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Abstract: Early Medieval Age Axe-Like Currency Bars from Territory of  Central Europe. The geo-
graphical spread of  the Great Moravian Empire territories in the end of  a reign of  Svätopluk I. was situated from 
Pannonia in the south, up to Lusatian Serbs, Silesians and Vistulans in the north. In that wide geographical  
territory it is possible to consider an iron axe-like currency bars discoveries as one of  the most numerous  
(thousands of  species) and the mostly spreading artifacts in the Great Moravian Empire. The last considerable 
analyisis, which concluded about them, was published almost 30 years ago. Until then, new finding sites have been 
discovered in Central Europe, as well as an advanced developements in the Great Moravian material culture  
interpretations. This article is trying to reflect to these new findings and reconsider old thesis, or finding  
situations of  currency bars in research of  Early Medieval Age in Central Europe. To comment in detail on their 
dating, which largely reflects the changes in the political situation in the central Danube region, as well as trying 
to interpret the function of  this artifact. Also point out aspects that have not been given much attention to date, 
such as the etymo-logy of  the term „hrivna“, the reason for them to be axe-shaped, or the role of  iron raw  
material and its weight in money commodity exchange in the Middle Ages in Europe and the Middle East.
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Abstrakt: Veľkomoravská ríša sa ku sklonku vlády Svätopluka I. rozprestierala od Pannónie na juhu, až po 
územia Lužických Srbov, Slezanov a Vislanov na severe. Na tak rozsiahlom geografickom priestore je možné  
považovať nálezy železných sekerovitých hrivien za jeden z najpočetnejších (tisícky kusov) a najviac rozšírených  
artefaktov na tomto území. Posledná významná práca, ktorá sa ich hĺbkovej analýze venovala, bola publikovaná  
takmer pred 30 rokmi. Od tohto obdobia pribudli ako ďalšie, nové lokality, tak nastal i výrazný posun v interpreto-
vaní nálezov materiálnej kultúry z veľkomoravského obdobia. Táto štúdia sa snaží reflektovať tieto nové poznatky  
a prehodnotiť staršie názory, nálezové situácie objavov hrivien v bádaní včasného stredoveku v strednej Európe. 
Vyjadriť sa podrobne k ich datovaniu, ktoré výraznou mierou odzrkadľuje zmeny politickej situácie na strednom 
Podunajsku, rovnako ako sa snaží interpretovať funkciu tohto artefaktu. Taktiež poukázať na aspekty, ktorým  
nebolo do dnešných dní výrazným spôsobom venovaná pozornosť ako je etymológia pojmu „hrivna“, dôvod  
skovania hrivien do tvaru sekier alebo úloha železnej suroviny a jej váhy v peňažno-tovarovej výmene ekonomík  
od biblických čias až po stredovek v Európe a Blízkom Východe.
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1. Železné sekerovité hrivny ako archeologický prameň

Predložená štúdia si za svoj cieľ dáva doplniť, revidovať a predstaviť nové interpretácie, súvisiace s výni-
močným postavením železných sekerovitých hrivien vo včasnom stredoveku na území strednej Európy.  
Potrebu znovu spracovať v materiálnej kultúre včasných Slovanov tento fenomén podnietil fakt, že posledná 
významná syntetizujúca štúdia k tejto problematike bola publikovaná pred 30 rokmi (Bialeková 1990). 
Nové výsledky a dynamika výskumov, dôkladnejšie prehodnocovanie starších téz a interpretácií včasného  
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stredoveku vyžaduje prehodnotenie niektorých zaužívaných názorov aj v prípade tohto artefaktu. Úlohou prá-
ce nie je pokúsiť sa o novú typologickú klasifikáciu, pretože tá je v súčasnosti ustálená (hoci s miernymi  
odchýlkami v jednotlivých krajinách). Štúdia sa bude primárne sústrediť na oblasť Karpatského bazéna, a pre-
to sekerovité hrivny pochádzajúce zo Škandinávie budú zahrnuté do analýzy iba okrajovo. Dôvodom je  
nedostatok dôkazov, pomocou ktorých by bolo možné potvrdiť či vyvrátiť ich vzájomný vzťah.

Do textu práce bude zahrnutý doteraz celkovo zverejnený a skúmaný materiál, doplnený o novo zdokumen-
tované lokality a  ešte nepublikované exempláre z územia Slovenska i Moravy. Vymedzuje termíny častí hrivien, 
typologickú klasifikáciu, upravuje datovanie, doplnením katalógu s príslušným mapovým výstupom.  
Sekerovité hrivny sú často vnímané len ako solitérne nálezy, prípadne ako súčasti menších či väčších (homogén-
nych alebo rôznorodých) depotov s funkciou úžitkových polotovarov alebo ekonomických pendantov (použí-
vaných pri peňažno-tovarovej výmene). Nakoľko sa na železné sekerovité hrivny nazeralo prevažne úzkoprofi-
lovo, poukážem i na tie aspekty, ktoré neboli v doterajšej odbornej spisbe pertraktované a dodnes sa nestali 
súčasťou hlbšieho bádania. Pre pochopenie predmetu predstavím jazykovedný rozbor slova hrivna, ku ktorej 
sa medzi lingvistickým bádaním a archeologickým vnímaním artefaktu nebral pri interpretácii výrazne skoro 
žiaden ohľad. Rovnako je možné poukázať na omnoho väčší význam pôvodu a prenosu myšlienky stanoviť 
hodnotu váhy hrivien. De facto určiť kurz peňažno-tovarovej výmeny vo Veľkomoravskej ríši a medzištátnymi 
transakciami vychádzajúcich z Byzantskej a Východofranskej ríše.

Iným, takmer nepreskúmaným myšlienkovým aspektom je tvar skutia hrivien do podoby sekier.  
Okrem vágneho konštatovania, podľa ktorého sa hrivny typu Ia a Ib (Bialeková 1990, 102, obr. 2; Bialeková – 
Turčan 2007, 155, obr. 9) nápadne podobajú na včasnoslovanské bojové sekery typu II A–C (Ruttkay 1976, 307, 
obr. 42), sa nikto neodhodlal o interpretáciu dôvodu voľby sekery za vzor pre ich vykovanie do sekerovitého 
tvaru. Text práce bude zohľadňovať pri interpretácii podobnosti hrivien so sekerami typologickú klasifikáciu 
už spomínanej D. Bialekovej. Referenčné mapy budú vychádzať z priloženého katalógiu s príslušnou literatú-
rou, no nezohľadnia jednotlivé polohy s nálezmi hrivien. V prvej z dvoch odborných výstupov nebude zahrnu-
tá analýza regionalizácie nálezov jednotlivých typov železných sekerovitých hrivien a ani metalografické  
výbrusy zasluhujúce si samostatný príspevok. Tie budú súčasťou až druhej pripravovanej štúdie o hrivnách. 

1.1. Dejiny bádania

Prvým publikovaným súborom železných sekerovitých hrivien bol nález 3 exemplárov spred 120 rokov  
I. L. Červinkom v Starom Městě, na polohe Špitálky (Červinka 1902, 308). Interpretoval ich ako „záhadné“ 
železá či útle tesárske sekerky. Ten istý autor sa o nich vyjadril tiež ako o remeselníckych predmetoch (Červinka 
1927, 179, 221), čím táto téza ovplyvnila archeologickú spisbu až do konca 50-tych rokov 20. storočia. Pod ich 
súčasným pomenovaním sa začínajú v archeologickej spisbe objavovať až od publikovania štúdie J. Poulíka 
(1957, 334). Výber tohto termínu ovplyvnil názor H. Ohlhavera (1939), ktorý si všimol ich veľkú podobnosť 
so škandinávskymi hrivnami, pričom tieto železné prúty nazval útlymi sekerami (Axtkörper – pozri Ohlhaver 
1939, 121). Prvou významnou a v istom smere dodnes neprekonanou syntetickou štúdiou bol publikačný počin 
R. Pleinera (1961). V nej až vyčerpávajúcim spôsobom predstavil dovtedy známe hypotézy funkcií sekerovitých 
hrivien, vytvoril podrobný katalóg nálezov (typy I, II a prechodový typ) z územia Československa s metalogra-
fickými výbrusmi. Taktiež porovnával i iné druhy predmonetárnych platidiel, hlavne z antického Grécka a v ce-
losvetovom merítku aj z Afriky, Ázie a Oceánie. Prvými výraznejšími analýzami zaoberajúcimi sa hrivnami 
z pohľadu numizmatiky predstavili v odborných článkoch J. Sejbal (1960) a J. Pošvář (1963; 1964). 
Štúdia B. Novotného (1969) sa snažila prisúdiť sekerovitým hrivnám votívny poľnohospodársky ráz ako súčasť 
agrárneho kultu, no nebola výraznejšie reflektovaná. V 80-tych a 90-tych rokoch došlo k mimoriadne kvantita-
tívnym nálezom hrivien v strednej Európe, čo podnietilo vytvorenie typologických klasifikácií na Slovensku, 
Českej republike a Poľsku. Pôvodu, analógiám a funkcii hrivien sa zaoberal už K. Wachowski (1981, 169–175). 
Na základe objavov hrivien z Břeclavi-Pohanska vytvoril syntetickú štúdiu o hrivnách B. Dostál (1983). V nej 
roztriedil hrivny do 3 typov: I, II, IIa a III (Dostál 1983, 193n). K veľmi podobným výsledkom dospel i E. Zaitz, 
ktorý v 2 súborných štúdiách analyzoval nálezy z obrovského depotu sekerovitých hrivien z Krakova (Zaitz 
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1988; 1990). Všetky tezaurované hrivny autor stotožnil s Pleinerovým typom I (rozčlenil ich na varianty A, B) 
na základe rozkutia krčku, tvaru listu a jeho umiestnenia (Zaitz 1988, 265n). Veľkomoravské varianty určil ako 
typy I až III, pričom posledný typ III je totožný s Dostálovým typom III, čo zodpovedá prechodnému typu  
R. Pleinera (1961, 426). Za jeden z najvýraznejších publikačných počinov možno považovať prácu z pera 
D. Bialekovej (1990), ktorý je po miernej úprave (Bialeková – Turčan 2007) dodnes všeobecne akceptovaným 
na Slovensku, Českej republike, Maďarsku i Slovinsku (obr. 1). 

V poľskom prostredí sa fenoménu včasnostredovekých platidiel zaoberal výraznou mierou J. Adamczyk 
(2004), pričom železným sekerovitým hrivnám venoval značne obšírnu kapitolu (Adamczyk 2004, 211–245). 
S upraveným a jednoduchým katalógom hrivien, vychádzajúc z typologickej schémy E. Zaitza (1988, 265n) a 
R. Pleinera (1989, 84, obr. na tej strane), predstavila trojica autorov referenčnú mapu s 3 typmi hrivien: 
Małopolski, Piotrawin a Veľkomoravské exempláre (Rozmus – Szmoniewski – Troncik 2006, 109, obr. 6). 
Časová perióda posledných 10 rokov zase prináša tézy a úvahy, ktoré sa snažia zodpovedať na otázky súvisiace 
s možnosťou železné sekerovité hrivny zaradiť alebo zavrhnúť v peňažno-tovarovom systéme Veľkej Moravy. 
Medzi najvýznamnejšie možno hovoriť o depotoch z Pobedimu (Bialeková 2008), ekonomicko-politickom 
aspekte hrivien v Poľsku (Boroń – Foltyn 2011) či diskusia o Veľkej Morave a jej ekonomickej konkurencies-
chopnosti vo včasnostredovekej Európe medzi I. Štefanom (2011, 343; 2014, 163), manželmi Profantovými 
(Profantová – Profant 2014, 131–133) a J. Macháčkom (2012, 781; 2015, 469).

