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Abstract: Motivation of the word hrivna (necklace) and its equivalents texts into Old Church Slavic. In his
paper the author deals with the motivation of the word hrivna (in Proto Slavic *grivьna = necklace) and its relationship to
the word *grīvā = „throat“, „neck“. The paper presents the linguistic naming process concerning the elements which penetrated from the old non-Slavic cultures into the Slavic linguistic and cultural environment as decorative objects, but also in
the function of pre-coin currency, i.e. of objects serving for rendering the value of the goods, and in another meaning also
for rendering their weight, i.e. as an equivalent of a measure of their weight. In connection with the expression grivьna, the
paper presents its oldest semantic equivalents from the oldest translations of texts into Old Church Slavic: *stьlęzь: Gothic
skillings *cęta: Latin centum, *mъnasъ: Latin mina (= ore, metal, mineral), Greek κοδράντης. In addition to the interpretational
character of the semantic equivalents of the words hriva „mane“, the author also points out its connectedness with the
word hrdlo „throat“ and its shared origin in all Indo-European languages.
Key words: Old Church Slavic, Semantic Equivalent, The Word hrivna (necklace), Old Church Slavic *stьlęzь, Gothic
skillings, Old Church Slavic *cęta, Latin centum, Old Church Slavic *mъnasъ, Latin mina, Greek κοδράντης, Naming Process.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá motiváciou slova hrivna (v praslovančine*grivьna) a jeho vzťahom so slovom *grīvā =
„krk“, „šija“. Z jazykovedného hľadiska sa v príspevku opisuje pomenovací proces prvkov, ktoré zo starých neslovanských
kultúr prenikali do slovanského jazykového a kultúrneho prostredia ako ozdobné predmety, ale aj vo funkcii predmincových platidiel, predmetov slúžiacich na vyjadrenie hodnoty tovaru a v ďalšom význame aj na vyjadrenie jeho hmotnosti,
t. j. ako ekvivalent závažia. Výraz hrivna sa porovnáva s pomenovaniami platidiel v staroslovienskych textoch, v ktorých
sa vyskytovali synonymá *stьlęzь (pôvodne gótske skillings) *cęta (pôvodne latinské centum), resp. *mъnasъ (pôvodne latinské
mina kov, nerast) a kodrant (pôvodne grécke κοδράντης) a na ich pozadí poukazuje na jazykové kontakty Slovanov byzantským aj alpským jazykovým, kultúrnym a hospodárskym okolím.
Kľúčové slová: hrivna, staroslovienčina, stľaz, cęta, mina, kodrantés/κοδράντης, platidlo, hmotnostný ekvivalent, významový ekvivalent.

1. Úvod
Z archeologických výskumov, vedeckých aj popularizačných prác s historickou tematikou je známe slovo hrivna,
ktorým sa v dávnej minulosti pomenúvali prvky vo funkcii predmincového platidla, ale aj ozdobné predmety, ktoré
okrem estetickej funkcie vyjadrovali hodnotu tovaru a jeho hmotnosť. Pri charakteristike jednotlivých významov
tohto slova si v prvom rade treba uvedomiť, že rozličné podoby hrivny, jej významy aj ekvivalenty boli známe najstarším kultúram a dokázané sú dávno predtým, ako sa predmety s týmto pomenovaním stali súčasťou hospodárskeho či duchovného života Slovanov, t. j. predtým, ako prenikli do slovanského jazykového prostredia v rámci jeho
predpokladanej chronologizácie (Krajčovič 2009, Lamprecht 1987, 39 a n.). Skutočnosť, že významovým ekvivalentom
slova hrivna najstaršie národy odpradávna pripisovali viacero významov, dokazujú rozdiely ich peňažných a hmotnostných hodnôt v rozličnom čase1. Predmetom našich historicko-jazykovedných úvah nemajú byť spomenuté
1 Ekvivalent hrivny ako závažia bolo 60 mín po 60 šekeloch, ekvivalentom peňažnej hrivny bolo 60 mín po 50 šekelov; pozri Novotný 1956, 1167.
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rozdiely hmotnosti či hodnôt hrivien a ich ekvivalentov ani vyčerpávajúci opis výskytu hrivien, ale pohľad na motivačnú stránku slov, ich použitie na označenie hodnotových ekvivalentov a na identifikáciu jazykových stôp, ktoré
sú z historicko-jazykovedného hľadiska dôkazom medzijazykových a interkultúrnych kontaktov Slovanov s inými
etnikami. Táto hospodárska a duchovná koexistencia starých etník zohrala svoju stimulačnú rolu v rozvoji domácich
aj nedomácich jazykových prostriedkov a ovplyvnila jazyk vo verenej komunikačnej sfére.

