so 
Kelti osvojili obširna območja Evrope in s svojo prisotnostjo prekrili jezikovno 

prvenstvo Venetov. To se je godilo predvsem na Galskem (Francija), z izjemo 
Armoriškega (Bretonsko), kjer so Veneti ohranili svojo bit. 

V zdajšnji Franciji, na Galskem, se pogosto pojavlja krajevno ime Saint 

Bonnet, ki bi lahko bilo pokristjanjen keltskoledinski naziv, posvečen Belénosu. Tudi 
tu se pojavljajo znana imena, kot so Blin, Belin in Blain, blizu Lyona pa celo Sain 

Bel (leta 1061 Sambael). Zapisi celo navajajo Belenatensis mons (Belinove gore), 
kar se je verjetno ohranilo v krajevnem imenu Saint Bonnet (Puy-de-Dome). 

Predvideva se, da taka in podobna imena niso bila pokristjanjena. Pravzaprav se je 
Belin pokristjanil s preimenovanjem v Heliosa (Kristusa). 

Zlasti je bilo čaščenje Belina ali Belenosa razširjeno v mestu Burdigala 
(Bordeaux). Blizu mesta je bilo odkrito Belinovo svetišče, o čemer je v svojih spomi-

nih poročal Decimij Magnij Ausonij (*310–† pribl. 394). Ausonij je imel prijatelja 
Delfidija, čigar ded Fobicij je bil Beleni aeditus (čuvar Belinovega svetišča). 

Upravičeno se je vprašati, ali je bilo svetišče posvečeno poganskemu bogu Belinu – 
Belenosu ali že pokristjanjenemu Belinu – Heliosu (Kristusu). Takrat je bilo v Burdigali 

že razširjeno krščanstvo. Prvi burdigalski škof, Orientalis, je omenjan že 314 pr. n. št., 
na arleškem koncilu. 

Danes se v jugovzhodnem Bordeauxu nahaja kraj, imenovan Belin-Béliet. 

Možno je, da je povezan z Belinovim izročilom. Podoben kraj, ki se nedvomno 
imenuje po Belinu, je grad Bélingard, ki se nahaja 80 km vzhodno od Bordeauxa. 

Gard pomeni grad. Beseda gard še vedno obstaja v pomeranščini v mnogih nazivih, 
recimo Stargard, medtem ko se je v slovenščini spremenila v grad. Besedi izvirata iz 

venetskega glagola ograditi, iz česar je izpeljana tudi angleška beseda garden. Kljub 
temu pa tu ni govora o "le jardin du dieu Belin, dieu du soleil", kot se sicer navaja v 

tamkajšnjih prospektih, marveč gre prej za kraj na rtiču, ki se zaključuje v strmih 
skalah, kjer je nekoč predvidoma stalo Belinovo svetišče. 

Posvetila v galščini, ki se nanašajo na Belenusa, so bila najdena tudi v Akvi-
taniji, Provansi, Burgundiji in drugod. Posvetila so vrezana na kiparskih umetninah in 

predmetih, posvečenih Belenusu, zlasti v zdraviliščih. Rimsko-keltsko zdravilišče v 
Sainte-Sabine, Burgundija, je bilo posvečeno Apollu Belenusu. Prejšnje ime breton-

skega mesta Bérenton, Belenton, morda nakazuje nekdanjo povezavo z Belenosom. 
V severovzhodnih francoskih toplicah Bourbonne-les-Bains se je zdravilnost tam-

kajšnje vode povezovala z Belenosom. 

Na celini so se Belenusu pripisovale vse lastnosti, ki naj bi po mnenju Keltov 
pripadale sončnemu bogu: zaščitništvo, plodnost in prenovitev po smrti. Konji, sim-

boli sonca, so verjetno predstavljali samega Belenosa (glej Green J. Miranda, 1997, 
2003). 

 
Belin pri Keltih 
 
Belinovo ime in z njim povezane okoliščine pričajo, da je bil v poznorimskem obdobju 

ta bog na Galskem verjetno pokristjanjen. V ljudskem izročilu v Britaniji pa se je 
ohranil kot pogansko božanstvo Keltov. Predvidevam, da so ga Veneti prinesli na to 

območje že v predkeltskem obdobju, ko so v obdobju Hallstatta (pribl. 800–400 pr. n. 
št.) zavzeli Otočje. Številna imena, recimo Venedotia (Wales) in druga, pričajo, da 

se je tam dolgo časa ohranjala venetska narodnost. V obdobju La Téne (pribl. 400–
415 pr. n. št.) so začeli Kelti vdirati z evropske celine v Britanijo in na Irsko. Celinski 

Ve-neti in Kelti so govorili skoraj enak jezik, vendar je sčasoma prevladal jezik 
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otoškega avtohtonega prebivalstva (atlantska kultura). Tako so nastali Kelti (z 
Otoka), ki še vedno ohranjajo svoj jezik.  