1.2. Železné sekerovité hrivny z územia strednej Európy

Poslednou ucelenejšou prácou, ktorá reflektuje či zosumarizováva problematiku železných sekerovitých  
hrivien včasného stredoveku v strednej Európe, možno považovať publikačný výstup spred dvadsiatich rokov 
od O. Chvojku (1998, 195–207). Nové interpretácie a posun vpred v odbornom bádaní včasného stredoveku 
umožňujú za uplynulú periódu niektoré názory o nich znova preveriť, klásť si o nich ďalšie (len málo  
pertraktované) otázky. Posledná stredoeurópska referenčná mapa s nálezmi všetkých železných sekerovitých 
hrivien pochádza zo štúdie D. Bialekovej (1990, 100, obr. 1), ktorú možno v súčasnosti rozšíriť o viacero 
lokalít na súčasných 64 (obr. 2). 

Obr. 1. Typologická klasifikácia železných sekerovitých hrivien podľa D. Bialekovej a V. Turčana (2007, 155, obr. 9). 
Fig. 1. Typological classification of  iron axe-like currency bars after D. Bialeková and V. Turčan (2007, 155, fig. 9).
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1.3. Nálezové okolnosti a situácie

Dostupné informácie umožňujú vysloviť k nálezovým okolnostiam sekerovitých hrivien nasledovné fakty. 
Všetky exempláre je možné roztriediť ku trom väčším nálezovým okolnostiam a celkom: 1. solitérne nálezy 
hrivien, 2. nálezy hrivien v depotoch a 3. nálezy hrivien v hroboch.

1.4. Hrivny objavené v jednom exemplári

V prípade hrivien objavených po jednom kuse na akomkoľvek mieste je výpovedná informácia často malá, 
nakoľko vo väčšine prípadov sa jednalo o náhodné nálezy, objavené pri stavebnej činnosti alebo pomocou  
detektoru kovov, bez jasne určenej stratifikácie ako napríklad: Veľká Lomnica (Soják 1993, 117; Soják 2001, 14), 
Ličartovce (Béreš 2002, 141), Salka (Bialeková 1990, 112), Čierne Kľačany (Bialeková – Turčan 2007, 156, 

Obr. 2. Nálezy železných sekerovitých hrivien zo strednej Európy: 
Fig. 2. Iron axe-like currency bars findings from Central Europe: 

1. Miskovice-Hořany, 2. Brno-Líšeň, 3.a–d Břeclav-Pohansko, 4. Dolní Lhota u Luhačovic, 5. Horní Němčí, 6. Chotěbuz, 
7.a–c Mikulčice, 8. Mutěnice, 9. Nejdek, 10.a–d Olomouc, 11. Přerov, 12.a–i Uherské Hradiště-Staré Město, 13. Vysoké 
Pole – Klášťov, 14. Bašovce, 15. Bíňa, 16.a–b Bojná, 17. Bošany, 18. Bošáca, 19.a–b Bratislava, 20.a–b Bratislava-Devínska 
Nová Ves, 21. Brekov, 22. Čachtice, 23. Čebovce, 24. Čierne Kľačany, 25. Dolná Maríková, 26. Hlohovec, 27. Hrádok,  
28. Chotín, 29. Jasenovo, 30. Komjatice, 31. Kopčany, 32. Kusín, 33. Ličartovce, 34. Mužľa–Čenkov, 35.a–i Nitra,  
36. Nitrianske Pravno, 37.a–g Pobedim, 38. Prašník, 39. Pružina – Mesciská, 40. Salka, 41. Sliač, 42. Svätý Jur-Neštich,  
43. Šarišské Sokolovce, 44. Tlmače, 45.a–b Veľká Lomnica, 46. Veľký Klíž, 47. Vráble, 48. Vŕbové, 49. Vršatské Podhradie, 
50. Vyšný Kubín, 51. Zemianske Podhradie, 52. Žabokreky nad Nitrou, 53. Žlkovce, 54. Kostkowice, 55. Krakov,  
56. Krakov-Nowa Huta, 57. Modlnica, 58. Piotrawin, 59. Radymo nad Sadom, 60. Stradów, 61. Szklary, 62. Zawada 

Lanckorońska, 63. Győr, 64. Ljubljanica.
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obr. 10: 12), Brekov (Tomášová 2000, 137), prípadne nález hrivny z Krakova-Nowej Huty pochádzajúci zase 
z jamy (Sułowska 1977, 32–38) alebo Dolní Lhoty u Luhačovic. Napriek tomu je možné rozoznať výnimočné 
situácie, akým je hrivna z hrobu č. 555 pohrebiska ľudu avarského kaganátu z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi, 
ktorej pre jej jedinečnosť bude venovaná zvýšená pozornosť pri datovaní. Podobne významnou je situácia 
z Olomouca, ul. Křížkovského 10, kde hrivna (obr. 3) tvorila v superpozícií s 2 hrobmi z vrcholného stredoveku 
pomyselný „uzáver“ jednorázovo zasypaného celku (obj. 2527) vysekaného v skalnom podloží.

1.5. Hrivny objavené v depotoch

Zo všetkých 64 lokalít so známymi nálezmi objavených v geografickom priestore strednej Európy tvoria 
tezaurované hrivny 31 istých depotov (obr. 4). 

Obr. 3. Železná sekerovitá hrivna z ul. Křížkovského č. 10 v Olomouci (fotografia M. Ondrouškové, 
zdroj: archiv NPÚ Olomouc).

Fig. 3. Iron axe-like currency bar from Křížkovského 10 street in Olomouc (photo by M. Ondroušková, 
source: archive of  NPÚ Olomouc).

Obr. 4. Nálezy železných sekerovitých hrivien v depotoch z územia strednej Európy.
Fig. 4. Iron axe-like currecy bars hoards findings from territory of  Central Europe.
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V prípade nálezu z rieky Ljubljanice (32?) sa to jednoznačne klasifikovať nedá (Knific 2010, 85n). Je potreb-
né podotknúť, že tezaurované hrivny často nepredstavovali iba homogénny celok depotu, ale boli súčasťou 
tezaurovaných predmetov ako sliezske misky, poľnohospodárske nástroje, sekerky, remeselnícke náradie atď. 
(Točík 1983, 208–214; Bartošková 1986, 61–63; Geisler – Kohoutek 2014, 72; Kováčová – Kovár – Milo 2015, 178). 
Z územia Moravy je známych 9 lokalít, zväčša z priestoru hradísk, pričom najväčší homogénny depot pochádza 
z Horního Němčí (bezmála 70 kusov nepublikovaných hrivien). Z územia Slovenska je to 17 lokalít s 2 význač-
nými koncentráciami okolo Pobedima (Pobedim, Hrádok, Čachtice, Vŕbové, Bašovce) a Žabokriek nad Nitrou 
(Žabokreky nad Nitrou, Bošany a Veľký Klíž). Zaujímavým je i situovanie Bojnej s depotmi hrivien (uvádza-
ných je od 1600 až 2000 exemplárov, dostupných niečo cez 400 kusov v sekundárnej/terciálnej polohe), vzdia-
lenej od oboch koncentrácií vzdušnou čiarou približne v rovnakej vzdialenosti. V niektorých prípadoch je mož-
né dokonca vysloviť predpoklad, že niektoré depoty hrivien boli ako keby „narýchlo nahádzané“, zanechané  
na mieste či len veľmi plytko zakopané pod povrchom zeme v lese či pri valoch v hĺbke nie viac ako 20 cm ako 
v Kusíne, Horních Němčicích, Pobedime či Győri (Bialeková 1963, 356, 358; Bialeková – Tirpáková 1989, 91; 
Tomka – Merva 2016, 278, obr. 21: 3). Niekedy môže byť celý depot s hrivami prikrytý inými artefaktmi ako je 
napríklad žarnov v prípade depotu II z Bíne (Camenzind 2011, 63) alebo sliezskymi miskami z Pružiny – 
Mescisiek (Kováčová – Kovár – Milo 2015, 178). Obrovské množstvo hrivien uložených v depotoch prinášalo 
zodpovedajúce nároky k druhu ich uskladnenia, a preto doklady spájania jednotlivých exemplárov možno pred-
pokladať najčastejšie pomocou očiek remienkom z kože (Budinský-Krička 1947, 37; Pleiner 1961, 429), drôtikom 
(Pleiner 1961, 429) navlečením na obruč (Bialeková 1990, 106) alebo pripojených na tzv. jazýček (Bartošková 1986, 
62n). Špeciálny prípad predstavuje drevené debnenie doložené z Pobedimu (Bialeková 1990, 106) a Krakova 
(Zaitz 1979, 267, obr. 8; Zaitz 1981, 109, obr. 8; Zaitz 1990, obr. 3), prípadne v železnom kotle (Bialeková 1978a, 
257). Najzaužívanejšou praxou bolo poukladať ich do zväzkov (obr. 5; Novotný 1963, 24, obr. 19: 6; Bialeková – 
Tirpáková 1989, 90, obr. 1) alebo ich len rozhádzať (Habovštiak 1966, 453, obr. 16: 1), prípadne ich navŕšiť na 
seba tak, že sa listami a očkami v uložení striedali (Staňa 1959, 55).

V prípade včasnostredove-
kých depotov a ich tradičného 
chápania ako súčasť tzv. chro-
nológie blatnicko-mikulčického 
komplexu v súčasnosti prestáva 
platiť (Robak 2017, 99–153). 
Preto železné sekerovité hrivny 
ako ich súčasť nemožno obísť. 
Datovanie artefaktov v pokla-
doch, ktoré aplikovala D.  
Bialeková, vychádzalo z jej skú-
maných nálezových situácií z 
Pobedimu (Bialeková 1990, 102–
104). Takto veľmi početné 
množstvo železných predmetov 
(militáriá, kovania, dokonca 
funkčné predmety) datovala  
v nekončiacom „kruhu“ s pri-
búdajúcimi problémami (Unger-
man 2011, 138; Robak 2017, 
142). Obrovské množstvo  
tezaurovaných železných pred-
metov sa podľa tohto konceptu 
spájali s útokom Mojmíra I.  
a vyhnaním Pribinu z Nitrian-
ska (Bialeková 1972, 128; Turčan 

Obr. 5. Depoty železných sekerovitých hrivien – 1, 2 Břeclav-Pohansko 
(podľa Dostál 1983, 183, obr. 9).

Fig. 5. Iron axe-like currency bars hoards – 1, 2 Břeclav-Pohansko 
(after Dostál 1983, 183, fig. 9).
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2015, 112). Dôkazom tejto tézy malo byť rádiokarbónové datovanie valu z konca 8. a jeho deštrukcia požiarom 
v prvej štvrtine 9. storočia (Bialeková 1978b, 172; Bialeková 1996, 143). Najnovšie výsledky dendro-
chronologického datovania výrazným spôsobom reevidujú staršie názory. Výsledky analýz vzoriek driev  
zo včasnostredovekých hradísk (Pobedim, Majcichov) pochádzali zo záveru 9. storočia (Henning – Ruttkay 2011, 
268–270). Podobné výsledky vykazuje i Bojná I – Valy s výraznou koncentráciou depotov hrivien. I tam je 
podľa najnovších analýz najväčšia stavebná aktivita na prelome 9./10. storočia (dendrochronológiou určené 
letokruhy vzoriek pochádzajú z rozpätia rokov 866 až 908 – pozri Henning – Ruttkay 2011, 280n, obr. 15; 
Henning – Ruttkay – Pieta – Heussner 2015, 340, 342; Pieta – Robak 2017, 343–349). Výrazná opevňovacia 
aktivita na spomínaných hradiskách preto s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s turbulentným záverom  
9. storočia spojeným s vojenskou agresiou Starých Maďarov. 