2. Hrivna
V súčasných lexikografických prácach sa slovu hrivna na prvom mieste pripisuje význam „kus kovu štandardnej
hmotnosti v podobe pretiahnutého listu s otvorom v širšej časti, v praveku a ranom stredoveku pravdepodobne
slúžiaci ako platidlo“ (Slovník súčasného slovenského jazyka 2011, 183) 2. Ďalší jeho význam je v slovenskom jazykovom
prostredí známy z oblasti mincovníctva na označenie starej jednotky hmotnosti drahých kovov a slovo hrivna je
v súčasnosti známe aj ako pomenovanie jednotky oficiálneho ukrajinského platidla (Slovník súčasného slovenského
jazyka 2011, 183). O významovej diferenciácii tohto slova v predspisovnom období slovenčiny3 svedčí niekoľko
príkladov z Historického slovníka slovenského jazyka, v ktorom sa uvádzajú archívne pramene s udaním
hmotnostného ekvivalentu hrivny: 254 – 280 g (Liptovský Ján 1480, Boca 1591), resp. vo význame všeobecného
významu vyššej peňažnej jednotky bez udania konkrétneho ekvivalentu (Boca 1589, Historický slovník slovenského
jazyka 1991, 448). Obmedzený výskyt dokladov z nášho jazykového územia spôsobila pravdepodobne skutočnosť,
že pramenná základňa Historického slovníka slovenského jazyka je vymedzená 15 – 18. storočím, dobou, v ktorej
na našom jazykovom území v porovnaní s hrivnou prevažovali iné peňažné aj metrické sústavy. A. Bernolák
(Bernolák 1825, 791) slovo hrivna kodifikoval vo význame váhového ekvivalentu 16 lótov, ako synonymum výrazov
„talentum atticum“, „semilibra“, „marka“, „mina“ s odkazom na diela antických autorov Lívia, Plínia, a Vergília.
V rámci svojej kodifikačnej delimitácie identifikuje A. Bernolák slovo hrivna ako súčasť uhorského metrického
systému, ktorému v nemeckom jazykovom prostredí hrivne zodpovedal výraz marka = 16 lótov, pol pfunda,
v maďarčine sa uvádzajú rovnaké hungarizované ekvivalenty – fél font4 a talentom. V rámci odborných termínov sa
pri heslovom slove Hriwna uvádzajú spojenia Zlatá Hriwna = „marca auri“, „die Goldmark“, „fél font arany“,
„arany talentom“ (Bernolák 1825, 791). Z historicko-jazykovedného hľadiska je však zaujímavý pohľad na
motiváciu, pôvod a význam slova hrivna ako predmincového platidla a na vzťah tohto slova s inými slovami,
vyjadrujúcimi v slovanských pamiatkach z 9. – 10. storočia ekvivalent hodnoty alebo pomenovanie platidiel,
s ktorými sa hrivna porovnávala. Najstaršie pramene, na ktorých možno spoľahlivo sledovať osudy slova hrivna
v slovanskom jazykovom prostredí dokazujú, že východiskovou podobou jej pomenovania je praslovanská podoba
*grivьna5 vo význame „predmet, ktorý sa nosil na krku“ a že východiskom tohto výrazu je slovo *grīvā = „krk“,
„šija“ (Králik 2015, 210). O predmete, ktorý sa nosil na krku, možno s istotou predpokladať, že bol známy dávno
pred vznikom tohto pomenovania v slovanskom jazykovom prostredí, že mal vo vtedajšej spoločnosti mnoho
podôb a funkcií: bol súdobým klenotom určitej hodnoty s evidentnou estetickou funkciou, z ekonomického
hľadiska bol dobovým etalónom a plnil aj funkciu dobovej „fyzikálnej veličiny“ – hmotnostného ekvivalentu,
ktorého hodnota sa v rozličných spoločenských formáciách a na rozličnom území menila. V etymologických
prácach sa slovo hrivna uvádza ako pomenovanie určitej hmotnosti „v hodnote 1 pfundu“ (Berneker 1924, 352), ale
zriedkavo aj ako predmet, ktorý sa používal ako vlasová spona (tamže). Takáto rekonštrukcia potvrdzuje, že slovo
hrivna vzniklo v situácii, keď sa ním pomenúval okrúhly predmet, ktorý sa nosil na tele na mieste pokrytom dlhými
vlasmi. Na základe takýchto jazykových indícií možno predpokladať, že primárnou motiváciou slova hrivna sa
v slovanskom jazykovom prostredí stali predmety kruhovitého tvaru. V starších etymologických prácach sa
význam slova *grivьna vysvetľuje gréckymi ekvivalentmi μανιάϗης, ϗλοιός, φελλίον (Miklosich 1862 – 1865, 143)
a kontextovými ukážkami staroslovienskych textov sa ilustrujú ich predpokladané významy….grivnoju provodeši
čeľusti jego……sьneše želězьnyje grivьny sь vyjě ichъ (tamže). Na skutočnosť, že v rozličnom historickom a kultúrnom
2 V texte sa chybne uvádza, že otvor je v širšej časti hrivny, v skutočnosti ide práve o užšiu časť; pozri nižšie obr. 2.
3 Predspisovné obdobie sa v dejinách slovenského vymedzuje vznikom súvislých textov v domácom jazyku pred prvou kodifikáciou A. Bernolákom.
4 Pol funta.
5 V historickej jazykovede platí konvencia, na základe ktorej sa rekonštruované predpokladané praslovanské podoby označujú hviezdičkou *.
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prostredí mohlo mať slovo hrivna aj odlišné významové odtienky, poukazuje M. Vasmer (1984, 458), ktorý
z významového hľadiska na prvom mieste uvádza význam „funt“, „zlatý alebo strieborný náhrdelník“, doslovne
„zlatá alebo strieborná „náhrdelná“ medaila“ a dodáva, že slovo hrivna sa v staroruských pamiatkach používalo aj
vo významoch „náhrdelník“, „krúžok“, „prsten(ec)“, „minca“ aj „závažie“. Motiváciu slova hrivna dáva tento
autor do súvislosti s gréckymi podobami δέρη, δείρη vo význame „šija“ (Vasmer 1984, 458). Ide tu o východiskovú
spätosť podoby grīvā a slova hrdlo, v praslovanskej podobe *gъrdlo, doslova „čím sa prehĺta“, slovo so
spoločným pôvodom vo všetkých indoeurópskych jazykoch (Králik 2015, 199). U južných Slovanov, najmä
v starobulharskom, starosrbskom a starochorvátskom jazyku, bolo slovo grivna známe vo význame „náramok“,
v češtine bola hrivna ekvivalentom hodnoty pol funta, v poľštine malo toto slovo okrem významu „minca“ aj
význam „pokuta“. V hornej lužickej srbčine je doložený význam hrivna = marka (platidlo) a vo vymretej polabčine
malo význam „groš“. Východiskom týchto významov je pomenovanie hrivny ako náhrdelníka, ozdobného
predmetu s určitou hodnotou, z ktorého sa primárny význam rozšíril aj na pomenovanie váhovej jednotky či mince
(Vasmer 1984, 458). Dokazuje to v svojom etymologickom slovníku K. Długosz-Kurczabowa (2008, 162) textom…
Polsko-czeski król Wacław bił początkowo grosze praskie po 60 sztuk grzyzwny, lecz już od 1303 kazal być po 64 grosze
z grzywny6…, ktorý kvalifikuje hrivnu ako ekvivalent hmotnosti v pomere k počtu mincí, pražských grošov, razených
z takéhoto kusa kovu. V. Machek spája použitie slova hrivna v staročeskom jazykovom prostredí s významom
„určitá váha zlata alebo striebra“, v pôvodnom význame „jednoduchý masívny náhrdelník“, predmet s približnou
jednotkou množstva drahých kovov s odkazom, že v „starých časoch sa na platenie najmä väčších čiastok používali
namiesto mincí väčšie hranolovité kusy drahého kovu“ (Machek 1957, 189). V základnom význame „náhrdelník“,
doslovne „šperk okolo krku“, „okrúhla vlasová spona“, resp. ako „peňažný ekvivalent v hodnote 30 grajciarov“,
uvádza slovo hrivna vo svojom etymologickom slovníku P. Skok (1971, 620). J. Rejzek pripisuje slovu hrivna význam
„náhrdelník“ a uvádza jeho významovú areálovú diferenciáciu: v južnoslovanskom jazykovom prostredí sa
pôvodný význam rozšíril na pomenovanie náramku a v západoslovanskom a východoslovanskom jazykovom
prostredí na pomenovanie peňažnej či váhovej jednotky, pri ktorej autor nekonkretizuje jej hodnotu (Rejzek 2001,
217 – 218). V etymologickom slovníku slovinského jazyka M. Snoj uvádza len heslové slovo *grīvā v typickom
význame – „dlhá srsť na krku“ (Snoj 2009, 191)7. Pretože tieto predmety sa zhotovovali zo vzácnych kovov, od ich
primárneho pomenovania sa význam slova rozšíril, posunul sa do sféry hmotnostného ekvivalentu
a v historiografickej literatúre sa chápe ako synonymum hodnoty gréckeho výrazu talenton (podrobnejšie Nový
biblický slovník 1996, 757, 1074 – 1075). Pravdepodobne najvyčerpávanejšiu historicko-jazykovednú charakteristiku
slova hrivna s ohľadom na celoslovanské územie uvádza O. Trubačov (1980, 130 – 132). Okrem významov
z citovaných etymologických prác ide o ďalšie doklady, najmä z východoslovanskej jazykovej oblasti: „obruč na
krku“ (pravdepodobne otvorená, pozn. P. Ž.), „náramok“, „ženská ozdoba“, „kovová obruč“ vo všeobecnosti,
neskôr napr. aj na hlave kolesa, a v prenesenom význame s odkazmi na jednotlivé nárečia aj „obrúčka upevňujúca kosu
ku kosisku“, t. j. okovica, ale aj ako „časť motyky“ – obuch; ďalším – novším významom slova hrivna je v nárečiach
východoslovenských jazykov „ovisnutá zvráskavené koža na býčej šiji alebo hrudi“, novšie aj „vnútorný lem na plecnej
časti košele“, aj ako staré východoslovanské platidlo s hodnotou troch kopejok (Trubačov, pozri vyššie), podrobnejšie
problematiku rozpísala česká etymologička H. Karlíková (2001, 365 – 371, novšie 2012, 101 – 104).
Slovenský etymológ Ľ. Králik (2015, 199) vysvetľuje vo svojom najnovšom etymologickom slovníku pôvod
hrivny v praslovanskom východisku *grivьna, ktoré je v skutočnosti ženským rodom pôvodného prídavného mena
*grivьnъ = „hrivný“, odvodeného z praslovanskej podoby *griva vo význame „krk“, „šija“. Zo všetkých príkladov je
zrejmé, že slovo hrivna je svojím pôvodom typickým slovanským výrazom s významom „hrivná“, „hrivová ozdoba“.
Základným motivujúcim činiteľom slova hrivna bol podľa spoločných predpokladov historikov jazyka starý obručovitý ozdobný predmet, ktorý sa nosil na krku a typologicky by sme ho mohli ilustrovať najstaršími archeologickými
nálezmi z predslovanských čias, pretože najstaršie artefakty tohto typu pochádzajú ešte z eneolitu. Najväčší výskyt
týchto hrivien sa vzťahuje na staršiu dobru bronzovú, na obdobie únětickej kultúry (2000 – 1750 rokov p. n. l.).
Rozsiahlu štúdiu o povahe hrivien nákrčníkového typu, sekerovitých hrivien s ich podrobným opisom rozmerov,
hmotnosti, funkcie a areálov a množstva výskytu spracovala H. Vandkilde (2005, 281 a n.).
6 „Poľsko-český kráľ Václav razil spočiatku pražské groše po 60 kusov z hrivny, ale už od r. 1303 nariadil raziť po 64 grošov z hrivny“ (preklad P. Ž.).
7 Derivát tohto základu, slovo *grivьna autor v rámci hesla ani ako samostatné heslo neuvádza.
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Obr. 1. Nákrčníky z eneolitu (1 – medené) a bronzovej doby (2 – bronzové) z územia Slovenska (upravené podľa Novotná
1970, Taf. 1; 2). Predstavujú predpokladaný východiskový tvar, ktorý motivoval vznik slovanského pomenovania hrivna.
Fig. 1. Eneolithic (1 – made of copper) and (2 – made of bronze) Bronze Age neck rings from the territory of Slovakia (adjusted after
Novotná 1970, Fig. 1; 2). These represent the original form standing behind the motivation leading to the emergence of Slavic term hrivna.