Do zdaj še nihče ni razmišljal in raziskal, koliko so morda celinski Kelti pri-
spevali v izročilo britanskih Keltov. V tem oziru moram reči, da je Belin tudi v Britaniji 

ohranil svoj izvorni naziv. V slovenščini, ki je sodobna venetščina, bel oziroma beli 
pomeni belo, svetlo v pomenu dnevne svetlobe, ki jo daje sonce. Na Irskem se je 

Belin, poleg Bel in Bile, ohranil v obliki Beli, kar pomeni "božji oče svetlobe, zdrav-

ljenja, toplote in onstranstva". Na Irskem je znan tudi kot bog smrti, ki spremlja duše 
v onostranstvo, ki mu vlada. Slednja Belinova značilnost je morda do neke mere 

izvirala iz njegovega prvobitnega pomena. 
Na Britanskem in Irskem so se Belinu–Belenosu dajala različna imena, ki so 

odražala njegove številne lastnosti, recimo Beli Mawr, Beli the Great (Beli Veliki), 
Beal, Grannos, Bolur itn. Eno izmed njegovih imen, Heli, je bilo označeno za "napako 

pri prepisovanju" (glej Geoffrey of Monmouth's History). Po mojem mnenju bi Heli 
lahko povezoval Belina s Heliosom in obenem nakazoval začetek Belinovega pokris-

tjanjevanja celo v Britaniji. Zato se je Belin predstavljal kot Sonce, ki se na konjski 
vpregi pelje po nebu. Še en tak namig bi lahko bilo ime Billingsgate (Belinova vra-

ta), ki je znamenita londonska ribja tržnica. Pred tem je bila znana tudi kot Blynes-
gate in Byllynsgate. 

Lahko se predpostavlja, da so se v obdobju zgodnjega krščanstva Belinovemu 
liku pripisovale v Britaniji nekatere svetniške lastnosti. Po pregledu različnih virov sem 

prišel do zaključka, da bi tak svetnik lahko bil nadangel Sv. Mihael, ki "premaguje 

hudiča", kar je sicer klasičen opis Mihaelovega lika; zmaj predstavlja hudiča. Za svete 
poganske griče, ki se povezujejo z Belenosom, se trdi, da so zgodnji kristjani prenesli 

svojo vdanost na tega svetnika (oziroma včasih na sv. Jurija). Dobro znani primeri so 
Hrib sv. Mihaela (Cornwallsko) in cerkve sv. Mihaela na Brentskem Toru (Devonsko), 

Burrowskem Mumpu in Glastonburyjskem Toru (Somersetsko). 
V grškorimskem starem veku je bil Belenos vsekeltski bog; častil se je od 

Čezalpske Galske (severna Italija) do Shetlandskega otočja. Praznik na čast Beltana 
je bil Beli Mawr ali Belenos in se je slavil s prižiganjem velikih kresov, kot izraz 

dobrodošlice poletnim mesecem in spodbuda Soncu, da prevlada s svojo toploto. 
Praznovanje se je odvijalo na 1. maj in se še danes ohranja v mnogih kulturah kot del 

prvomajskih slovesnosti. 
  

Bel pri Sumercih 
 
Sumerci so bili prvo znano ljudstvo Mezopotamije. V zgodnjem obdobju – pred 3000 

pr. n. št. – je njihovo sveto mesto Nipur postalo središče zelo obsežnega upravnega 
območja. Njihovo glavno versko božanstvo je bil Bel, ki je pozneje postalo najpo-

membnejši bog babilonskega in tudi asirskega verstva. Skladno z zgodovinsko razlago 
Belovo ime pomeni "vladar" ali "gospodar". Skladno s tem pa je treba njegovo res-

nično ime iskati v En-lilu, čigar glavna lastnost je spet vladanje, druga pa menda moč 
in podobno. 

Bel ali En-lil je bil prvotno zaščitnik mesta Nipur. Tamkaj najdeni vklesani napisi 
pričajo, da se je pravzaprav obravnaval kot vodja obsežnega svetišča bogov. 