Nech už predpokladaný zánik Veľkej Moravy bol súčasťou vojenskej akcie Starých Maďarov na pomoc 
Glomačom proti Sasom (Steinhübel 2008, 40n; Steinhübel 2016, 245) alebo ešte pred výpravou Starých Maďarov 
do Saska (Třeštík 1998, 357), ich útok zrejme musel zrovnať ako prvé veľkomoravské centrá na Morave, ktoré 
ležali staromaďarskej armáde tiahnúcej z „Hornej Pannónie“ v ceste. Fakt, že početnosť depotov a kvantita 
hrivien na Morave je menšia až o polovicu, by toto tvrdenie len potvrdzovalo. A totiž, že centrálne hradiská 
Moravy, nepripravené na vojenský stret, ovládol staromaďarský kmeňový zväz najprv, kým obyvateľstvo  
Veľkomoravanov na juhozápadnom Slovensku inváziu zrejme očakávalo (König 2016, 186). Postupné dobývanie 
Veľkej Moravy pripúšťa i P. Kouřil (2008, 117), hoci presne nekonkretizuje spôsob. Túto tézu by potvrdzovali 
nálezy hrivien z Mikulčíc, kde prevažuje ich celoplošné rozšírenie (okolo 330 hrivien) bez výraznejšie počet-
ných depotov v priebehu 9. storočia (Poláček 2008, 287, obr. 32). Za iný dôkaz môže byť považované i relatívne 
rovnomerné rozmiestnenie drevospracujúcich nástrojov v areáli Mikulčíc (Poláček 2000, 327, karta 6). 
Veľmi podobne sú rozšírené hrivny i v Břeclavi-Pohansku (Dostál 1983, 192) a rovnako aj Uherskom Hradišti-
Starom Měste (Galuška 1992, 145). Posledná menovaná lokalita je špecifickejšia o to viac, o čo viac u nej absen-
tujú dôkazy, na základe ktorých by bolo možné tvrdiť, že bola vôbec dobytá, apropo žiaden zánikový horizont 
či stopy po boji nebol z tejto sídliskovej aglomerácie doteraz zdokumentovaný (Galuška 2008, 260)1. 
Keďže s najväčšou pravdepodobnosťou hradba obkolesujúca pravý breh Moravy nebola dostavaná (Procházka 
2009, 223), neumožňuje momentálny stav bádania ani určiť, či sa jej obyvateľstvo proste pred nebezpečím 
a obsadením mesta presunulo včas do bezpečia (König 2016, 187) alebo staromaďarské vojenské jednotky 
k Uherskému Hradišťu-Starému Městu došli a hradisko sa im bez boja podriadilo (Galuška 2008, 260n). 
Rovnako sa zdá byť výnimočná situácia i v Nitre. Tá je tradične považovaná na základe správy Anonymného 
notára P., za miesto, ktoré pri dobývaní Veľkej Moravy ovládol staromaďarský kmeňový zväz najprv (Gesta 
Hungarorum 83–85), a až tak pokračoval v obsadzovaní Veľkej Moravy západným smerom. Archeologicky 
doklad o vojenskej pacifikácii Nitry však zdokumentovaný nie je (Štefanovičová 2008, 144). Dokonca možno 
hovoriť o nemennej kontinuite pochovávania z blízkeho okolia Nitry (konkrétne Dolných Krškán a  
Čakajoviec) od 9. až do 11. storočia (Fusek 2008, 300). Rovnako absentujú z mesta a jeho najbližšieho zázemia 
väčšie nálezy depotov hrivien. Vzhľadom na nespochybniteľný význam Nitry vo Veľkomoravskej ríši, zastupu-
jú hrivny, čo do kvantitaty, ešte skromnejší súbor archeologického materiálu než v centrálnych aglomeráciách 
na Morave. Absentujú však výrazne depoty aj iných železných predmetov (Bialeková 1990, 105). Na druhej stra-
ne, nálezy tezaurovaných hrivien s najväčším počtom pochádzajú z územia juhozápadného Slovenska a možno 
ich spájať práve so situáciami prináležiacimi priamo so zánikovými horizontami na hradiskách ako: Bíňa –  
depot v hrobe 3/62, Pobedim či Bojná2, okolo ktorých sa výraznou mierou koncetrujú i ďalšie lokality so 
značnými depotmi hrivien (obr. 2). Väčšinu z nich je ale možné lokalizovať neďaleko dolín riek v pohoriach 
alebo na úpätí hornatých oblastí. Najnovšie nálezy zo strednej a severnej Moravy, ale ukazujú, že snaha urkyť 
čo najpočetnejšie súbory tezaurovaných hrivien (a samozrejme aj iných železných predmetov) v neprístupných 
a hornatých oblastiach zrejme bola (Vysoké Pole – Klášťov, Horní Němčí). To by v prípade hradiska v Klášťo-
ve a jeho následnom zániku na prelome 9. a 10. storočia s predpokladaným nástupom christianizácie (Geisler – 
Kohoutek 2014, 108) rovnako ako s tézou o kultovom uložení predmetov do zeme, resp. do sakrálneho priesto-
ru (Profantová 2014, 338; Harvát 2019, 24), nemohlo byť spájané. Z tejto premisy je možné sa domnievať, 

1  Priame doklady vojenských akcií staromaďarského kmeňového zväzu na Morave pozri – Kouřil 2008, 117–122.
2  Pre podrobnejší výpočet zničených hradísk Starými Maďarmi z územia Slovenska, medzi ktorými sú aj lokality s hrivnami pozri – König 2016, 185.
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že mimoriadne početné depoty s hrivnami (a nie len ich) súvisia s pripravovaným vojenským stretom časti  
obyvateľstva Veľkomoravanov so Starými Maďarmi už po ovládnutí veľkomoravských centier na strednom 
toku Moravy. Uloženie predmetov do zeme je teda potrebné vnímať ako snahu obyvateľstva uchovať cennosti 
v neprístupnom teréne či v čo najvzdialenejších oblastiach od centra konfliktov. 

1.6. Hrivny zdokumentované v hroboch

Špecifickú skupinu nálezov sekerovitých hrivien tvoria exempláre objavené v hroboch, z ktorých bolo  
možné identifikovať 9 lokalít (obr. 6). 

Najviac hrobov s hrivnami jednoznačne prevažuje v Uherskom Hradišti-Starém Městě, kde ich bolo dolo-
žených 6 (Bialeková 1990, 109). Najviac exemplárov (101 ks – depot) sa nachádzalo v hrobe 3/62 z Bíne, ktorý 
prekrývali vrstvičky prepálenej hliny v chate (Habovštiak 1966, 454). Druhým, čo do počtu, najväčším depotom 
v hrobe, je masový hrob 7 zomrelých v studni z Bratislavy – Academie Istropolitany, kde bolo k mŕtvym  
pohodených 13 hrivien (Vallašek 1972a, 231–243, 246). V Žabokrekoch nad Nitrou bol obdobný hrob, v kto-
rom bolo ako v predchádzajúcich 2 prípadoch depot železných predmetov s hrivnami (Bialeková 1978a, 147). 
V zásype 2 hrobov z Mikulčíc boli objavené 2 miniatúrne hrivny (Kučerovská 1980, 212n). V neďalekých 
Kopčanoch, polohe Pri kačenárni boli v zásype hrobu č. 5 zdokumentované 2 fragmenty hrivien (Kraskovská 
1969, 69, 71). Nález 3 hrivien z hrobu č. 1 v Žlkovciach (Budinský-Krička 1947, 36–39; Hanuliak 2004, 202) bol 
natoľko chudobný, že nebolo možné o nich vysloviť špecifickejšiu interpretáciu. V Nitre hrivny boli  
zdokumentované iba v 2 hroboch 2 maličkými hrivničkami z Martinského vrchu (Bialeková 1990, 111) 
a Dolných Krškán (Chropovský 1977, 135).

Obr. 6. Nálezy železných sekerovitých hrivien z hrobových celkov zo strednej Európy.
Fig. 6. Iron axe-like currency bars findings from graves from the Central Europe.
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1.7. Datovanie

Pre datovanie sekerovitých hrivien je jeden z najpodstatnejších nálezov exemplár z hrobu č. 555 z Bratisla-
vy-Devínskej Novej Vsi, polohy Pieskovňa, v ktorom je hrivna zdokumentovaná na pohrebisku obyvateľstva 
avarského kaganátu. Datovaná je D. Bialekovou na koniec 8. storočia (Bialeková 1990, 106) bez udania dôvodu 
tohto tvrdenia. Preverovaním situácie túto interpretáciu nie je možné jednoznačne potvrdiť. Datovanie pohre-
biska skúmané J. Eisnerom autor rámcovo ohraničuje od tretieho desaťročia 7. do konca 8. storočia (Eisner 
1952, 332). Tento názor mierne skorigoval J. Zábojník vymedzením jeho trvania medzi polovicu 7. až koncom 
8. storočia (Zábojník 2009, 79). Pri analýze tohto pohrebiska ten istý autor na základe opaskových kovaní a 
militárií, určuje predmetnú hrivnu ako bojovú sekeru a celý hrob presnejšie nedatuje (Zábojník 1995, 291). 
Za bojovú sekeru ju tiež považuje i K. Wachowski (1981, 144), pričom sa o nej vyjadruje ako o sekere typu 
Piotrawin. Z ostatných nálezov (nožík a koráliky) možno použiť k datovaniu pravdepodobne iba koráliky  
(Eisner 1952, 125, obr. 75: 13). Podľa popisu J. Eisnera sa zrejme jedná o fajansové prevedenie s hnedou farbou 
a žltou niťou. Datovanie takýchto korálikov určila D. Staššíková-Štukovská (2004, 41, 45, 49, tabela 3) 
na základe pohrebiska v Prši od neskorého stupňa II do neskorého stupňa IV avarského kaganátu (720–750 až 
780–800). Vzhľadom na polohu hrobu, totiž na okraji pohrebiska, je preto možné tvrdiť, že aj keď sa tieto 
koráliky používali v dlhšom časovom rozpätí, možno ho snáď datovať ku koncu 8. storočia. 