Okrem takejto charakteristiky treba slovo hrivna vnímať nielen ako primárny ozdobný predmet, ale najmä ako tradičnú hodnotu platidla, ekvivalent výrazu talenton s hodnotou 6000 drachiem a v ďalšom význame aj ako hmotnostný
ekvivalent 36 kilogramov striebra (Novotný 1956, 625). Cieľom nášho príspevku nie je vymenúvanie ekvivalentov či
hodnôt týchto platidiel v rozličných obdobiach a kultúrach, ani typológia tvaru, prípadne opis areálov s výskytom
týchto artefaktov, ale snaha o ilustráciu vývinových zmien a posun významov slova hrivna v porovnaní s jeho prvotným motivačným faktorom – náhrdelníkom. Tento významový posun sa uskutočnil veľmi dávno a indíciou na takéto
uvažovanie sú najstaršie písomné doklady, v ktorých stará slovanská duchovná aj materiálna kultúra bola v kontakte
s neslovanským prostredím a z neho adaptovala množstvo výrazov.

3. Od hrivny k stľazu a k sekerovitej hrivne
V jednej z najstarších staroslovienskych písomných pamiatok, o ktorých konštatujeme, že vznikla v 9. storočí
na našom území, v Civilnom zákonníku8 známom pod názvom Zakon sǫdnyjь ljudьmъ, sa uvádza: Blǫdęi sъ štuždejǫ
rabojǫ da podastъ l9 stьlęzь gospodinu rabě a samъ dastъ sę vъ postъ sedmь lětъ jako že i rěkochomъ, jeda ne prodastъ sę. V preklade: Kto zhreší s cudzou otrokyňou, nech dá tridsať stľazov pánovi otrokyne a sám nech sa podrobí sedemročnému pôstu, ako
sme to povedali, aby nebol predaný (Pauliny 1964, 154 – 161, Na písme 2013). V ďalšej časti textu tej istej pamiatky sa
uvádza: Iže otъ stranьnyichъ kupitъ plěnьnika i vъstroi jego, ašte imatъ cěnǫ, jǫže dastъ na němь, davъ na sebe idetъ svobodъ. Ašte
li ne imatъ, da imatъ iskuplь jego mьzdьnika donьdeže izdrabotajetъ sę jǫže sivěšta cěnǫ naricajǫštii sę mьzdě jemu na vьsako lěto
g10 stьlęzę prědъ posluchy i tako konьčavъšu jemu, i tako otъpuštajetъ sę svobodъ (Pauliny 1964, 157) ̶ v preklade do slovenči8 Tento spis nie je úplným zákonníkom svetského práva, ale príručkou pre potreby kanonických súdov v laických veciach.
9 Písmeno l v staroslovienčine vyjadrovalo číselnú hodnotu 30.
10 Písmeno g v staroslovienčine vyjadrovalo číselnú hodnotu 3.
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ny: Ak však nemá, nech ho má ten, čo ho kúpil, ako námezdníka, kým si neodrobí cenu, na ktorej sa dohodol, a pritom mzda na
každý rok určuje sa jemu na tri stľaze pred svedkami. A tak, keď skončí, prepúšťa sa slobodný (Pauliny 1964, 161) a napokon
posledný príklad: Ašte li jedinače ne račiti načьnetъ, čьstьnъ sy bogatьstvomь svoimь, da dastъ děvici za sramъ librǫ zlata si rěčь
o i11 obъvě stьlęzę, ktorého preklad do slovenčiny má podobu: Ak však jednako nebude chcieť a bude vážený pre svoje bohatstvo, nech dá dievke za pohanenie libru zlata, to jest sedemdesiatdva stľazov. V staroslovienskom texte, ktorého autorom
bol Konštantín, hoci na preklade gréckej Eklogy sa zúčastnil aj Metod (Pauliny 1964, 152), sa uvádza platidlo stľaz12.
Jeho pôvod je v praslovanskej podobe *stьlęzь, z ktorej sa po zániku nosových vokálov zachovala podoba стелезь.
Upozornil na ňu ešte v r. 1888 N. S. Suvorov s predpokladom jej pôvodne gótskej východiskovej podoby skillings13.
Táto forma sa vyvíjala a podoba stľaz sa v Zakone sǫdnemъ ljudьmъ ocitla v západoslovanskom kultúrnom prostredí
ako jazykový prvok byzantskej proveniencie, najpravdepodobnejšie pod vplyvom misie Konštantína a Metoda
(Suvorov 2016, 47). Ekvivalentom staroslovienskeho výrazu v podobe *stьlęzь aj variantu *sklęzь je podľa E. Bernekera grécke východisko κήνσοξ (Berneker 1924, 670) a forma stľaz prenikla do cirkevnoslovanského prostredia cez
poľskú podobu szełęg v adaptovaných podobách шеляг, шелeг vo význame „stará minca v hodnote 1/8 medenej
kopejky“, „groš“ (Vasmer 1980, 4, 427). V litovčine sa vyskytovala podoba šilingas, v starej hornej nemčine bol
výraz známy ako schillinc / scilling, z nedávnej minulosti Schilling známy ako platidlo v Rakúsku. Variantná hlásková
podoba склѧзь, ako významový ekvivalent gréckeho výrazu δηνάριον, bola známa na pomenovanie mince v cirkevnej slovančine na začiatku 12. storočia a vyskytovala sa najmä na starosruskom a stosrsbskom území v podobe
скълѧςь (Vasmer 1980, 3, 642). Zachovala sa aj v Mariánskom evanjeliu14 a v Zografskom kódexe15 s významom
adekvátnym gréckemu výrazu νόμισμα. Podoby склѧзь, скълѧςь sú pravdepodobnou adaptáciou starogermánskej východiskovej podoby *skillings, ktorá prenikla aj do staroruského kultúrneho prostredia zo škandinávskeho severu.
Túto tendenciu podporuje aj variantná podoba щьлѧгъ (= ščľag) známa zo staroruskej pamiatky Povesti vremennych
let; o pôvode podoby щьлѧгъ M. Vasmer s určitosťou tvrdí, že ide o prevzatie staroškandinávskeho slova *skillingï,
používaného na pomenovanie mince a v starohornonemeckom a starosaskom jazykovom prostredí aj v graficky variantnej podobe scilling (Vasmer 1980, 4, 508). Na upresnenie problematiky treba uviesť aj posledný variant
opisovaného slovného základu склѧзь v podobe штелѧгъ, ktorého význam ani výskyt sa nelíši do uvedených príkladov (Miklosich 1862 – 1865, 486). Z etymologického hľadiska je významovým východiskom týchto starogermánskych podôb základ *skildus = štít, ale tieto významové väzby s pomenovaním platidla v slovanskom prostredí nie
sú dokázané16 (podrobnejšie pozri Králik 2015, 579). Zaujímavá je indícia P. Skoka, ktorý slovo sklēnza, vyskytujúce
sa v západnej časti južnoslovanských jazykov, kvalifikuje ako dalmatínskorománsky lexikálny relikt, spájajúci sa
