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Najstaršie jazykovedné stopy z konca 9. storočia 

Medzi významné novšie archeologické objavy veľkomoravského obdobia 

patrí šesť pozlátených plakiet, ktoré sa našli na území bývalého 

veľkomoravského hradiska v katastri obce Bojná. Podľa archeológov boli tieto 

plakety s najväčšou pravdepodobnosťou obložením prenosného oltára, v ktorom 

mohli byť uložené liturgické predmety, ale mohli byť aj ozdobou schránky s 

ostatkami svätých, t. j. relikviára. Archeológovia K. Pieta A. Ruttkay a M. 

Ruttkay tento nález zhodnotili ako  veľmi vzácne a v európskych súvislostiach 

dodnes len zriedkavo zachované diela s vysokou umeleckou a historickou 

hodnotou. Na štyroch plaketách sú len vyobrazenia postáv, na ďalšej plakete je 

zachovaná len gravúra troch latinských písmen NDE a donedávna neodhalenou 

záhadou bol nápis na šiestej, o ktorom sa predpokladalo, že pri čítaní v smere 

hodinových ručičiek mohlo ísť o latinské písmená SVAVM (obr. 1).  

 

 

 

 
Obr. 1. Bojnianska plaketa s kruhovým nápisom v pravej dolnej časti.  

Fotografia: Archeologický ústav SAV. 

 

 

Na základe paleografického rozboru nápisu predpokladáme, že text na 

plakete z 9. storočia nie je napísaný latinkou, ale že ide o najstarší záznam 

z nášho územia (a možno aj z rozsiahleho slovanského územia) v hlaholike. 

Toto tvrdenie sa dá vysvetliť jednoducho, dôkazmi, zrozumiteľnými aj bez 

hlbšieho historickojazykovedného poznania: ku každému vyrytému znaku 

bojnianskej plakety sme priradili adekvátny znak v hlaholike a pod ním sa 

uvádza hláska, ktorá sa týmto písmenom označovala.  
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Obr. 2. Zvýraznenie nápisu na plakete (detail) 

a identifikácia hlaholských písmen s paralelami v latinke. 

Rekonštrukcia z podkladov Archeologického ústavu SAV. 

                                         

                                         1        2       3       4        5 

                                                         M   (M = latinka) 

                                         g        v       d       v        m  

 

Odhalenie písmen na plakete bol však len východiskom na hľadanie 

obsahu, ktorý  skrytý v nápise. Ide o skratku textu, ako bolo v čase vzniku 

plakety prirodzené. Najznámejšou skratkou takéhoto typu z latinského 

prostredia je známy nápis INRI s významom Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum = 

Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Na bojnianskej plakete je skratka týchto slov: g 

= Gospodi (= Pane), v1 = v tebě (v súčasnom jazyku vo význame k Tebe), d = 

dušoN (4. pád od slova duša s pôvodnou nosovou hláskou, ktorá na našom 

území zanikla v 10. storočí; zachovala sa napr. v poľštine), v2 = vъzdvigъ (= 

pozdvihol som v 1. osobe jednotného čísla, jednoduchého minulého času, 

aoristu, ktorý neskôr zanikol), m = mojoN (4. pád zámena moja, v ktorom je tiež 

pôvodný nosový vokál; písmeno m na plakete je svedectvom latinskej tradície 

a odklonu od klasickej hlaholiky). Veta Gospodi, v tebě dušoN vъzdvigъ mojoN 

má v doslovnom preklade do súčasnej podobu Pane, ku Tebe dušu pozdvihol 

som moju. Náhodu pri vysvetľovaní tohto textu vylučuje písomná pamiatka z 11. 

storočia s názvom Sinajský žaltár. Je napísalý macedónsko-bulharským typom 

hlaholiky, obsahuje 137 žalmov a objavili ho v Kláštore sv. Kataríny na hore 

Sinaj v r. 1850. V Sinajskom žaltári je ten istý text, aký označuje skratka na 

bojnianskej plakete – je to Dávidov žalm z Knihy žalmov: K tebe, Pane, dvíham 

svoju dušu (Žalm 25, 1), ktorý je známy z latinskej podoby Biblie – Vulgaty – 

v podobe Ad te, Domine, levavi animam meam. Nápis na bojnianskej plakete je 

tak najstarším priznaním sa ku kresťanskej viere v domácom – staroslovienskom 

jazyku. Text pochádza z poslednej tretiny 9. storočia a najpravdepodobnejšie 

vznikol v duchovnom a kultúrnom prostredí Nitrianska. Obsah textu, ktorý sa 

skrýva v skratke na bojnianskej plakete, má svoju historickú hodnotu aj v tom, 

čo  by sme chceli zdôrazniť na záver príspevku: ten istý text, prvý verš z 24. 