Pozornejším prezretím artefaktu možno tvrdiť, že toporisko je výrazne šikmo zasadené (Točík 1993, 223, 
obr. 10: 5), a preto s najväčšou pravdepodobnosťou nemohol tento „sekerovitý predmet“ slúžiť ako bojová 
a ani ako pracovná sekera. Súhlasím preto s názorom, že sa jedná o najstarší známy exemplár sekerovitej hrivny 
v strednej Európe. O tomto kuse sa dá povedať, že je v rámci pohrebiska situovaný v hrobe, ktorý je na okraji, 
čiže patrí do záverečnej fázy jeho používania. Spolu s nálezom fajansových korálikov dovoľuje túto hrivnu 
datovať najneskôr do konca 8. storočia, pričom nie je vylúčené i jej o čosi skoršie uloženie. Využívanie hrivien 
počas celého 9. storočia je možné predpokladať na základe niekoľkokrát spomínanej situácie z Mikulčíc, kde je 
ich rozptyl po hradisku zdokumentovaný pomerne širokospektrálne až do jeho pádu bez väčších depotov.  
Podobný rozptyl badať v prípade Břeclavi-Pohanska alebo Uherskom Hradišti-Starom Městě. Užívanie hrivien 
v perióde celého 9. storočia môžu navodzovať i nálezy z hrobov v Žlkovciach, Nitry či Kopčian. Rovnako sú 
datované i nálezy hrivien z Piotrawinu (Kotowicz 2014, 98–100), hoci v texte sú uvádzané a chápané ako úzke 
sekery. Skoro zhodné časové rozpätie, ba až do začiatku 10. storočia, by používanie hrivien mohla naznačovať 
i nová analýza zubadiel. Konkrétne typu III B2 (dvojdielne zubadlá s postrannicami s dvojitými na seba kolmý-
mi vonkajšími očkami a s plasticky profilovanými ramenami so štvorhranným prierezom – pozri Jakubčinová 
2016, 295; Karo – Knific 2019, 203), ktoré boli uložené spolu so sekerovitými hrivnami v depotote X 
z Pobedimu, polohy Hradištia (Bialeková 2008, 338, obr. 1) a depote VI v Pobedime, polohe Dianovec 
(Bialeková 2008, 339, obr. 4). Podobne je tomu i v prípade depotu z Krakova v priekope spod Wawelu, ktorý 
E. Zaitz (1981, 103) presnejšie nedatuje. Kladie ju iba rámcovo do rozpätia 9. až začiatku 10. storočia, čo mu 
potvrdilo i dendrochronologické datovanie výdrevy tezaurovaných hrivien, ktorý rámcovo ohraničuje dobu 
zotnutého dreva medzi roky 800 až 880 (Zatiz 1988, 264). Solitérny objav hrivny z Chotěbuzi súvisí s najväčšou 
pravdepodobnosťou so životom na hradisku, ktorého užívanie možno určiť od polovice 8. do prelomu 9./10. 
storočia (Kouřil – Procházka 2018, 69). Depot hrivien (teda aj jeho časové zaradenie) objavený na hradisku 
v Zawade Lanckorońskej, ktorého datovanie sprvu predpokladali A. Żaki medzi 9. až začiatkom 10. storočia 
(Żaki 1961, 233), podobne aj E. Dąbrowska (1973, 266n), nereflektuje stav súčasného bádania. Najnovšie pre-
hodnocovanie nálezov poľskými archeológmi záverečnú fázu užívania tohto hradiska prv posunulo do polovi-
ce 10. storočia (Poleski 1996, 91n; Poleski – Krąpiec 1999, 90n), aby o pár rokov neskôr K. Jaworski (2005, 169, 
tab. 1) datovanie jeho užívania vymedzil už len do 10. storočia. Podobne možno badať posúvanie datovania 
i v prípade Šarišských Sokoloviec s nálezom 3 sekerovitých hrivien pomocou detektoru kovov. Z jeho pôvodne 
predpokladaného využívania len v 10. storočí (Budinský-Krička 1967, 181), neskôr posunutým do rozpätia 
9. a 10. storočia (Béreš 1976, 117, 120, 122n), až nakoniec M. Parczewski (2005, 28–32) hradiská juhovýchodné-
ho Malopoľska s priľahlými východoslovenskými lokalitami (medzi ktoré menovite spomína Zawadu  
Lanckorońsku, Šarišské Sokolovce i Kusín) posúva datovaním do 10., miestami až začiatku 11. storočia, pričom 
im prisudzuje refugiálny charakter. Ako sám autor uvažuje, môže a nemusí to byť spájané prítomnosťou  
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Starých Maďarov v Karpatskej kotline. Nápadne podobná je i dedukcia J. Poleského (1996, 92), ktorý poslednú 
fázu výstavby opevnenia Zawady Lanckorońskej z polovice 10. storočia spájal primárne s prítomnosťou  
nomádskeho elementu v Karpatskom oblúku. Pomocnou analógiou v prípade hradísk spojených s nálezmi  
železných sekerovitých hrivien z východného Slovenska by mohli byť nové dáta zo Zemplína. Jeho pôvodný 
vznik sa predpokladal na základe materiálnej kultúry do celého 9., prípadne najneskôr do začiatku 10. storočia. 
Tento predpoklad však nové rádiokarbónové datovanie výrazne posunulo na záver 10., resp. na zlom 10. a 11. 
storočia, eventuálne sa dá dokonca uvažovať až o polovici 11. storočia (Ruttkay 2017, 171n). Kostkowický 
depot sekekrovitých hrivien z hradiska síce pomocou datovania tesly autori zaradili do rozpätia konca 8. až 9. 
storočia (Rozmus – Szmoniewski – Troncik 2006, 110), no zaujímavá je poznámka A. Buka, ktorý predstavil indí-
cie, dovoľujúce spodobniť sliezske hradiská s typom Tornow typických pre oblasti Chełma a Kujáv (čo by  
výraznou mierou ovplyvnilo datovanie Kostkowíc). V tom prípade otvorene konštatuje, že datovanie sliezskych 
hradísk bude potrebné posunúť do omnoho neskoršieho obdobia, než len na prelom 9. až 10. storočia (Buko 
2008, 96). Tento predpoklad výraznou mierou podporuje datovanie hradísk východnej časti centrálneho Poľska 
spájané s Piastowcami, ktoré sa začína výraznejšie zahusťovať od polovice 10. storočia (Sikora 2017, 286–314). 
Taktiež lokalita Stradów – Zamczysko vykazuje zmeny v zástavbe hradiska. V ňom autori vyčleňujú 2 stavebné 
fázy: I. na prelome 9. a 10. storočia s masívnou obrannou funkciou a II. na polovicu 10. storočia s týčiacim sa 
Zamczyskom s izolovanými podhradiami (Szmoniewski – Włodarczak 2017, 181) – refugiálneho charakteru? 
Nové výsledky priniesla i štúdia o hradiskách Dolného Sliezska. Zo 68 analyzovaných lokalít bolo možné  
vyselektovať 3 majoritné skupiny. Najpočetnejšou bola tá s 38 hradiskami, ktoré boli datované od konca 10. do 
začiatku 13. storočia. Deväť zaniklo do prvej polovice 11. storočia a 16 takých, ktoré vznikli koncom 10.  
storočia, ale fungovali len do druhej polovice 12. storočia (Rodak 2017, 238–249). 

Z predstavených argumentov je teda možné vysloviť názor, že hlavné používanie železných sekerovitých 
hrivien v geografickom priestore, na ktorom sa rozprestierala Veľká Morava, neustalo v prvej polovici 9. storo-
čia (Bialeková 1990, 107), ale až začiatkom 10. storočia ako naznačoval už J. Adamczyk (2004, 215). Dôvodom 
výrazneho hromadenia hrivien v depotoch bol chystaný atak staromaďarského kmeňového zväzu na územie 
Veľkej Moravy, ktorý ju aj vyvrátil. Strach domáceho obyvateľstva z nachádzajúceho vojenského stretu, resp. 
výraznejšej vojenskej aktivity staromaďarského kmeňového zväzu, donútil uschovať predmety, de facto cenné 
veci a majetok do mimoriadne početných depotov (medzi nimi i hrivny), do bezpečia. Ich užívanie však po páde 
Veľkej Moravy vonkoncom neustalo. Zdokumentované situácie z výskumov podávajú doklady pokračujúceho 
využívania sekerovitých hrivien, no vo výraznejšie zredukovanom počte. Depot zasekaných 4 hrivien do skaly 
z Václavského návrší v Olomouci (Zatloukal 2003, 264; Zatloukal 2012, 55n), bolo prvotne datovaných do po-
lovice 9. storočia. Reevidovaním nálezových situácií ich možno určiť v súčasnosti ako súčasť inencionálne 
uložených predmetov pod opevnením z 10. storočia (Šlézar 2018, 122). Snáď z prvej polovice 10. storočia sú 
sekerovité hrivny z depotu a masového hrobu zároveň z Bratislavy – Academii Istropolitany (Vallašek 1972a, 
248). V prípade Kusína sa jedná o objav depotu s najväčšou pravdepodobnosťou súvisiaci s hradiskom, ktoré 
bolo obývané až počas 10. storočia (Budinský-Krička 1983, 105; Hreha – Pristáš 2016, 101), čo by korešpondova-
lo s názorom M. Parczewského spomínaného vyššie. Do polovice 10. storočia je datovaná i jama z Krakova-
Nowej Huty, v ktorej bola tiež objavená jedna hrivna (Sułowska 1977, 32–38). Jednoznačne potvrdený nález 
hrivny z polovice 10. storočia pochádza z Olomouca, Křížkovského ulice č. 10 (Dehnerová – Šlézar 2017, 233; 
Šlézar 2018, 131). Zaujímavou sa zdá byť i situácia z Bíne zo sídliska, na ktorom autorka analýzy datovala 
hrivny podľa vzťahov situácií na základe tvarov keramiky až na prelom 10./11. storočia (Camenzind 2011, 79). 
Nemožno ale opomenúť, že pri určovaní datovania lokality len na základe dostupného keramického materiálu 
z mladšieho úseku včasného stredoveku veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia (9. až prelom 10./11. 
storočia) sa len veľmi ťažko dá tento materiál rozlíšiť (prípad Academie Istropolitany a Bíne z depotu II –  
pozri konštatovanie Fusek 2008, 298). Indície dovoľujúce uvažovať i o dlhšom období ich užívania môže 
naznačovať exemplár zo Stradówa, nachádzajúci sa v archeologickej vrstve zahrňujúcej datovanie od 8. až do 
12. storočia (Hachulska-Ledvos 1971, 205). 



121MUSAICA ARCHAEOLOGICA 2/2019 111-172

2. Spoločensko-ekonomické aspekty

2.1. Terminológia a jazykovedný výklad

V prípade analýzy železných sekerovitých hrivien je podstatným aj ich určenie v rámci ekonomického systé-
mu, v ktorom mali fungovať. Taktiež vymedziť odborné pojmy, ktoré ich pomenúvajú v odbornej spisbe.  
Pre rôzny druh štylizovaného náradia (hrivny, nože, radlice či sekerky, závažia) sa v nemeckej paleonumizmati-
ke používa pojem Gerätgeld (Pleiner 1989, 81). Ak sa hovorí o hrivnách, je potrebné ich teda zaradiť presne 
k tomuto spôsobu ekonomického systému. Samotné hrivny zase nemecká spisba pomenováva pojmami: Eisen-
barren (Ohlhaver 1939, 119; Bialeková 2000, 201), axtartige Eisenbarren (Poulík 1961, 84), Axtförmige Eisenbarren 
(Zaitz 1988, 261), Axtbarren (Béreš 2002, 137; Bialeková 2008, 337) či axtformiger Barren (Poláček 2008, 284). 
Škandinávske hrivny sú známe pod pojmom jernbarrer (Petersen 1918; podľa Pleiner 1961, 444). Maďarsky písaný 
text používa pre ne pomenovanie vasrúd (Merva 2012, 279). Taliančina užíva slovné spojene grivne a forma d’ascia 
(Piotrowski 2017, 160). V poľskom prostredí sa ustálili v písomnom prejave ako: grzywny sekieropodobne (Zaitz 
1981, 97; Buko 2015, 48) a grzywny sekierowate (Parczewski 1991, 39; Liwoch 2013, 149). Zo všetkých variánt 
najväčšou pojmovou škálou oplýva anglický jazyk: currency bars (Pleiner 1989, 81; Crew 1995), iron bars alebo axe-
like iron bars (Szmoniewski 2010a, 289), axe-shaped currency bars (Tirpáková – Bialeková – Vlkolinská 1989, 428; 
Bialeková et al. 1999, 96), axe-shaped hryvna (Buko 2007, 443n), axe-shaped ingots (Poláček 2007, 500; Curta 2011, 310) 
alebo axe-shaped rods (Pleiner 2000, 276).

Pre dôkladný popis železných sekerovitých hrivien a ich analýze je potrebné vyhotoviť zjednotenú termino-
lógiu jednotlivých partií tela predmetu (obr. 7). 