s významom íver, trieska; východiskové slovo schïdia latinského pôvodu by sa podľa tohto vysvetlenia vyvinulo do
súčasnej talianskej podoby scheggia a postverbálny tvar gréckeho východiska σχϊςω by sa vyvinul do latinskej podoby
schidiare = „štiepať“, „kálať“ (Skok 1971, 261). Ide tu o responzibilný význam so slovami sekať, rúbať, ktorými
bolo motivované aj pomenovanie starého východoslovanského platidla rubeľ = „sekanec“, resp. „vrub“, „porub“
= „rováš“, t. j. vo význame „náhrada“. Zhotovovanie týchto predmetov sekaním možno odvodiť z podoby, známej v staroindickej podobe rǖpyam vo význame „opracované striebro“ 17. Významový odtienok podoby sklēnza,
ktoré uvádza P. Skok vo význame „štiepať“, „kálať“, je indíciou, na základe ktorej možno pochopiť zmenu významu slova hrivna, odlišnú podobu sekerovitej hrivny od pôvodného kruhovitého tvaru náhrdelníka (Skok 1971,
261). V prípade sekerovitej hrivny ide o výrazný posun, ktorý skrýva v sebe pomenovanie *stьlęzь ako významovú
responziu, príbuznosť so základom rub- = „sekať“, ale aj rúb-i-ť = „lemovať“, t. j. ide o pomenovanie predmetu
11 Písmeno o v staroslovienčine vyjadrovalo číselnú hodnotu 70 (+ obъvě = 72).
12 Na tento výraz upozornila pri charakteristike peňažno-ekonomickej situácie na Morave v 9. a 10. storočí Kučerovská 1989, 77, tam i ďalšia literatúra.
13 T. Kučerovská, ref. 39, s. 77 uvádza aj predpokladané hodnoty stľazu: 72 stľazov = hodnote vtedajšej 1 libry s váhou 327,45 g, z ktorej sa vyrazilo 72 solidov.
14 Codex Marianus, pomenovaný podľa nálezu v mariánskom kláštore na hore Athos. Tvorí ho 174 listov štvorevanjelia z 1. polovice 11. stor. zapísaného
v hlaholike. Text je na viacerých miestach torzovitý do Mat. 5, 23. Prvé dva listy sú deponované v Národnej knižnici vo Viedni, ostatná časť v Moskve.
O komplexné vydanie pamiatky s paleografickým prepisom a jazykovým rozborom sa pričinil Vatroslav Jagić; Berlín – Sankt Peterburg 1883, reprint
vyšiel v Grazi v r. 1960.
15 Codex Zographiensis, pomenovaný podľa Kláštora Jozefa Zografského. Štvorevanjelium napísané na 303 listoch, z nich 288 je hlaholským písmom,
ostatok cyrilikou. Pamiatka s vysokou mierou hláskoslovných a lexikálnych starobylostí jazyka. Datovaná je koncom 10. a začiatkom 11. stor., vydal
ju Vatroslav Jagić1879, reprint vyšiel v Grazi v roku 1954).
16 V súvislosti s pôvodom slova šiling ide o väzbu s významom, zachovaným v starofrancúzskej podobe escut = „štít (s erbom)“, „minca (s erbovým
štítom)“, v španielčine a portugalčine escudo = „štít“ aj „peniaz“ s východiskom v latinskej podobe scūtum = štít.
17 Odkaz na staroindický význam aj formu má opodstatnenie v tom, že ide o spoločný pôvod a jazykovú príbuznosť s ostatnými indoeurópskymi
jazykmi.
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s ostrými hranami. Dokazujú to významy v ostatných indoeurópskych jazykoch, v ktorých sa pravidelnými hláskoslovnými zmenami vyvinuli významy „ostrý“, „okraj“ (Vasmer 1980, 3, 511). Tieto indície svedčia o významovom
posune pôvodného slova hrivna v tom zmysle, že pôvodný predmet v tvare náhrdelníka zmenil svoj tvar aj funkciu.
Predmetmi najstaršieho obdobia slovanskej kultúry vo vzťahu k slovu hrivna boli pozdĺžne kované, preto sa pomenúvajú spojením sekerovitá hrivna. Ide tu už o zmenený pôvodný význam, zánik pomenovania náhrdelníka, t. j.
predmetu s predpokladanou estetickou funkciou a nadobudnutie nového významu – hmotnostného či akostného
ekvivalentu, predmincového platidla. Tento posun zachytávajú aj tvary staroslovienskeho výrazu *stьlęzь, ktoré
sa na naše územie dostali zásluhou misie Konštantína a Metoda a ich textov s jazykovými prvkami byzantského
prostredia a sú aj dôkazom kontaktov so starogermánskym hospodárskym, obchodným, duchovným a jazykovým
prostredím. Pomenovanie „sekerovitá hrivna“ nevzniklo len na základe podobnosti so sekerou, t. j. ostrej časti,
ale aj hľadiska funkčnosti: prototypom sekerovitej hrivny bol tvar predmetu, ktorý bola na jednom konci vykovaný do ploskej, ostrej časti, pripomínajúcej sekeru. O tejto časti sa predpokladá, že mohla mať dve funkcie: bola
dôkazom, že kov, z ktorého je zhotovená, možno ďalej opracúvať a vyrábať z neho predmety rozličného určenia,
druhou funkciou bolo, že ňou bolo možné rezať hlinu (Hrubý1955, 276 – 277, Bialeková – Tirpáková 1989, 91 – 93,
Pleiner 1989, 83 – 87, Turčan 2006, Bialeková – Turčan 2007, 90). Tenšia časť hrivny s otvorom alebo uškom slúžila
na zvesenie či spájanie viacerých hrivien do spoločného zväzku. Na území Pomoravia, Považia, Ponitria, ako aj
v Povislí na území dnešného Poľska, boli takého hrivny typickým prejavom veľkomoravskej hmotnej kultúry (pozri Dostál 1983, 171, Adamczyk 2004, 353). Ekonomický význam sekerovitých hrivien a ich výskyt v stredoeurópskom slovanskom areáli v období 9. storočia s podrobným zoznamom lokalít ich výskytu spracovala D. Bialeková
(1990, 99 – 119) a ich funkcie hodnotového ekvivalentu v rámci výmenného obchodu, t. j. ako predmincového
platidla v období 9. – 10. storočia na území Veľkej Moravy, podrobne spracoval vo svojej rozsiahlej štúdii
O. Chvojka (1988, 188 – 226). Skutočnosť, že výskyt týchto predmetov nebol obmedzený len na územie dnešnej
Moravy a Slovenska, ale že išlo o významný artefakt hospodárskeho charakteru širšieho významu, dokazujú príspevky M. Novotnej (1961, 35 – 43, 1984), E. Zaitza (1988, 261 – 276) a H. Vandkilde(ovej) (2005, 273).