Dodeljeni so mu bili naslovi, kot so "kralj nebes in zemlje" ter "oče bogov". Njegovo 
zavetišče, znano kot E-kur (hiša na gori), je bilo glavno nipursko svetišče. Babilon-

ski in asirski vladarji so kar tekmovali, kdo bo najbolj olepšal in obnovil Belov sedež 
čaščenja. 

Prepričan pa sem, da so ga Sumerci, ki so morali priti z goratega območja, 

najprej imenovali Bel in da je njegovo ime pomenilo belo, svetlo. Zato je bil prvotno 
bog svetlobe. Potem se je prvotni Belov pomen združil z En-lilovim, ki je bil "gos-

podar", in ker je bil Bel glavni bog v panteonu, se je ohranil le slednji pomen. 
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Ko je Babilon postal središče velikega kraljestva, je svetemu mestu Nipur vladal bog 
Marduk, zato mu je bil dodeljen tudi En-lilov naslov. Tudi Marduk je bil "vladar", toda 

znan je bil pod nazivom Bel Marduk. Bel se v verstvu Babilonije in Asirije vse do 
današnjih dni pojavlja kot odločilno božanstvo. Njegov živalski glasnik je bil kragulj, 

ki je še zdaj simbol Iraka. 
Sumerski Bel (En-lil) je posedoval znamenja kraljevskosti, ki jih je dodeljeval, 

komur je hotel. Potemtakem so bili kralji na Zemlji le njegovi predstavniki oziroma 

namestniki. Zadoščalo je, da je bog izrekel smrtnikovo ime, in že ga je s tem pov-
zdignil nad druge ljudi, kajti beseda Bel je bila vsemogočna (Larousse Encyclopedia of 

Mythology, 54. in 55. stran). 
Ker v Mezopotamiji ni gora, so čaščenje En-lila v Mezopotamijo verjetno prinesli 

priseljenci, ki so tja prišli iz gorate dežele. Lahko bi šlo za naseljence, ki so bili pri-
hajali iz bližnje elamske pokrajine (Perzija). Kakorkoli že, v nasprotju z Akadijci, ki so 

pozneje prišli v Mezopotamijo z Arabskega polotoka, so morali Sumerci, kot naj-
starejše ljudstvo Plodnega polmeseca, nekoč priti v Mezopotamijo z goratega ob-

močja. Le tako je namreč moč razložiti sumersko predstavo "svete gore", na kateri je 
prebival bog, pozneje pa tudi drugi bogovi. 
 

Od kod izvira Bel 
 
V Genezi (5; 32) piše, da je Noe imel troje sinov, Sema, Hama in Jafeta; če njihova 
imena pomenijo ljudstva Semitov, Hamitov in Arijancev (Indoevropejcev), potem so, 

po mojem mnenju, tudi Sumerci Jafetovi nasledniki. Tako je bilo na začetku, ko so 
Sumerci sprva častili Bela (Belina) kot "vsemogočnega", "vladarja", "očeta" ... Prvot-

no je moral biti Belin edinstveni bog, čigar čaščenje se je z razvojem poljedelstva 
postopno razvrednotilo. Res so mnoga ljudstva ohranila njegovo ime v svojem baje-

slovju, recimo semitski Baal ali kartažanski Bel-Hammon. V Palmiri (Sirija) se je še 
v 1. st. pr. n. št. častil kot Bel, vendar ni bil več edini in edinstveni bog. 

Na območju Plodnega polmeseca se je razvrednotenje v čaščenju Bela moralo 
zgoditi že v zgodnji bronasti dobi (pribl. 3000–2000 pr. n. št.), ko je Abraham 

(Geneza, 11; 13) s svojo družino odšel iz rojstnega Ura, sumerskega mesta na jugu 
Mezopotamije. Najprej se je preselil v Haran, približno 1000 km severneje v nižavje, 

kjer reka Evfrat zapušča gorato območje. Od tam se je Abrahamova rodbina še 
zadnjič preselila, 650 km jugozahodno, v Kanaan. Zakaj je Abraham z družino zapus-

til Ur? 