Sekerovitá hrivna je skutá najčastejšie do tvaru štíhlej (atypickej) sekerky s tenkým listovým britom.  
Ten zvykol byť zaoblený s úzkym dlhým kŕčikom, najčastejšie štvorcového prierezu, pričom kŕčok je napojený 
na hlavicu podobnú očku/ušku (Pleiner 1961, 405). Samotné očko je možné rozdeliť na 56 typov s rôznou pro-
filáciou (Tirpáková – Bialeková – Vlkolinská 1989, 430, obr. 2). Na mieste, kde je prerazený otvor možno v nie-
ktorých prípadoch možné vravieť o lalokoch (Pleiner 1961, 405, 415, obr. 4; Bialeková 1990, 102). Tylová časť 
nemusí byť zvyčajne opracovaná, no často bol do nej skrátka prerazený otvor, a tým sa okolo otvoru na  
opozitnej strane spravia ostré nepravidelné zuby (Pleiner 1961, 405). Pohľadom na hrivny sa môže zdať, 
že pripomínajú svojim vzhľadom „slovanské“ bojové sekery, no svojou tektonikou, spôsobom ich skutia to  
jednoznačne vyvracajú (Pleiner 1961, 405). Dĺžka sa pohybuje od 6 cm do 43 cm (Tirpáková – Bialeková – 
Vlkolinská 1989, 434, tab. VII; Bialeková 2002, 73; Dostál 1983, 195, tab. 1; Pleiner 1961, 429, obr. 18; Zaitz 1979, 

Obr. 7. Terminológia partií hrivny (upravené podľa Tirpáková – Bialeková – Vlkolinská 1989, 441, obr. 3) 
1. telo, 2. list, 3. kŕčok , 4. laloky, 5. očko (uško), 6. tyl.

Fig. 7. Terminology of  parts of  currency bar (modificated after Tirpáková – Bialeková – Vlkolinská 1989, 441, fig. 3) 
1. body, 2. blade, 3. neck, 4. lobes, 5. eye, 6. rearwad.
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269; Zaitz 1988, 264). Priemerná hmotnosť sa pohybuje v rozpätí od 6 g do 700 g (Kraskovská 1964, 49; Pošvář 
1963, 138, tab. 1; Bialeková 2002, 73), miestami nad 800 g až 1 kg (Zaitz 1988, 261; Béreš 2002, 140).

Časovo najstaršie doklady pomenovania hrivien môžeme vysledovať do praslovanského obdobia v podobe 
grivьna vo význame „predmet, ktorý sa nosí na krku“, „ozdoba krku“ s najväčšou pravdepodobnosťou zo zlata 
alebo striebra, pričom východiskovým výrazom je *grīvā = „krk“/„šija“, na základe predlohy masívneho 
ženského náhrdelníka (Sedláček 1923, 154; Machek 1957, 189; Králik 2015, 210). Takýto predmet, ktorý sa mohol 
nosiť okolo krku bol známy Slovanom ešte z obdobia pred ich historickým nástupom, než sa ustálil v slovan-
skom jazykovom prostredí s istotne rôznou paletou podôb a i funkcií (Žigo 2017a, 25). Bol súdobým klenotom 
určitej hodnoty s pravdepodobnou estetickou funkciou, pričom z ekonomického hľadiska mal istú stanovenú 
hodnotu a plnil funkciu akejsi „fyzikálnej veličiny“. Tá sa rátala ako „nejaký“ hmotnostný ekvivalent meniaci sa 
na základe rôznych spoločností a prostredí (Žigo 2017a, 24). Dôkaz, že v rôznom historickom a kultúrnom 
prostredí mohli hrivny vyjadrovať odlišné významy (Фасмер 1986, 458) predkladajú i funkcie: „funtu“, „zlatého 
alebo strieborného náhrdelníka“, dokonca v staroruskom prostredí až ako „náhrdelník“, „krúžok“, „preteň(ec)“, 
„minca“ (eventuálne razená minca), „závažie“ alebo „obruč“ (rozdelené na „ob“ + „ruka“) menšieho priemeru 
(Фасмер 1986, 458; Кулешов 2012, 156, 164). M. Vasmer zároveň dodáva, že pojem hrivna je možné dať do 
súvisu s gréckymi podobami δέρη či δείρη vo význame „šija“ (Фасмер 1986, 458), čo má bezprostredný vzťah 
ku podobám grīvā a hrdlo (v praslovančine *gъrdlo – pozri Králik 2015, 199).

Balkánske prostredie, prioritne v starosrbskom, starochorvátskom a starobulharskom jazyku považovalo 
grivnu vo významovej rovine za „náramok“, v staroruštine bola považovaná za „ozdobu krku“ (Фасмер 1986, 
458; Кулешов 2012, 152). Samo o sebe sa významy v slovanskom svete začali výrazne diferencovať od 11. 
storočia. V češtine vyjadrovala hrivna ekvivalent pol funty a postupne v Českom kráľovstve bola vnímaná ako 
váhová jednotka zlata a striebra. V slovinčine sa vníma *grīvā vo význame „dlhá srsť na krku“, v poľštine okrem 
významu „minca“ bola chápaná za „pokutu“, v lužickej srbčine za platidlo (marku), v zaniknutom polabskom 
jazyku ako „groš“, v bulharčine sa z nej vyprofilovala „brošňa“ a v ruštine zase „náhrdelník“ (Фасмер 1986, 458; 
Snoj 2009, 191; Кулешов 2012, 155, 165). Čiže samo o sebe možno hrivny vnímať vo význame vyššej peňažnej 
jednotky (Majtán 1991, 448). Vývinom dospela do stavu, kde predstavovala nejakú približnú jednotku množstva 
drahých kovov, pretože pri platbách väčšej hodnoty sa preferovali v slovanskom prostredí hrubé kúsky kovu, 
než mince. Z toho dôvodu sa v súčasnosti pod pojmom hrivna asociuje zvyčajne kus hranolovitého kovu 
(Machek 1957, 189).

Veľmi zaujímavý zdroj v tomto prípade predstavujú arabské pramene z východoslovanského prostredia, 
najmä písomné zmienky Aḥmada ibn Faḍlāna vo svojom významnom diele Zápisky (Risala) z prvej štvrtiny 10. 
storočia. V nich popisuje nie len svoju cestu na sever do oblastí Ruska, ale všíma si i kultúrne zvyklosti  
obyvateľstva v priestore, ktorým putuje. O hrivnách sa zmieňuje ako o náhrdelníku (ale i obruči) z medi, železa, 
striebra alebo zlata, čo by zásnubný dar ženíchov nevestám (Montgomery 2000, 6). Zároveň dodáva, že ak chcel 
dať Rus svojej nastávajúcej žene zlatú hrivnu, musel byť veľmi bohatý a vlastniť majetok v hodnote 10 000 
dirhamov. Ak mal ale majetok v hodnote 20 000 dirhamov, dal jej zlaté hrivny 2. Takýmto spôsobom jasne 
deklaroval svoj sociálny status a bohatstvo (Montgomery 2000, 7; Кулешов 2012, 160). Ahmad ibn Faḍlān podáva 
z arabských spisovateľov takýmto spôsobom ako jediný dôkazy, na základe ktorých možno vyvodiť záver,  
že sami Slovania vnímajú hrivny ako znak rodinného bohatstva (Кулешов 2012, 163).

Z prezentovaných interpretácií možno vysloviť názor, na základe ktorého sa pojem hrivna vzťahuje bezpro-
stredne na slovanské jazykové prostredie a kožušinu, ktorá mala chrániť krk (šiju), mať „hrivu“, byť „hrivovou 
ozdobou“ ako súčasť odevu na ochranu pred zimou, a teda mala „nejakú hodnotu“. Vyjadrovala najzákladnej-
ší a najjednoduchší druh peňažno-tovarovej výmeny, a to s najväčšou pravdepodobnosťou, obchod koží  
za požadovaný tovar. Nie je vôbec známe, kedy nadobudlo samotné slovo abstraktný význam, ktorí si Slovania 
osvojili a spojili s váhovým ekvivalentom kovov „akejsi hodnoty“, či váhy kovov, no vnímal sa ako istý druh 
etalónu, hoci stratil nadobro svoju pôvodnú estetickú funkciu. A nakoniec na prelome 10. a 11. storočia začala 
hrivna naberať význam razenej mince, z „nejakého množstva“ drahého kovu (Фасмер 1986, 458; Кулешов 2012, 
151, 168; Žigo 2017a, 32; Žigo 2017b, 52).

Jeden z najstarších domácich písomných prameňov, o ktorom vieme s istotou povedať, že bol napísaný na 
Veľkej Morave predstavuje text Civilného zákonníka známejší pod pomenovaním Zakon sǫdnyjь ljudьmъ. V ňom 
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sa autor na 3 miestach (v zákonoch 5, 8, 19) zmieňuje o tzv. stľazoch: „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“ (MMFH IV, 182; 
Žigo – Kučera 2012, 109), „Ak však jednako nebude chcieť a bude vážený pre svoje bohatstvo nech dá dievke za pohanenie 
libru zlata, to jest sedemdesiatdva stľazov“ (MMFH IV, 185; Žigo – Kučera 2012, 109), „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“ (MMFH IV, 190; Žigo – Kučera 2012, 110). Sám o sebe je stľaz najstarším domácim 
pomenovaním, ktorý vyjadruje peňažnú jednotku z priestoru Veľkomoravskej ríše. Jeho pôvod možno  
odvádzať od staroslovanského *stьlęzь, z ktorého sa vypustením nosových vokálov zachovala podoba стелезь 
(Žigo 2017a, 27; Žigo 2017b, 48). Pričom sa jedná o východiskový vzťah tohto pomenovania s gótskym *skillings, 
na ktoré poukázal už N. S. Suvorov v roku 1888 (Kučerovská 1989, 77). Etymologicky však tento pojem staro-
germánského pôvodu vychádza zo slova *skildus (štít), pri ktorom významové roviny so slovanským svetom 
neboli preukázané (Žigo 2017a, 27; Žigo 2017b, 49).

Za veľmi významnú indíciu by bolo možné považovať výraz sklēnza, objavujúci sa v západnej časti južno-
slovanských jazykov, nakoľko je možné ho spojiť so slovami íver alebo trieska. V tomto prípade by základné 
slovo schïdia (latinského pôvodu) na základe tejto premisy dosiahlo v súčasnej talianskej reči tvar scheggia, a 
zároveň z gréckeho východiska σχϊςω by sa mohol vyvinúť do latinskej podoby schidiare vo význame „štiepať“ 
či „káľať“ (Skok 1973, 261). Išlo by v tom prípade o responzibilný význam so slovami sekať, rúbať, ktorý vo 
východoslovanskom prostredí vyprofilovalo platidlo rubeľ „sekanec“ o. i. aj „vrub“, „porub“ = „rováš“ vo vý-
zname „náhrada“ (Žigo 2017a, 27, Žigo 2017b, 49n). Sklēnza ako významový odtieň slov „štiepať“ eventuálne 
„káľať“ „oddeľovať pre razbu mincí“ je výraznou indíciou, ktorá by z jazykového hľadiska bola schopná  
vysvetliť a pochopiť transformáciu významu slova hrivna (Skok 1971, 261; Žigo 2017a, 27) do podoby sekerovi-
tej hrivny. Dôkazom toho môžu byť významy aj v ďalších indoeurópskych jazykoch, v ktorých sa hlásko- 
slovnými zmenami vyvinuli slová s podobným významom „ostrý“ či „okraj“ (Фасмер 1986, 511). Už vyššie 
spomínaný P. Skok uvádza vo svojej etymológii podoby slov celez, celiz, cezlez (Skok 1971, 261; Žigo 2017a, 27; 
Žigo 2017b, 49) na označenie platidiel, peňazí (Фасмер 1986, 511) s jednoznačným vzťahom vo staroslovien-
skych resp. cirkevnoslovanských podobách *stьlędzь, *štьlędzь, *sklęzь s pôvodom v už spomenutom gótskom 
*skillings (Žigo 2017b, 49n).