Obr. 2. Sekerovité hrivny vo funkcii ekvivalentu hmotnosti či hodnoty (podľa Zaitz, E. 2015).
Fig. 2. Axe-like bars serving as tokens of weight or value (after Zaitz, E. 2015).
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Na záver pomenovania platidla výrazom *stьlęzь treba uviesť aj ďalšie variantné podoby: celez, celiz, cezlez, ktoré uvádza
P. Skok, sa zachovali v starých chorvátskych rukopisoch na ostrove Brač, Vrbnik a Senja a slúžili na označenie platidiel
(Skok1971, 261, Vasmer 1980, 3, 511). Autor im pripisuje starosloviensky / cirkevnoslovanský pôvod vo východiskových
podobách *stьlędzь, *štьlędzь, *sklęzь, etymologicky spätých s pôvodom v gótskej
podobe *skilliggs. Nálezy sekerovitých
hrivien na slovanskom území aj v Škandinávii na jednej strane podporujú predpoklad, že tieto predmety rovnakej podoby
aj funkcie vznikli v rozličnom prostredí
nezávisle od seba (Eisner 1948, 388 – 389).
Väzba jazykovej motivácie slova stľaz so
staroškandinávskym jazykovým prostredím a výskyt týchto podôb v jednej
z písomných pamiatok veľkomoravskej
proveniencie je na druhej strane indíciou
včasnostredovekých obchodných stykov
so severom18 a možným jazykovým prevzatím z tohto prostredia (Adamczyk 2004,
221). Takáto jazyková jednotlivosť – celkom pochopiteľne – nemusí byť svedectvom intenzívnych kontaktov a meritórne
vyjadrenie k tejto problematike patrí v prvom rade archeológom a historikom.
Obr. 3. Výskyt hrivien v Škandinávii
podľa M. Lindebergovej (2010, 204).
Fig. 3. Geographic distribution of the iron bars
in Scandinavia after M. Lindeberg (2010, 204).

4. Centa

Na pomenovanie platidiel v najstarších
jazykových pamiatkach Slovanov s dosahom na kultúrny jazyk nášho územia sa
viaže starosloviensky text Príkazy svätých otcov – Zapovědi svętyichъ otьctь, ktorý sa zachoval v Euchológiu sinajskom19
a jeho jazykové znaky poukazujú na to, že vznikol na Veľkej Morave. Ide o preklad z latinčiny a štruktúrou najbližší
je k Príkazom svätých otcov z Merseburského penitenciálu, z ktorého sa do staroslovienskeho textu prevzali ustanovenia
aktuálne pre oblasť Veľkej Moravy konca 9. storočia: neprekladali sa už ustanovenia proti prežitkom pohanstva, ktoré na Veľkej Morave už neboli, ale preberali sa napr. príkazy proti pohanskej kolede, pretrvávajúcej na území Veľkej
Moravy ešte v druhej polovici 9. stor. (Pauliny 1964, 166 a n., Na písme zostalo 2013, 121) V staroslovienskom preklade
pôvodného latinského textu je príkaz: Ašte kъto alъkati ne možetъ, da ispьjetъ k psalъmъ i dz20. Ašte li ne umějětъ, da dastъ

18 Pozri Adamczyk Jacek: Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej v średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja. Warszawa : Wydawnictwo
Neriton 2004, 221, s odkazom na Krzystofa Wachowského.
19 Euchologium Sinaiticum, modlitebná kniha (trebnik) s časťami cyrilometodského pôvodu; text so zlomkom menšej liturgie podľa byzantského
obradu a s modlitbami za chorých a úrodu. Faximilné vydanie s komentármi vydal Nahtigal Rajko: Euchologium sinaiticum. I – II. Ljubljana 1941 –
1942, lexikálny register pamiatky spracoval a vydal v r. 1934 Stanisław Słoński vo Varšave.
20 Písmeno k vyjadrovalo číselnú hodnotu 40, písmeno dz číselnú hodnotu 8; spojenie „k psalъmъ i dz“ tak v texte znamenalo „48 žalmov“.
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cętǫ. Ašte li ne imějětъ cęty21, to da ot brašъna, ježe imatъ, da dastъ22 (Pauliny 1964, 173). V preklade do slovenčiny editori pamiatky preložili text takto: Ak sa niekto postiť nemôže, nech zaspieva štyridsaťosem žalmov. Ak nevie, nech dá peniaz. Ak nemá
peniaz, nech dá niečo na jedenie, čo má, nech dá (Pauliny 1964, 177). V staroslovienskom origináli sa na pomenovanie hodnoty, resp. platidla nachádza slovo cęta. O. Trubačov spája význam tohto slovu s gréckym výrazom νόμισμα (Trubačov
1976, 194) a s významom latinských výrazov nummus, pecunia23 a ako kontinuanty praslovanského východiska *cęta
uvádza príklady zo staroruských pamiatok od 12. po 15. storočie v podobách cata. Podoby cęta, cata sú dôkazom
neslovanskej, nesporne latinskej východiskovej podoby centum, centa = 100. Napriek zriedkavému výskytu tejto
podoby v staroslovienskych textoch na jeho hodnotu poukazuje F. Miklosich (1862 – 1865, 143) s vysvetlením, že
grivьna cetava = latinské mina24. Slovo mina sa do slovanského jazykového prostredia dostalo vo význame antickej
mincovej a váhovej jednotky prostredníctvom nemčiny z latinskej podoby mina, ktorej hodnota bola 436 g, resp.
100 drachiem. Pôvod tohto výrazu sa spája s akkadským slovom manū, resp. hebrejským slovom māne vo význame
„váhová jednotka“ (presná hodnota sa neuvádza) a prostredníctvom semitských jazykov tento výraz prenikol aj
do európskej jazykovej oblasti (Snoj 2009, 402). Ľ. Králik tomuto slovu pripísal keltský pôvod vo význame „ruda,
kov, nerast“ (Králik 2015, 360). Forma cetava v citovanom príklade je derivátom od východiskového základu *cęta
a jeho výskyt rekonštruuje F. Berneker (Berneker 1924, 122) zo Suprsaľského kódexu aj v spojení cęto-imьstvo vo
význame „úplata za smilstvo“25 a v cirkevnej slovančine mu pripisuje hodnotu denára26 bez bližšej špecifikácie
jeho hodnoty. Na tom istom mieste sa uvádza, že v starej ruštine bol výraz цáта známy aj vo význame „lem ikony“, „svätožiara“, z ukrajinčiny je známy v podobe ciata ako ekvivalent v hodnote gréckej mince λεπτόν, z češtiny
uvádza príklad ceta s odkazom na hodnotu malej mince a v poľštine výrazu cętka pripisuje význam „bod“, „fľak“.
Pôvod tohto výrazu identifikuje F. Berneker (1924, 122) v starogermánskom (gótskom) výraze *kinta a vylučuje
jeho spätosť s výrazom kintus, resp. gréckeho výrazu κοδράντης, ktoré sa stalo východiskom prevzatia pôvodnej
kinty do slovanských jazykov.