Če se ne bi preselil, bi ohranil pravo vero, verujoč v edinstvenega boga, vse-
mogočnega, očeta in gospodarja vsega (vesolja), ki se je sprva nedvomno imenoval 

Bel. Slednji je bil najprej bog Arijcev (Indoevropejcev), ki so bili, kot že rečeno, delno 
tudi sumerskega porekla. Toda po uveljavitvi poljedelstva v Mezopotamiji so se začeli 

častiti drugi bogovi, najprej božanska Mati Zemlja ... Ker se ime Bel ni več povezovalo 
z njegovim izvornim pomenom, ga je opustil tudi Abraham. Zato se je med Judi, 

Abrahamovimi potomci, ohranilo le še "najsvetejše" ime za boga, naziv Jehova.  
Kakorkoli že, prvo in izvorno ime Abrahamovega boga je bilo Bel, Belin, 

Bel'n (Belen). Bil je edinstveni in vsemogočni, čigar podoba se je ohranila v krš-
čanstvu ... Arijci, ljudstvo iz pušče, je poznalo le enega boga, edinega, ki daje luč, 

dnevno svetlobo, ki je dal življenje vsemu in omogočil obstoj vsega. 
Predstavljal se je kot nebeški bog, svetovni kralj, ki je vladal s prestola visoko nad 

Zemljo, od koder je usmerjal človeške usode. Z roko, dvignjeno v nebo, je kazal pot k 
soncu.  

Tako podobo boga so Arijci približno 2000 pr. n. št. uveljavili v srednji Evropi (v 

obdobju vrvičaste keramike). Odtlej so neolitski kmetje začeli Belina povezovati z 
božanskimi silami narave. Najprej se je pojavila boginja mati Zemlja, ki se je 

sčasoma izenačila z Belinom. V naslednjem zgodovinskem obdobju je to postalo tudi 
verovanje Venetov (od 1200 pr. n. št. dalje), ki so ohranili izvorno ime boga Belina. 
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Ohranilo se je tudi v izročilu Slovencev. Gotovo je ostalina njihovega predkrščanskega 
bajeslovja, ki se, mimogrede, prekriva z bajeslovjem starodavih Venetov. Bajeslovje 

"starodavnih Slovanov", ki kot ljudstvo sploh niso obstajali, je očitno le akademska 
domislica. Zato je potrebno vpletanje "Slovanov" v slovensko izročilo obravnavati kot 

vsiljevanje nekoristnega slovanskega sanjaštva. 
V slovenskem ljudskem izročilu je krščanstvo skoraj povsem izbrisalo lik Bela, 

Belina oziroma Belena. Do današnjih dni pa se je, presenetljivo, ohranil lik Kresnika, 

Belinovega sina. Iz zgodb o Kresniku se lahko obnovijo nekatere slovenske značilnosti 
Belina, ki so precej podobne skoraj vsemu, kar je moč najti v zgodovinskih virih. 

 
Glavni viri: 

 Bezlaj France. Etimološki slovar slovenskega jezika II (KRES), Lublana 1982-. 

 Dizionario di toponomastica. Stora e significato dei nomi geografici italiani, UTET, Turin 1990. 

 Forstner Dorothea. Die Welt der christlichen Symbole (Helios), Innsbruck 1982. 

 Green J. Miranda. Dictionary of Celtic Myth and Legend, London - New York 1997. 

 Green J. Miranda. The Gods of the Roman Britain, Princes Risborough 2003. 

 Jabornegg - Altenfels Marcus Freiherr von. Kärntens Römische Altertümer, Klagenfurt - Celovec 1870. 

 Kelemina Jakob. Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva, Celje 1930. 

 Mikhailov Nikolai. Baltoslovanska mitologija - baltska in slovanska mitologija - slovenska mitologija. 

Nekaj terminoloških opomb, SAZU Traditiones 26, Lublana 1997, 77 ff. 

 Molon Francesco. Sui popoli antichi e moderni dei sette comuni del Vicentino, Vicenza 1881. 

 Turre (Filipo della Torre). Dissertationes de Beleno... in Monr. veteris Antii, 1700, 281. s. 

 
(glej The Vends and the Slavs [Vendi in Slovani]) 

(glej World Slovenian Congress [Kongres slovenstva] – sestavek Vindia [Vindija])  

(glej Heraldry of Carantania/Slovenia [Karantansko oziroma slovensko grboslovje] – sestavek 

Counts and Princes of Khevenhüller – Metsch [Khevenhüllerski in Metschni grofi ter princi]) 

(glej Our Castles Part I [Naši gradovi, 1. del] – sestavek Lublana Castle [Lublanski grad]) 

 

 
 

Belinov menhir 
 

V bližini vasi Krkavče, nad dolino reke Dragonje, 

17 km od Kopra, stoji pokonci ob cesti predzgodo-
vinska skala, na kateri je upodobljen vklesan lik. 