Slovo sekera pochádza z indoeurópskeho *p(h)elek(h)u = „sekera“ prípadne „topor“, arabsky falaķa = „štiepať 
či „káľať“, v semetských jazykoch *p-l-ķ ako „káľať“, v akkadčine pilaķķu = „topor“, pulluķu = „rúbať“ alebo 
„zabíjať (toporom)“, ktorého pôvod poukazuje na svojráznu štruktúru koreňa, nemajúceho typické rýdzo  
indoeurópske formy. Toto semitské slovo preniklo do grécko-(arménsko)-árijského nárečového spoločenstva 
a vyvíjalo sa podľa zákonitostí jednotlivých jazykových dialektov. Do gréckeho nárečového spoločenstva  
mohlo preniknúť v nejakom areáli Blízkeho Východu (Gamkrelidze – Ivanov 1984, 771). Veľmi podobné je i in-
doeurópske *sekhūr vo význame „topor“, „sekera“, latinsky securis = bojová sekera, staroslovienske sekyra = 
„topor“ alebo „bojová sekera“, prípadne akkadské a semitské šukkuru „drôtik“. Je zaujímavé, že staré praindo-
európske nárečové slová slúžiace na pomenovanie špecifického druhu zbraní (totiž phelekhu a sekhur), používané 
v indoeurópskom jazyku, sú prevzaté zo semitských jazykových zdrojov z očividne konkrétnych oblastí Prednej 
Ázie (Gamkrelidze – Ivanov 1995, 620n). Zo sekery pochádzajúce prídavné meno „sekerovitá“ možno v metafo-
rickom pomenovaní chápať ako pomenovanie „podobajúca sa na sekeru“ či „majúca znaky, vlastnosť sekery“. 
V tomto prípade však nemožno upotrebiť sekerovitú hrivnu na sekanie, vyjadruje s najväčšou pravdepodob-
nosťou vnútornú spojitosť s výrobou mincí: sekať/rúbať = deliť/oddeľovať, z ktorého vzniklo pomenovanie 
rubeľ, totiž minca z kúska odseknutého kovu určitej váhy čo by etalón hodnoty. Rubľ, ľudovo rubeľ, prípadne 
starorusky rubľ = sekanec je pomenovanie peňažnej hodnoty v Novgorodskej Rusi, resp. ruskom jazykovom 
prostredí, v ktorom sa od roku 1316 začalo používať namiesto pomenovania hrivna (ktorá mala váhu 196g). 
Chybne sa však tento výraz spája s perzským rupie, čo je meno zlatej mince (arabsky rub‘ijje v takom istom 
význame, ktorého pôvod sa spája so staroindickým rǖpyam totiž „opracované striebro“ – pozri Фасмер 1987, 
511).
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2.2. Prečo tvar sekery? – Symbolika sekery

Sekera je od mladšej doby kamennej predovšetkým dôležitým pracovným i bojovým nástrojom. Tiež môže 
byť využitá ako symbol postavenia skupiny či jednotlivca, no vždy je za takým symbolom nejaké jej prvotné 
praktické použitie (Unger et al. 2014, 13). Bola často zobrazovaná (niekedy ju ťažko rozoznať od bojového kla-
diva) ako súčasť inventára boha hromovládcu, vládcu neba, zosobnenia mužskej sily, bojujúceho proti démo-
nom. Keďže rúbanie môže spôsobiť odletovanie iskier, s najväčšou pravdepodobnosťou sa to preto dávalo do 
súvislosti práve s bleskom. Pretože z nebies padal dážď, stala sa aj symbolom plodnosti a úrodnosti (Gimbutas 
1953, 53n; Biedermann 1992, 267; Vrtel 2014, 132n). Je tiež posvätným nástrojom, ktorý prenikal do zeme a dre-
va, a tak nabral symbol ničiteľa života, no i životodárnej sily (Frutiger 1989, 263n). V mnohých kultúrach doby 
železnej boli nimi zvyčajne zabíjané obetné zvieratá, preto sa taktiež stala symbolom krvavej obety (Biedermann 
1992, 267). V antickom Ríme bola zase znakom absolútnej moci či súdnej právomoci spolu s liktorskými 
prútmi tzv. fasces cum securibus (Staveley 1963, 265). V prípade kresťanstva nadobudla sekera symbol resp. atribút 
sv. Jozefa (stolára), patróna tesárov, Mateja evanjelistu, sv. Olafa, kráľa Nórska (Paulsen 1939, 221; Biedermann 
1992, 267n; Wyrwa 2013, 14) alebo aj samého Krista, ktorý život dáva i berie (Raynaud 2002, 607n).

Samostatnú a špecifickú kategóriu v symbolike predstavuje dvojsečná sekera (gr. labrys), ktorá má výrazný 
vzťah ku gréckemu písmenu τ (tau). Pôvod tejto sekery možno predpokladať v oblasti Blízkeho Východu 
(Pleiner 1961, 439). Ide o sekeru s ostriami nasadenými symetricky po oboch stranách poriska. Bola používaná 
predovšetkým ako kultový predmet, tesárský nástroj, no výnimočne aj ako vojnová zbraň. Zvláštny význam 
mala ako kultový symbol, pôvodne zrejme ako brúsená kamenná sekera patriaca Kronovej žene Rhei.  
Neskôr bola prisvojená olympskými bohmi a stala sa hromovým klinom Dia (Cirlot 1971, 21n; Biedermann 1992, 
67). Počas existencie Rímskej ríše bola atribútom Jupitera Dolichema (Jobst 1998, 39). Dualizmus symbolickej 
hodnoty dvojsečného prevedenia tohto predmetu (život/smrť, deštrukcia/stvorenie) je omnoho viac umocne-
ná, ak je zasadená medzi rohy býka, čím získava až božský status (Frutiger 1989, 264).

Kult sekery súvisel zvyčajne s faktom, že božská moc sa často odrážala aj v obraze zbraní (Slivka 1999, 287). 
Vo forme príveskov sa symbolické vyjadrenie sekier zachovalo od neolitu až po súčasnosť (Gimbutas 1953, 52; 
Wyrwa 2013, 7). Ako amulety sa hojne vyskytujú v hroboch z 10. až 13. storočia v Rusku, Poľsku, Škandinávii, 
dokonca sú zdokumentované i v Karpatskej kotline (Kucypera – Pranke – Wadyl 2010; Füredi et al. 2017). 
Pri interpretácii tohto viacnásobného symbolu je potrebné si dávať obzvlášť pozor (Paulsen 1939, 187–233). 
Kým v Malej Ázii a oblasti Egejského mora prichádzame do styku so sekerou a bleskom s atribútmi boha  
búrky ako churritský Tešub, sýrsky Jupiter Dolichemus, v priestore osídlenom slovanským elementom  
predstavuje takéhoto boha Perún (Váňa 1990, 70–74; Gieysztor 2006, 85–114; Téra 2017, 197–209).

 2.3. Pracovná alebo bojová sekera?

Je potrebné si primárne uvedomiť, že sekera môže byť využívaná nie len ako pracovný nástroj špecializova-
ného remeselníka, ale aj pri ťažbe dreva v lese (Štajnochr 1978, 148–158; Raynaud 2002, 96–122, 134–150, 
161–234). Podľa potreby ju možno použiť viac-menej aj ako zbraň. Hlavným rozdielom medzi pracovnou 
a bojovou sekerou zvyčajne býva šírka ostria sekery a dĺžka topora, pričom u pracovných sekier bola ich váha, 
teda vyššia pádnosť, výhodou (Paulsen 1939, 11–15; Raynaud 2002, 27–32; Slavíková 2007, 14). Veľkou výhodou 
sekery je to, že jej ťažisko leží skoro na konci zbrane/nástroja, pri obvode kruhovej dráhy úderu. Z toho dôvo-
du pri seknutí pôsobí britom plnou silou priamo na určitú plochu (obr. 8; Choc 1967, 153n; Vencl 1984, 312). 
Umocniť výraznejším spôsobom sek mohlo šikmejšie nasadenie topora, ktorý kopíroval ostrý uhol medzi  
ostrím a násadou (Unger et al. 2014, 15). Praktickou výhodou je i menšia šírka toporu, ktorý umožňuje lepší 
úchop a tým pádom i manipuláciu so sekerou (Unger et al. 2014, 13n). Za zmienku stojí i názor, že pri určovaní 
druhu sekier môže dopomôcť aj jej tylová časť. Čím viac výrazný a zosilnený obuch sekera mala, tým viac 
mohla jej funkcia súvisieť s bojom (Bartošková 1986, 80). Zaujímavý postreh prezentoval A. Nadolski (1954, 
36), ktorý si všimol, že v písomných prameňoch strednej Európy bola sekera opomíňaná a kronikári radšej 
spomínali meč ako omnoho reprezentatívnejšiu zbraň (Vencl 1984, 311). 
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Pri pozornejšom prezeraní tekto-
niky tela sekerovitých hrivien možno 
skonštatovať, že typ I sekerovitých 
hrivien spolu s jej variantami vykazu-
jú veľmi podobné tvary ku niekoľ-
kým druhom úzkych sekeriek. V čes-
koslovenskom prostredí možno 
hovoriť v takom prípade o úzkych  
sekerkách, o ktorých sa J. Eisner 
(1948, 389) vyjadruje ako o sekerkách 
pomoravského alebo podunajského 
typu. J. Poulík pôvod týchto exemplá-
rov predpokladá z rímskych pracov-
ných sekier (Poulík 1948, 34), rovna-
ko i J. Eisner (1952, 426) a B. Dostál 
(1966, 71). Vo veľmi významnej 
typologickej klasifikácii zbraní z pera 
A. T. Ruttkaya (1976) možno hrivny 
typu I stotožniť s jeho II typom seke-
riek, variantami A–C (Ruttkay 1976, 
307, obr. 42). A. Bartošková (1986, 6, 
obr. 1) ich stotožňuje so svojim  
typom IIA s variantami IIAa až IIAd. 
Datovanie slovanských úzkych seke-
riek v strednej Európe možno sledo-
vať už od 7. storočia, no s ich  
postupným ubúdaním po koniec 9. 
storočia (Dostál 1966, 71; Bartošková 
1986, 77), už nemožno súhlasiť.

Zaujímavými tvarovými analógia-
mi sa zdajú i nálezy sekeriek v Poľ-
sku. Už A. Nadolski (1952) vo svojej 
priekopníckej práci zhrnul všetky in-

formácie o zbraniach a zbroji z územia Poľska. V nej vyčlenil sekerky typu I, ktorého varianta Id sa veľmi ná-
padne podobajá prvým sekerovitým hrivnám (varianty Ia a Ib podľa D. Bialekovej). Tieto sekery autor datuje 
až do 10. storočia (Nadolski 1952, 253, tab. XIII: 2). Odborná štúdia, ktorá sa zaoberala datovaním 
sekerier z poľského Sliezska od W. Sarnowskej (1962) datuje úzke sekerky od 7. do konca 8. storočia, pričom 
ich používanie autorka predpokladá až do polovice 9. storočia (Sarnowska 1962, 497n, obr. 3). Za najnovší 
katalóg s nálezmi takmer 900 sekier z územia Poľska možno považovať publikáciu P. N. Kotowicza (2014). 
Vo vyhodnotení tohto katalógu publikovaného o pár rokov neskôr, označuje tenké sekery typom 5 i s ich  
variantami (konkrétne skupinami IA a IB pozri – Kotowicz 2018, 47n, obr. 10) a celý typ datuje v rozpätí 
od konca 8. až po 12. storočie  (Kotowicz 2018, 71–112). 