5. Mina a kodrant
F. Miklosich (1862 – 1865, 143) spája predchádzajúci výraz ceta s latinským výrazom mina preto, že sa v tejto podobe vyskytuje aj Zografskom kódexe27 ako pomenovanie platidla: prizъvavъ že i28 rabъ svoichъ vъdastъ imъ
i mъnasъ i reče kъ nimъ: dělite dondeže pridǫ…, v inom variante sa ten istý text vyskytuje aj v Asemanovom
evanjeliári29: prizьvavъ že i rabъ svoichъ vъdastъ imъ i mъnasь i reče imъ: kupľǫ dělite donьdeže pridǫ. Výraz мнасъ sa
dodnes vyskytuje v cirkevnoslovanských textoch (Štec 2009, 135): Призвав же десять раб своих, даде им десять
мнас, и рече к ним: куплю дейте, дондеже прииду (Luk 19:13), resp. v ruskom synodálnom preklade sa vyskytuje
aj podoba mina: призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока
я возвращусь (Luk. 19:13). Podoby zachované v textoch byzantského rítu tak svedčia o ich východisku či pôvode. Dôkazom, že ekvivalentom výrazu mina vo funkcii platidla bola v našom prostredí hrivna, sú z domáceho
prostredia najstaršie preklady biblických textov (Biblj České Djl SSesty Totiss Nowý Zákon W nowě vydaný
Léta Páně MDXCIII) s východiskom v rímskom ríte. Z pohľadu ďalšieho vývinu sa podľa konfesionálneho
prostredia nelíšia: z protestantského prostredia sa vyskytujú v Kralickej Biblii: Y powolaw desýti služebniků swých /
dal gim deset hřiwen30 / a řekl gim / Kupčtež dokudž nepřigdu.
21 Tvar cęty je záporový genitív, t. j. konštrukcia, v ktorej sa po zápore musel použiť tvar druhého pádu podstatného mena.
22 V latinskej predlohe „Si quis jejunare non potest et psalmos nescit, per diem det denarium unum...“.
23 Vo význame „peniaz“.
24 1 mina = 100 atických drachiem, ekvivalent asi 0,5 kg striebra.
25 V nemčine „Umzucht“, „Gedlnahme“.
26 Grécky výraz δηνάριον; latinský výraz dēnārius sa používal vo všeobecnom význame peniaz, ale aj na vo význame rímsky strieborný peniaz s hodnote
10 – 16 assomov.
27 Luk. 1, 19 – 22.
28 Písmeno i vyjadrovalo číselnú hodnotu 10.
29 Assemanov evanjeliár – hlaholský rukopis na 158 pergamenových listoch je prepisom pôvodného prekladu z prelomu 10. a 11. storočia; nazvaný je
podľa objaviteľa – kanonika Vatikánskej knižnice.
30 V Kralickej Biblii sa hrivna rovnala 100 drachmám, 36 kg striebra; pozri Novotný 1956, 625.
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Obr. 4. Slovo hrivna v texte Kralickej Biblie z roku 1593 (Luk. 19, 13; zvýraznil PŽ).
Fig.4. Word hrivna in the Bible of Kralice published in 1593 (Luke 19, 13; marked by PŽ).

Rovnaký preklad je aj v neskorších prekladoch do kultúrnej západoslovenčiny z rímsko-katolíckeho prostredia – v Kamaldulskej Biblii z prvej polovice 18. storočia, ktorá sa zachovala v odpise z rokov 1756 – 1760: Ale kdiž powolal deset swjch služebnjkúw, dal gym deset hriwen, a powedel k ňim: Kupčite dokud neprindem (Swaté Biblia Slowénské aneb Pisma Swatého Částka II, 2003).

Obr. 5. Ten istý text v Kamaldulskej Biblii v odpise z druhej polovice 18. stor. (zvýraznil PŽ).
Fig. 5. Identical text in the Camaldolese Bible in the copy dated to the second half of the 18th century.

Súčasné cirkevnoslovanské texty, ktoré nemôžu byť späté so žiadnym iným, len s byzantským rítom, sa slovo grivna
zachovalo v obidvoch významoch: v primárnom význame ako náhrdelník, náramok (!), v druhom význame ako peniaz
vo všeobecnosti (Štec 2009, 68). Toto jazykovo-kultúrne prostredie Slovanov je dôkazom stability pôvodných podôb aj
významov slov slovanského pôvodu. Ojedinelými pomenovaniami primárnej tematiky nášho príspevku – hrivny ako hodnotového ekvivalentu – možno na záver tohto príspevku uviesť A. Brücknera, ktorý – tradične – ako primárny význam
slova hrivna uvádza „ozdobu na krku, šiji“, neskôr v dôsledku významového posunu ako ekvivalent hmotnosti striebra a napokon ako pomenovanie mince a peňažnej pokuty: „mincovej hrivne“ pripisuje hodnotu pol funta, 16 lótov, „slovanská
hrivna“ mala podľa tohto autora hodnotu 48 grošov, resp. 36 stľazov (Brückner 1927, 163). Tieto ekvivalenty uvádzame na
tomto mieste zámerne, pretože ako synonymum hrivny sa v textoch rímskeho rítu používal najmä v prekladoch Nového
zákona výraz talent (Novotný 1956, 227 – 228, 393, 1177 – 1178, Nový biblický slovník 1996, 757, 1074 – 1075). V takomto
význame sa na označenie platidla v Zografskom kódexe31 stretávame aj so slovom kondrat: Glagoľǫ ti ne izideši otъ tǫ dě donьdeže vъzdasi poslědnyj konъdratъ s pôvodom v gréckom výraze kodrantés, ktorý sa používal ako platidlo a mal hodnotu jednej
štvrtiny assarionu (asu; Novotný 1956, 616). V citovanom texte ide pravdepodobne o pisársky lapsus prepisu pôvodného
gréckeho slova κοδράντης32 podobou kondrat33. Z jazykového hľadiska nejde o neobyčajný jav, pretože aj zo slovenského
považského jazykového (nárečového) prostredia sú známe metatézy34 likvíd typu kaleráb > kareláb35, priekopa > kriepopa /
kriekopa. Dôkazom gréckej východiskovej podoby kodrantés sú súčasné tvary cirkevnoslovanských prekladov citovaného
textu: „…не изыдеши оттуду, дондеже воздаси последний кодрант“ (Mt 5, 26), resp. aj ruského synodálneho prekladu: „…ты
не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.“ (Mt 5, 26). V Cirkevnoslovansko-slovenskom slovníku sa ako
ekvivalent slova kodrant uvádza „kvadrant“, „halier“, „drobná rímska medená minca“ (Štec 2009, 114); v tomto výklade je
už pravdepodobne zastreté pôvodné grécke východisko a jeho autori využili pôvodnú hláskovú blízkosť gréckej podoby
kodran- s latinskou podobou quadran-. V prekladoch Biblie rímskeho rítu sa pôvodný výraz kodrantés od najstarších vydaní
či prekladov do domáceho jazyka bez ohľadu na konfesiu vyjadroval slovom halier: „Newygdeš odtud, dokudž y poslednjho haléře
nenawrátíš“ (Mt 5, 26, pozri Štec 2009, 114), resp. „…newyndess odtúd, dokúd nenawrátjss ostátnij halér“ (Swaté Biblia Slowénské
aneb Pisma Swatého Částka II, ref. 83, Mt 5, 26). O tom, že v prípade slova halier ide v porovnaní so slovom kodrantés
31 Codex Zographiensis, Mt. 5, 26.
32 Transliterované do latinky kodrantés.
33 Predpokladaný korektný tvar by mal podobu kodrant.
34 Prešmyknutie, zámena hlások.
35 Jav známy z bánovských, prievidzských, modrokamenských aj šarišských nárečí, pozri Slovník slovenských nárečí 2006, 737, 876.
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o novší výraz, svedčí skutočnosť, že mince s východiskovým nemeckým pomenovaním Heller sa začali raziť až začiatkom
13. storočia v nemeckom meste Schwäbisch Hall pri Stuttgarte (Králik 2015, 190).