Dávidovho žalmu, ktorý sa nachádza aj v novozákonnom Evanjeliu podľa 

Lukáša, 23, 46, a ktorý vyriekol pred svojím skonom v r. 885 Metod: Vъ roNcě 
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tvoi, gospodi, dušoN mojoN vъzlagajoN; v preklade do súčasnej slovenčiny: Do 

rúk Tvojich, Pane, dušu moju porúčam. Či ide v prípade textu na bojnianskej 

plakete a Metodovej poslednej predsmrtnej vety o náhodu, alebo je za obsahom 

dvoch viet s rovnakým obsahom súvislosť, možno odhalí budúcnosť. 

V počiatočných fázach identifikácie nápisu na plakete sme predpokladali 

neslovanský základ obrazovej časti a za potenciálne novšiu a druhotne, 

dodatočne vytvorenú sme považovali textovú časť plakety. Postupné štúdium 

literatúry, odborné vyjadrenia archeológov a reštaurátorov o povahe obrazovej aj 

textovej časti plakety a o jej kompozičnom  riešení – mieste na text
 
– nás 

presviedčajú, že obrazová aj textová časť vznikli súčasne. V súvislosti s týmto 

konštatovaním však na plakete možno identifikovať dve časové aj územné 

vrstvy jej vzniku, nie sú však výrazne oddelené a treba ich vnímať veľmi citlivo. 

Prvú, staršiu vrstvu predstavuje motivačná stránka obrazovej časti plakety –  

byzantský pôvod obrazových a výzdobných motívov.  Navodzujú ho aj spoločné 

motívy – tvar symetrického kríža, zaoblené strany – jednej z bojnianskych 

plakiet (plaketa č. 5) a zobrazenie evajelistu Marka na titulnom liste staroruskej 

pamiatky Ostromirovo evangelie. Ostromirovo evanjelium vzniklo vo 

východoslovanskom kultúrnom prostredí v r. 1056 – 1057 mimo kontaktu 

s latinským kultom. Druhú, novšiu časovú vrstvu predstavuje podoba 

hlaholského textu, ktorý síce vznikol súčasne s obrazovou časťou, ale nesie 

stopy kontaktov s latinským jazykovým prostredím. Predpokladáme, že plaketa 

vznikla v čase poznania hlaholského písma, t. j. po príchode cyrilometodskej 

misie na naše územie. Nehomogénna povaha hlaholských znakov je zároveň 

svedectvom poznania latinskej tradície, latinského písma a je dôkazom časovej, 

priestorovej a z pohľadu jazykového priestoru aj neslovanskej vrstvy, do ktorej 

sa dostávala po príchode byzantskej misie hlaholská znaková sústava. Dynamiku 

jej prenikania do nového prostredia dokazuje práve piaty znak na bojnianskej 

plakete, tradičné latinské písmeno M, ktoré bolo z hľadiska aplikácie 

v porovnaní s hlaholskou grafémou jednoduchšie a v tunajšom prostredí nebolo 

nezrozumiteľné. Podoba piateho znaku – variantnej podoby hlásky M 

v hlaholskom texte na plakete č. 1 – nebola výnimkou na území kontaktov 

staroslovienskych textov s latinskou kultúrou (pozri obrázok hlaholského textu 

z územia dnešného Chorvátska).  

 

 

 
Obr. 3. Hlaholský text s výskytom latinskej grafémy M. 

(zvýraznil P. Ž.) 
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Uvedomujeme si, že presvedčiť odborníkov z oblasti archeológie, histórie, 

paleoslavistiky či kulturológie o obsahu nápisu na bojnianskej plakete nebude 

jednoduché a na prvýkrát to pre nich možno nebude naše vysvetlenie ani 

prijateľné. Hádam aj preto, že výrok Gospodi, v tebě dušoN vъzdvigъ mojoN – 

Pane, ku Tebe dušu pozdvihol som moju sa v staroslovienskych pamiatkach 

vyskytuje len zriedkavo, napr. v citovanom Sinajskom žaltári, v Zografskom 

kódexe, v Živote Metoda, v ktorom ide na základe odpisov z 12. a 13. stor. 

o novozákonný text Evanjelia podľa Lukáša (Luk. 23, 46) a vo variantnej 

podobe aj vo Frizinských pamiatkach v podobe Miloztivui boſe tebe poronſo me 

telo I mo duſo. Dešifrovaním textu ako hlaholskej abreviatúry starozákonného 

žalmu, resp. jeho neskoršej podoby z Evanjelia podľa Lukáša ponúkame 

vysvetlenie formy aj významu doteraz neidentifikovaného nápisu na plakete č. 1 

z náleziska v Bojnej. Ku konštatovaniu archeológov, že ide „v európskych 

súvislostiach o veľmi vzácne a len zriedkavo dodnes zachované dielo s vysokou 

umelecko-historickou hodnotou“ dodávame, že z jazykovedného hľadiska 

ide podľa nás o jedinečný, popri Kyjevských listoch datovaných 10. storočím 

možno o najstarší dôkaz hlaholského písma a o priame potvrdenie existencie 

slovanskej podoby liturgického jazyka na našom území. 

  

P. Žigo 