Veľmi podobnú tektoniku sekier s typom I. sekerovitých hrivien je možné postrehnúť aj na exemplároch 
z Avarského kaganátu (Szücsi 2012, 123, obr. 2: 2, 3; Szücsi 2013–2014, 181, tab. II: 4, 5). Maďarský bádateľ 
F. Szücsi, vo svojich 2 štúdiách vypracoval typologickú klasifikáciu sekier na základe tvaru listov, tvaru miesta 
prerazenia otvoru a prevedenia tylovej časti. Ku skúmanej problematike je postrehnuteľný výrazne podobný 
tvar listu sekier na typoch 1–5 (Szücsi 2012, 122, obr. 1: 1–5), s podrobnými variantmi (Szücsi 2013–2014, 117, 
obr. 3: 1–5). Tylová časť, resp. obuch podobný sekerovitým hrivnám predstavujú varianty A–C či I–III (Szücsi 
2012, 122, obr. 1: A–C, I–III; Szücsi 2013–2014, 120, obr. 5: A–C, I–III). Kombináciou úzkeho listu a obuchu 
autor označuje takýto kus za sekeromlat konštatujúc, že je všestranne použiteľný ako na sekanie, resp. prácu, 

Obr. 8. Obecné klasifikácie sekier. A: dĺžka sekery podľa šírky päste; B: 
ergonomická akčná kružnica; C a D: ergonomický akčný trojuholník (uprave-

né podľa Štajnochr 1978, 159, tab. I).
Fig. 8. Common classification of  axes. A: lenght of  the axe after width of  

fist; B: circural line ergonomical action; C and D: triangle ergonomical action 
(modificated after Štajnochr 1978, 159, tab. I).
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tak i boj. Taktiež poznamenáva, že prvé železné sekeromlaty sa v Karpatskej kotline objavujú už od doby  
halštatskej, čo značí kontinuálne používanie od tohto obdobia po avarský kaganát a i neskôr (Szücsi 2013–2014, 
122n, 141). Za istotne zaujímavý poznatok sa dá považovať rozšírenie sekeromlatov v geografickom priestore 
sústreďujúceho sa výrazne v západnej časti avarského kaganátu (Szücsi 2013–2014, 184, tab. IV). Rovnako 
podobné úzke sekery sú zdokumentované i z územia Chorvátska, publikovaných A. Miloševićom (1987, 113, 
obr. 3: 1–5), ktoré autor zaraďuje ku sekerám s úzkou čepeľou a datuje ich od konca 7. do konca 8. storočia 
(Milošević 1987, 114). Vychádza z nálezových okolností popísaných Z. Vinským, považujúci ich za sekeromlaty, 
pričom ich pôvod nevie presne určiť. Uvažuje nad možnosťou vplyvu z franskej oblasti alebo s podobnosťou 
avarsko-slovanských úzkych sekier (Vinski 1977–1978, 181–185). Temer rovnakým datovaním sa vyznačuje 
syntéza o včasnostredovekých sekerách z územia súčasnej Transylvánie. V nej sú tenké sekerky označené typom 
I, konkrétne variantou Ib, pričom tieto artefakty autor špecifikuje ako sekeromlaty (Cosma 2017, 114n, obr. 2). 
Ich nálezy pochádzajú zo skúmaných hrobov, no taktiež sú vo veľkom počte zdokumentované aj ako solitérne 
nálezy, pričom ich priame analógie vidí v avarských sekeromlatoch, avšak nevie sa presne vyjadriť k ich funkcii 
(Cosma 2017, 122, 128, 130, 133).

2.4. Pojem hrivna – metrická sústava v Starom Zákone, na Blízkom Východe a v antickej 
gréckej spoločnosti

Hrivna je súčasťou metrickej sústavy už od biblických čias. Biblický izraelský váhový systém pochádzal od 
kananejského praobyvateľstva a ten prevzali zrejme od Babylončanov v rovnakej, 60-tkovej sústave. V tom 
prípade je možné odvodiť, že 1 centnár (hrivna) bola tvorená zo 60 mín (libier) a tá sa zase rovnala 3600 lótom 
(šekelom), pričom bola rozlišovaná na ľahké a ťažké varianty (Novotný 1956, 89). Pojem lót (váha) je izraelským 
vyjadrením pre šekel (z hebr. šeqel, akkad. šiqlu, arm. a ugar. tql, šāqual – vážiť), ktorý sa bežne uchovával 
v svätostánku. Rozlišujú sa 3 druhy šekelov: kráľovský, bežný, chrámový, s variabilnejším váhovým rozpätím  
a funkciou (Novotný 1956, 383; Wiseman – Wheaton 2009, 1075).

Základom starovekej váhy na Blízkom Východe i u Izraelitov bol talent. Ten sa skladal zo 60 mín (hrivien) 
v hebrejčine nazývaná ako mānê, akkad. manû, v Kralickej Biblii libra, v Starom Zákone ako centnár, pričom 
vyjadrovala váhu hmotnosti zlata, striebra. Tá mala hmotnosť buď 60 alebo 50 šekelov a po Ezechielovej 
teoretickej reforme v závislosti od toho, či bolo hovorené o míne ako závaží (60 mín po 50 šekeloch) alebo mínou 
peňažnou (50 mín po 60 šekeloch). Jeden šekel sa delil na 20 zŕn (hebr. gerá, akkad. girû). Šlo zrejme o prispôsobe-
nú reformu z babylonského zmenného systému, v ktorom bola 1 mina (hrivna) dvojaká. Kráľovská, na vyberanie 
daní a poplatkov podrobených národov (rozlišovali ťažkú a ľahšiu), a ľudovú (tiež ťažšiu i ľahšiu). V prípade 
peňažnej hrivny sa u Izraelitov rozlišovalo, či sa malo obchodovať s 1 hrivnou striebra alebo 1 hrivnou zlata. 
Pomer striebra ku zlatu bola v Babylone a v celej prednej Ázii v priemere 13,33 : 1, v Grécku 12 : 1. Pomerný 
systém izraelskej metrickej sústavy využíval ľudový, ľahší talent, s váhou približne 30kg. Je potrebné však 
podotknúť, že ekvivalent váh je len približný, nakoľko metrika v staroveku na Blízkom Východe nebola  
výraznejšie stála (Novotný 1956, 1167, Wiseman – Wheaton 2009, 1075).

V antickom resp. gréckom prostredí bol najvyššou metrickou jednotkou talent (z gr. tálanton = váha; lat. 
talentum; hebr. kikkār = guľatý, akkad. biltu = bremeno) prekladaný tiež ako hrivna. Tá pôvodne značila váhu, 
peňažnú hodnotu rovnako i zverený majetok. Dá sa približne vyčísliť na 36kg striebra. Jej názov vznikol prav-
depodobne podľa svojho charakteristického tvaru, do ktorého sa opracovávali veľké kovové kusy. Používal sa 
na váženie zlata, striebra a bronzu. Bola ekvivalentom 6000 gréckych drachiem alebo 9000 rímskych denárov. 
V Lukášovom evanjeliu (19, 13) sa výraz hrivna preložil z gréckeho mna, resp. mina, čo je 60-tina talentu, 
na prepočet zhruba 100 drachiem alebo 150 denárov. To by značilo, že evanjelistom v tomto podobenstve nešlo 
vôbec o absolútnu, ale o pomernú hodnotu použitých jednotiek. Okrem primárne peňažne vnímaného výrazu 
talent, značí aj „mať nadanie“. Tento význam pochádza tiež z biblického príbehu, v ktorom dal pán svojmu 
1 sluhovi 5, druhému 2 a tretiemu 1 talent (hrivnu), aby z nich ťažili. To sa obrazne začalo spájať s ľuďmi, 
ktorým sa od prirodzenosti dostalo hrivien, a preto sú talentovaní (Novotný 1956, 237n; Bahník 1974, 597; 
Wiseman – Wheaton 2009, 1075). Jeden z najzaujímavejších dokladov o zmenách vo vývoji výmenných jednotiek 
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predstavuje prípad starogréckych ražňov. Bola to zahrotená železná tyč, ktorú používali pastieri ako bodec či 
ražeň na pečenie mäsa pod výrazmi obelos/obeliskoi. Z nej sa vyvinula najmenšia zmenná attická jednotka, obolos. 
Zovretím 6 ražňov či tyčí v dlani sa v gréčtine povie drachma (z gr. drattomai – zovieram, držím), čo tvorí 
v konečnom dôsledku najmenšiu súčasť peňažno-váhovej metriky gréckeho sveta. 6 obolov zodpovedá 1 drachme, 
100 drachiem zodpovedá 1 mine, 60 mín zodpovedá 1 talentu (Pleiner 1961, 439; Bahník 1974, 464). 

2.5. Metrický systém antického Ríma a Byzancie

Prvé transakcie v rímskej peňažno-tovarovej výmene možno dokladovať pomocou naturálneho spôsobu, 
dobytka, z ktorého sa v priebehu storočí vyvinulo pomenovanie pre rímsky peniaz (z lat. pecunia, od pecus = 
dobytok). Najstarším platidlom sa stal kus odváženej medi, zvanej aes rudae (hrubý nespracovaný kov). 
Časom dostal presnú váhu a tvar obdĺžnikovej doštičky s vyrazeným zvieraťom čo by upomienku na pôvodný  
výmenný obchod (aes signatum). Skutočnou základnou peňažnou jednotkou sa stal od roku 335 p. n. l. bronzový 
as s hmotnosťou jednej rímskej libry 273 g, po čase dokonca stúpla na váhu 327 g a vznikla tzv. ťažká mena 
(aes grave). V 3. storočí p. n. l. sa začali raziť strieborné denáre s váhou 4,55g (z lat. denarius = obsahujúca po 
desiatich: deni – po desiatich a nummus – desať), ktoré mali po 10 strieborných assoch. Váha denárov sa neskôr 
znížila a namiesto 10 bola ekvivalentná 16 assom. Zavedenie denáru priamo vychádzalo zo striebornej drachmy 
gréckeho sveta. Za republiky sa nakoniec pristúpilo k razeniu zlatých mincí, aurelov (z lat. aurelus tj. nummus, 
zlatý) s hmotnosťou od 7,9 do 8,2 g, čo predstavovalo 1/40 rímskej libry s 96 % podielom zlata, ktorý za vlády 
cisárov smeli raziť iba oni. 1 aurelus mal hodnotu 25 denárov = 100 bronzových sesterciov = 400 assov. Aureus 
a denáre devalváciou meny strácali postupne na svojej hodnote (Bahník 1974, 464; Sutherland – Carson 1984, 3–5; 
Sejbal 1997, 42; Grossmannová – Šmerda 2012, 58).

Najradikálnejšie oslabenie rímskej meny sa prejavuje počas celého 3. storočia, v ktorom bolo niekoľko  
neúspešných pokusov aureus stabilizovať. Zmena nastala úplným nahradením starého peňažného systému resp. 
vytvorením úplne nového Konštantínom I. Veľkým v roku 311. Hmotnosť libry upravil na 327 g v 12 unciach 
(grécky ungiai), z ktorej sa vyrazilo 72 solidov (z lat. solidus = pevný/dokonalý) s hmotnosťou 4,55 g (časom 
ustálená na 4,4 g) z 24 karátového zlata, čo predstavovalo 1/72 libry. Takto zreformovaný monetárny systém 
pretrval i po páde Západorímskej ríše a plne sa etabloval v Byzancii na niekoľko storočí s drobnou reformou 
cisára Alexia I. Komména (Sutherland – Carson 1984, 133–136; Steuer 1987a, 437–443; Vavřínek 2011, 197, 442; 
Koder 2016, 138).