6. Záver
V závere našej historicko-jazykovednej interpretácie slova hrivna, jeho významoch a funkciách možno skonštatovať, že
ide o problematiku, ktorá presahuje rámec jedného príspevku. Nepatrí do našej kompetencie hodnotiť chronologizáciu,
výskyt, zloženie a typologické znaky archeologických nálezov, pomenúvaných týmto slovom. Je to predmetom samostatnej
vedy – archeológie. Z hľadiska pôvodu a motivačných prvkov slova hrivna v slovanskom historickom jazykovom priestore
možno konštatovať, že vznik tohto slova bol v slovanských jazykovo-zemepisných podmienkach motivovaný predmetom
okrúhleho tvaru, ktorý sa nosil na krku, šiji, hrdle, primárne sa vyznačoval estetickou funkciou a postupne sa vnímal sa aj
ako ekvivalent hodnoty. Táto funkcia hodnotového ekvivalentu sa stala druhostupňovou motiváciou, v dôsledku ktorej
sa význam slova hrivna rozšíril na pomenovanie predmetov, ktoré už stratili svoju pôvodnú estetickú funkciu a zmenili ju
na rýdzo pragmatickú: stali sa ekvivalentom hodnoty a hmotnosti a s ohľadom na odlišnú funkciu sa zmenil aj ich tvar:
z okrúhleho na pozdĺžny, sekerovitý. Rozličné pomenovania hrivny a jej všestranných ekvivalentov, ktoré sme uviedli ako
príklady z najstarších písomných pamiatok 9. – 11. storočia, sú dôkazom prenikania predmetov a preberania ich pomenovaní do slovanského hospodárskeho, kultúrneho aj jazykového prostredia. Príčinu, prečo bola sústava ekvivalentov
a platidiel v tomto období na našom území nejednotná a prečo tu nebola stabilná mincová sústava, uviedla E. Kolníková
(Kolníková 1989, 34). Jej argumenty sú celkom prirodzené a logické: správne útvary Mojmírovcov boli natoľko politicky aj
hospodársky rozdrobené, že razenie mincových platidiel nemalo v takýchto útvaroch pragmatické opodstatnenie. Postupný
jazykový vývin, ktorého výsledkom je aj stav v súčasnom slovenskom jazyku, dokazuje, že slovo hrivna v celoslovanskom
jazykovo-kultúrnom prostredí stratilo svoj pôvodný význam a hrivna sa prestala používať na pomenovanie náhrdelníka či
iného ozdobného predmetu s dominujúcou estetickou funkciou. Príkladov na takýto jazykový vývin je v jazyku veľa: slovo
rok36 bolo pôvodne späté s významom „to, čo bolo (vy)rieknuté“, t. j. „vyrieknutá, dohodnutá lehota, termín“; slovo svet,
v praslovančine v podobe *světъ znamenalo „svetlý, viditeľný priestor“, pôvodným významom slova svätý, v praslovančine
*svętъ, bolo „oslavovaný“, „slávny“, „silný“, „mocný“; starogermánsky výraz kuningaz, sa po prevzatí Slovanmi v podobe
*kъnędzь používal vo význame „vodca, pán rodu“, odtiaľ došlo k posunu vo význame „pán v cirkvi“, t. j. „kňaz“. Slovo
hrivna, ktoré bolo predmetom našich predchádzajúcich historicko-jazykovedných úvah, sa v prekladoch najstarších náboženských textov do predspisovných aj spisovných podôb jednotlivých slovanských jazykov vyskytovalo len vo svojom
novšom význame, t. j. ako ekvivalent hodnoty či ako pomenovanie platidla. Aj napriek tomu sa na mnohých miestach
prekladov tieto platidlá pomenúvali inými slovami – peniaz, halier, minca a slovo hrivna sa vnímalo ako ekvivalent hmotnosti či
hodnoty. V takomto význame sa zachovalo aj vo frazeologických spojeniach typu prispieť svojou hrivnou, t. j. „pomôcť svojím
prínosom, pričinením“, t. j. „váhou svojej účasti“, „svojím podielom“. Rovnako je to aj vo frazeologickom spojení zakopať
svoju hrivnu = „zanedbať, nevyužiť svoje schopnosti“ (Slovník súčasného slovenského jazyka 2011, 183).