Njegovo glavo obdajajo sončni žarki. Arheologi 
menijo, da je menhir keltskega izvora in ga ča-

sovno umeščajo v 1.–2. st. n. št. Seveda je ta na-
vedba predvsem odraz obsedenosti akademske 

srenje s Kelti, ki smo ji priča v zadnjem času. Ob 
upoštevanju zgodovinskih okoliščin je keltsko po-

reklo dotičnega menhirja res zelo vprašljivo. Prvič, 
možno je, da so Kelti kdaj obvladovali Istro in Kr-

kavče. Ne obstajajo pa nikakršni zgodovinski do-
kazi, da so Kelti kdaj poseljevali Istro. V 2. st. pr. 

n. št. so Istro, po številnih bitkah, zasedli Rim-

ljani. Takratno ljudstvo, ki je poseljevalo Istro, ni 
bilo keltsko po poreklu, marveč venetsko. 

Zgoraj omenjeni lik, katerega glavo obda-
jajo sončni žarki, je zelo podoben Belinu (Belenu), 

bogu svetlobe in starodavnih Venetov. Častil se je 

http://www.carantha.com/the_vends_and_the_slavs_.htm
http://www.carantha.com/world_slovenian_congress_on_venetology_at_ptuj_castle.htm
http://www.carantha.com/heraldry_and_genealogy_of_carantania_slovenia.htm
http://www.carantha.com/our_castles_part_i.htm
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še v času rimljanske zasedbe. Še več, mesto Oglej, ki se je razvilo v veliko rimsko 
središče, ga je ohranjalo kot svojega boga zaščitnika. Tudi Istra je spadala v kulturno 

območje Ogleja. V zgodnjem krščanstvu se je čaščenje Belina ponekod nadomestilo s 
čaščenjem Kristusa in tudi nadangela sv. Mihaela. V Furlaniji, nedaleč stran od Ogleja, 

se je Belinovo ime ohranilo na cerkvici, ki se nahaja blizu Galjana (pri Čedadu). Na 
bližnjem griču je še dandanes Marijina romarska cerkev Stara gora (Castelmonte), ki 

je bila najprej po-svečena nadangelu sv. Mihaelu. Tudi krkavška farna cerkev je 

posvečena nadangelu sv. Mihaelu. Med obema cerkvama potemtakem obstaja preveč 
podobnosti, da bi lahko bile zgolj naključje. 

 

 
 

 

Napis, posvečen bogu Belinu 
 

 
 

dr. Jožko Šavli  

 
Zgoraj poustvarjeni venetski napis (Pa 25) izvira iz Padove in se z desne proti levi 
bere TIVALEIBELLENEI. Učenjaki ga razlagajo kot nagrobni napis, vendar jim ga ni 

uspelo točno razvozlati. Znani venetolog A. L. Prosdocimi iz Benečije ga neprepričljivo 

razlaga, da pomeni "il nome di uno straniero", torej ime tujca (glej I Veneti antichi, 
Padova 1988, 291. s.). Slovenski venetolog Matej Bor pa razlaga napis s pomočjo 

slovenščine kot Ti valej be llenej, pri čemer Ti pomeni Ti; valej danes pomeni ve-
ljak; be (aorist) – je bil; in llenej – blag. Torej »Ti, veljak, si bil blag.« 

Menim sicer, da se je Matej Bor v tem primeru zmotil. Res je, da se mnogi 
venetski napisi lahko razložijo s pomočjo slovenščine (in drugih slovanskih besed), ki 

je naslednica starodavne venetščine. V zadevnem napisu pa očitno izstopa beseda 
Bellenei, ki spominja na boga Belina (Belena). Menim, da bi se napis tako dosti bolje 

razložil, in sicer, kot sledi: ti (ti), valej (danes veljaj, velelnik v smislu si vreden, 
usojeno ti je), Bellenej (dajalnik v pomenu Belenu, torej Belinu). Torej je nekdo želel 

preminulemu, »Ti pripadaj Belinu.« – Še danes se v vipavskem narečju uporablja 
končnica -ej za dajalnik v ednini, zlasti v ženski in brezosebni samostalniški sklanja-

tvi. Poleg tega menim, da je v zgornjem napisu "bog" mišljen v precej širšem po-
menu, torej kot božanstvo. In tudi če gre za ime boga Velesa (vzhodni slovanski 

panteon), ki se dobi z mehčanjem (b > v), ali ne gre tudi v tem primeru verjetno za 

boga, ki je enak Belenu, Belinu (Veles – Beles oziroma Belec, torej beli)? – (glej ses-
tavek God Belin in pismo Echo I, s 7. avgusta 2004, "In consideration of..."). 

 

 
 

 

angleški izvirnik dr. Jožka Šavlija, God Belin, 
kimavca (septembra) 2016 poslovenil Mitja Fajdiga 
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