Obr. 6. Závažia ako ekvivalenty výrazov šekel a mina, neskôr aj centum a hrivna (Novotný 1956, 1167).
Fig. 6. Weights as equivalents to unit terms shekel and mina, later also centum and hrivna (Novotný 1956, 1167).
36 Praslovanská podoba *rokъ bola odvodená od slovesa riecť; porovnaj aj ďalšie odvodeniny výrok, nárok, úrok.
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Rozsiahla problematika, odvíjajúca sa od prvotného významu, tvaru a funkcie hrivny, prvkov, ktoré motivovali
vznik slova hrivna, cez zmenu všetkých jeho významových prvkov, spätých s novou podobou a funkciou hodnotového aj hmotnostného ekvivalentu, sú tematikou, ktorá by si vyžadovala detailné chronologicky usporiadané spracovanie všetkých ekvivalentov spomenutých prvkov, žiaľ, presahuje možnosť jednej štúdie. Preto časť základných hodnôt uvádzame aspoň v prílohe. Záverom nášho príspevku možno skonštatovať, že rozdielne pomenovania hrivny
ako platidla, ale aj hodnotové a hmotnostné ekvivalenty artefaktov a ich hodnôt v písomných pamiatkach z 9. – 11.
storočia sú svedectvom interkultúrnych a medzijazykových kontaktov, spontánneho jazykového vývinu a prítomnosti domácich aj cudzích prvkov v najstarších textoch slovanskej proveniencie. V týchto textoch sa odráža hospodárska
aj jazyková sféra slovanského kultúrno-historického areálu a jeho kontaktu s iným – byzantským aj alpským okolím37
a slovo hrivna a jeho ekvivalenty sa stali nielen súčasťou vyjadrovania hmotnostných ekvivalentov, ale v súvislosti
s pomenovaním predmetov s estetickou funkciou a vyjadrením povahy tovaru aj trvalou súčasťou jazyka.
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Príloha
centnár je najvyššou jednotkou váhy, ktorú Izraelčania prevzali od kananejských praobyvateľov a ich prostredníctvom pravdepodobne až od Babylončanov. Na rozdiel od egyptskej desiatkovej sústavy v babylonskej sústave
dominovalo číslo šesťdesiat. 1 centnár (hrivna) = 60 min (libier) = 3600 lótov (šekelov). Rozoznávali sa váhy ľahšie
a ťažšie: jeden ťažký centnár = 60,600 g; 1 ťažká mina = 1,010 g; 1 ťažký lót = 16,83 g. Ľahký centnár mal práve
polovicu hodnoty = 30,300 g; ľahká libra 505 g; ľahký lót = 8.41 g (pozri Novotný 1956, 89).
hrivna je prekladom gréckych výrazov talenton, talent, čo bola váha asi 36 kg striebra. Rovnala sa peňažným jednotkám asi 6000 vtedajších gréckych drachiem alebo 9000 rímskych denárov. Denár býval dennou mzdou robotníka.
10 000 hrivien bola obrovská suma oproti 100 »peniazom« (denárom), ktoré sa dali odniesť v kapse; oproti tomu
10 000 talentov bolo 360 000 kg = 360 ton. V Luk 19,13 je slovom hrivna preložený grécky výraz mna, čiže mina =
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šesťdesiatina talentu, asi 100 drachiem čiže 150 denárov. Evanjelistom pri tomto podobenstve nezáležalo na absolútnej,
ale viac na pomernej hodnote použitých jednotiek (Novotný 1956, 227 – 228). Základom starovekej váhy v Oriente aj
u Izraelčanov bola hrivna (hebr. kikkár = guľatý, bochníkovitý predmet, kotúč, grécky talenton, v Starom zákone sa prekladal
výrazom centnár); hrivna sa delila na 60 mín (hebrejské mane, z akkadského manû, egyptského manô; v Kralickej Biblii libra);
minu tvorilo 50 šekelov, (v Kralickej Biblii lót). Šekel sa delil na 20 zŕn (hebrejské gerá = akkadské girû, v Kralickej Biblii
peníz, haléř). Podľa Ezechiela 45,12 mala mina (libra) 20 + 25 +15 = 60 lótov. Išlo tu o teoretickú reformu, prispôsobenú babylonskému počítaniu, pravdepodobne sa ináč chápal rozdiel medzi hrivnou ako závažím (mala 60 min po 60
šekeloch) a hrivnou peňažnou (60 min po 50 šekeloch). V Babylonskej ríši tvorilo hrivnu 60 min, mina = 60 šekelov.
Rozoznávala sa však váha kráľovská a váha všeobecná: kráľovská slúžila na vymeriavanie daní a poplatkov porobených
národov. Rozoznávala sa ťažšia (podoba ležiaceho leva s váhou 60,6 kg) a ľahšia (podoba sediacej kačice s váhou 30,3
kg). Ľudová hrivna bola tiež dvojaká: ťažšia s váhou 58,93 kg, ľahšia – 29,46 kg). V Babylone sa našli aj iné závažia, čo
súviselo so striedaním rôznych národov a kultúr na tomto území, preto rôzni bádatelia udávajú odlišné čísla. Navyše
inak sa vážilo zlato a inak striebro. Pomer zlata k striebru bol v Babylone a v celej prednej Ázii priemerne 13,33:1,
v Grécku 12:1. U Izraelčanov možno s uvedenými výhradami uviesť tento približný prehľad. Pri zlate činil 1 šekel –
16,37 g, 1 mina = 0 šekelov = 818,5 g, 1 hrivna = 1 centnár = 60 min = 49,11 kg. Pri striebre 1 šekel = 14,55 g, 1 mina
= 50 šekelov = 727,5 g 1 hrivna = 1 centnár = 60 min = 43,65 kg. V Ras Šamre, v starovekom Ugarite na pobreží
Stredozemného mora priamo oproti Cypru sa našli závažia zo 14. stor. pred Kristom s váhou 470 g (babylonská mina
mala podľa toho 505 g a 491,14 g, egyptská 437 g; pozri Novotný 1956, 1177 – 1178).
lót (váha) je izraelský šekel (závažie), ktorý sa ako normálne závažie uschovával v stánku. Preto „lót svätyne“ alebo „váha svätyne” (Exodus 30,13; 38,24.26). 1 lót = 8,41 gramov (podľa iných 11,46 g) = 20 g, v našich prekladoch
Biblie „peniaz“. 60 lótov = 1 mina, v našich prekladoch Biblie libra = 505 g. 3600 lótov = 60 liber = 1 centnár (talent,
hrivna) = 30,3 kg. Babylončania mali váhy ľahšie a ťažšie; ťažšia vážila dvakrát toľko ak ľahšia, t. j. šekel = 16,83 g.
V Palestíne vážili ťažšou váhou babylonskou s malým rozdielom; 1 lót = 16,37 g; 1/2 lótu = 8,185 g; ger = 0,818 g,
1 libra = 1 mina = 982 g; centnár = 58,932 kg. Židia používali ľahšie váhy. Koruna amonského kráľa vážila centnár
zlata (t. j. buď 59 kg alebo aspoň 30 kg, 2S 12,30). Pri zlatých peniazoch bol babylonský centnár = 50 libier = 3000
lótov namiesto 3600 lótov. V Palestíne podľa toho 49,11 kg. Strieborný šekel v peniazoch = 14,55 g; centnár 3000
šekelov = 43,65 kg. V obehu boli aj grécke a perzské peniaze. Preto pri takýchto rozdieloch boli v chráme jeruzalemskom potrební treba „meniči peňazí“, ktorí vymieňali peniaze, najmä rímske mince s pohanskými emblémami (pozri
Novotný1956, 393). Podľa Kralickej Biblie sa hrivna rovnala 100 drachmám; talenton (Lukáš 19,13, Matúš 18,24) = 6000
drachiem. Nešlo tu o mincu, ale o hmotnosť (36 kg striebra), prípadne o hodnotu, ktorou zaviedol Alexander Veľký
pre celú svoju ríšu; didrachma (v Kralickej Biblii plat, Matúš 17,24), strieborný peniaz v hodnote 2 drachiem bola ročnou
chrámovou daňou každého Izraelčana v Ježišovej dobe (pozri Novotný1956, 625).

Summary
The genuine basis of the transgression from the original domestic elements to the new ones gets manifested not
only within the adaptation processes of the lexical level, but its basis is hidden in the long-term stabilization processes, in systemic changes by which the inner structure of the language. On the level of the standard language these
changes can be defined by the cultural delimitation of the linguistic borderlines, i.e. by the borders of the occurrence
of the semantic phenomenon - the motivation of the word hrivna (= necklace) and its relationship to the word *grīvā
= „throat“, „neck“. This word presents the linguistic naming process concerning the elements which penetrated
from the old cultures into cultural environment as decorative objects, but also in the function of pre-coin currency,
i.e. of objects serving for rendering the value of the goods, and in another meaning also for rendering their weight,
i.e. as an equivalent of a measure of their weight. In connection with the expression grivьna, the paper presents its
oldest semantic equivalents from the oldest translations of texts into Old Church Slavic form Gothic skillings, Latin
centum or mina (= ore, metal, mineral), Greek κοδράντης. In addition to the interpretational character of the semantic
equivalents of the words hriva „mane“, the author also points out its connectedness with the word hrdlo „throat“ and
its shared origin in all Indo-European languages.