2.6. Metrická sústava a vzťahy jednotiek váh v Civilnom zákonníku

Civilný zákonník (MMFH IV, 178–198; Žigo – Kučera 2012, 108–112) v texte vyjadruje veľmi podstatnú 
informáciu, z ktorej je možné aspoň trocha sa vyjadriť či pokúsiť zrekonštruovať menovú sústavu  
Veľkomoravskej ríše a jej myšlienkotvorný pôvod. V paragrafe č. 8 je zapísaná zmienka o libre zlata za pohane-
nie panny, ktorú Konštantín ekvivalentne vyčísľuje na 72 stľazov. Ďalšie 2 tresty vymeriava autor hodnotami 30 
a 3 stľazmi. Takto stanovené jednotky neboli vybrané náhodou a museli vychádzať z nejakého už zavedeného 
systému. Na základe pôvodu solúnskych bratov, možno jednoznačné východisko hľadať práve v Byzantskej 
ríši, resp. jej menovom systéme. Ak 72 stľazov vyjadruje 1 byzantskú libru (o váhe 327,45 g), tak v tom prípade 
zvyšné zmienky (30 a 3) musia predstavovať jej zlomky (Kučerovská 1989, 77). Zohľadnením úvahy,  
že z predmetnej libry sa vyrazilo 72 solidov, tak v tom prípade stľaz musí byť ich slovanským jazykovým 
ekvivalentom, čo si všimol medzi prvými J. Sejbal (1979, 28). 

2.7. Metrický systém vo Franskej a Východofranskej, resp. Rímsko-nemeckej (Otonskej) ríši

Franská ríša za Merovejovcov spočiatku plne vychádzala z menovej reformy po Konštantínovi Veľkom  
a pod veľkým vplyvom Byzancie s klasickým solidom v hodnote 1/72 váhy libry zlata (327,45g s 12 uncami). 
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Zmena nastávala ale v tom, že Merovejovci zvyčajne razili iba tretinky solidov tzv. tremiss. Preto sa strieborný 
denár napevno určil v monetárnom systéme v pomere 12 : 1 s názvom solidus brevis (krátky solidus). Na základe 
toho sa z celej libry razilo dokopy 252 strieborných denárov s približnou hmotnosťou 1,3 g, ktorá zodpovedala 
20 pšeničným zrnám. Dôraz sa kládol na zlatú menu, ktorá sa postupne devalvovala až ju plne nahradil  
strieborný denár (Sejbal 1997, 62 Verhulst 2002, 88).

Nóvum v monetizácii nastalo korunováciou majordóma Pipina III. Krátkeho za prvého kráľa z Karolovskej 
dynastie. Ten zreformoval mincovníctvo tak, že zo štandardnej rímskej libry (327,45 g) skladajúcej sa z 22 
krátkych solidov začal raziť 264 strieborných kvalitných denárov s hmotnosťou 1,24 g, ekvivalentných hmotnosti 
20 jačmenných zŕn = 0,065 g (Pirenne 1959, 244; Naismith 2012, 311–324). Skutočným zakladateľom novej 
denárovej meny (novi denarii; nem. Pfenig) bol Karol I. Veľký, ktorý dovtedy používanú váhu libry zvýšil na 408 g, 
čím vznikla Karolovská libra (pondus Caroli). Zložená bola z 20 krátkych solidov po 12 denároch, z ktorých malo byť 
vyrazených len 240 denárov s hmotnosťou 1,7 g, čo zase zodpovedalo hmotnosti 32 pšeničných zŕn 0,053 g. 
Alebo 8 solidov dlhých (solidus longus) po 30 denároch, čo činilo na razenie tiež 240 denárov. Faktom zostáva, 
že takto zreformovaný denár získal ku arabskému dirhamu pomer 3 : 1. Za panovania Karola I. Veľkého sa tiež 
ustálil kurz zlata a striebra v pomere 1 : 12 (Spufford 1988, 57; Day Jr. 1997, 30, 34, 40; Sejbal 1997, 65, 71; 
Verhulst 2002, 117–119). Tento kurz s obľubou využívali byzantskí a abbásovskí obchodníci, ktorí platili radšej 
zlatom, ktorého mali dostatok, aby získali menej dostupné striebro (Spufford 1988, 51). Detailný rozbor 
Karolových novi denarii je dodnes súčasťou vášnivých diskusií (pozri i s príslušnou literatúrou Suchodolski 1986; 
Garipzanov 2016), no nemožno nepostrehnúť zrejmý vzťah tohto kroku so zvýšením hmotnosti bagdadskej 
libry na 409g za abbásovského kalifa Hārūna al-Rašīda (Sejbal 1997, 65; Sénac 2002, 50n). Dôvodom bol zrejme 
veľmi blízky diplomatický vzťah medzi franským cisárom a bagdadským kalifom (Sénac 2002, 39n; Drocourt 
2010, 54), a teda i znalosť ekonomických pomerov abbásovskej ríše. Pomocou písomných prameňov je známe, 
že Hārūn al-Rašīd si vo Franskej ríši založil niečo ako „ambasádu“ (Pirenne 1959, 160; Sénac 2002, 42n), zaslal 
Karolovi I. Veľkému dar, slona Abula Abbāsa (Jílek – Kalhous 2010, 549n, 561n; Hodges 1988, 155n, 166), 
dokonca je známe aj jeho predávanie exotických zvierat do Karolovej menažérie (Mlíkovský 2005, 189). 

Zmena včasnostredovekej denárovej ekonomiky sa začala pozvoľne prejavovať úbytkom mincí od druhej 
polovice 9. storočia, pričom citeľne viditeľná sa stala od začiatku 10. storočia. Kláštory cenné kovy, zlaté  
a strieborné zliatky, radšej pretavovali na zlatnícke výrobky, ukladajúc ich do pokladníc, aby tvorili ich peňažnú 
rezervu (Goff  2012, 17n). Pondus Caroli zostal v platnosti, no začali sa rodiť mincovne na základe tzv. 
prirodzeného práva, bez súhlasu rímskeho kráľa (Blackburn 1993, 43; Sejbal 1997, 66). Pre priestor strednej 
Európy sa hegemónom a vzorom stáva bavorské mincovníctvo, ktoré sprostredkovávalo karolovskú razbu pre 
Karpatskú kotlinu s „nástupnickými“ štátmi po už zničenej Veľkej Morave. Nakoľko najviac mincí sa razilo  
v Rezne (Regensburg), zaužíval sa pre tento typ denárov názov Rezno. Na ich základe sa prvá monetárna 
produkcia vyskytuje v Českom kniežactve a spája sa s Boleslavom I. Ukrutným. Jej začiatok nemožno vylúčiť 
už po roku 935, no pravdepodobnejší sa zdá rok 955. Priamy a hodnoverný dôkaz o razbe prvých českých  
denárov podal Ibrāhīm ibn Jakūb, ktorý navštívil v roku 962 alebo 966 Prahu a vo svojich spisoch sa zmieňuje 
o tzv. quinšāroch, teda českých denároch (MMFH III, 413; Spufford 1988, 79; Pošvář 1997, 68; Petráň 1998, 52, 54, 
60n; Pauliny 1999, 117; Petráň 2006, 165n), pričom jasnú a dodnes platnú spojitosť denárov s quinšārmi 
preukázala J. Štěpková (1956, 19–22). 

2.8. Metrický systém Sásanovskej Perzie a kalifov Blízkeho Východu

Blízkovýchodná razba sásanovskej proveniencie vychádzala priamo z antického podhubia, totiž striebornej 
drachmy. Tieto razby z rýdzeho striebra si držali po celú dobu fungovania ríše (roky 226–651) značnú obľubu 
a spoľahlivosť užívania. Mali pomerne široký priemer s hmotnosťou približne 4g–4,3 g (Mitchiner 1977, 57; 
Nezhad 2003, 52n). Pokračovatelia blízkovýchodného mincovníctva sa nakoniec stali Arabi. Po rozvrátení 
Sásanovskej Perzie (rok 651), Arabi ku vlastnému razeniu nominálov neprikročili hneď, ale ešte približne 50 
rokov pokračovali mincovne v pôvodných sásanovských drachmách (Sejbal 1997, 59). Než došlo k arabskej 
expanzii, objavovali sa na Arabskom polostrove byzantské a sásanovské mince, ktoré sa nakoniec stali vzorom 
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pre monetárny systém umajjovských a abbásovských kalifov Blízkeho Východu (Hinz 1955, 1). Na vyjadrenie 
predislamskej peňažnej metriky a zavedením monetárneho systému sa používal výraz mithqāl (jednoducho 
„váha“, z lat. pondus, gr. στατὴρ). Tá mala rovnakú váhu ako neskorší dīnār. K razbe vlastného mincového 
nominálu došlo až za umajjovského kalifa Abd al-Malika ibn Marwāna v roku 77 A. H.3 (v európskom kalendá-
ri rok 696). V ňom sa uplatňovala bimetalická razba, pričom dīnār bol ekvivalentom zlatého solidu, a dirham 
kopíroval sásanovskú drachmu. Okrem nich sa používali i medené mince false alebo filsy (z lat. follis). Zlatý dīnār 
mal váhu 4,25 g a strieborný dirham 2,97 g. V prípade medeného falsu išlo o mincu pre bežný obchodný styk 
mimo mincovú sústavu s variabilnou hmotnosťou od 1 do 9 g. Dīnār zo zlata sa rovnal 10 dirhamom, a preto 
na základe tohto peňažného vzťahu dostal aj názov (z lat. deni = po desiatich). Po peňažnej reforme mithqāl 
zmenil svoju pôvodnú funkciu, delil 30 dirhamov v 3 zlomkoch podľa potreby na 1/10, 1/6 alebo 1/5. 
Tento bimetalický peňažný vzťah zostal platný len s malými zmenami prakticky až do pádu abbásovského  
kalifátu v roku 656 A. H. (európsky rok 1258 – pozri Grierson 1960, 241–248, 255–260; Mitchiner 1977, 59; 
Spufford 1988, 39; Nezhad 2003, 55, 57–62; Steuer 2004, 119). Zaujímavú informáciu uvádza Ibn Chaldūn, 
spájajúci slovo sikka (minca, mincovňa) výhradne so železným razidlom, čiže kusom železa. Prv sa tento pojem 
považoval za výsledok razenia – rytín zobrazených na dirhamoch a dīnāroch, až úplne získal význam celého 
procesu razenia mincí z presne stanovej váhy drahého kovu (Ibn Chaldún, 145).

Výraznú zmenu predstavuje zvýšenie hmotnosti bagdadskej libry na 409 g za abbásovského kalifa Hārūna 
al-Rašīda, čím sa touto reformou z pôvodného vzťahu 10 dirhamov za 1 dīnār posunula hodnota od začiatku 9. 
storočia v pomere 1 dīnār za 14 dirhamov. Z nej potom vychádzalo aj mincovníctvo dynastie Samanidov 
z Chorasanu, Tabaristanu a Transoxanie (Spufford 1988, 51, 65; Sejbal 1997, 65; Adamczyk 2002, 75). Ako v prí-
pade sásanovskej drachmy, tak na základe výrazne kvalitnej razby z ťažkej bagdadskej libry sa dirhamy a dīnāre 

3  z lat. Anno Hegirae („po Hidžre“), rozumej: po odchode/vyhnaní proroka Mohammeda z Mekky do Mediny.

Obr. 9. Distribúcia dirhamov (podľa Spufford 1988, 66, mapa 7).
Fig. 9. Distribution of  dirhams (after Spufford 1988, 66, map 7).
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z Blízkeho Východu tešili mimoriadnej obľube v obchodnom styku. Ich prenikanie do Európy začalo tesne po 
začiatku 10. storočia od Uralu zo severovýchodnej Európy a ich nálezy možno zdokumentovať až  
ku Mníchovu (obr. 9). Spoľahlivosť a spokojnosť užívania arabského mincovníctva sa týmto spôsobom 
premietlo do kvantitatívneho množstva v celom zmienenom priestore (Steuer 1987b, 130, obr. 3; Vavruš 2008, 
185, obr. 3; Adamczyk 2014, 171, mapa 5).

2.9. Európsky a Blízkovýchodný váhový kontext

Veľmi zaujímavý postreh predostrel ešte na začiatku 60-tych rokov J. Pošvář, ktorý odkazoval na  
nepopierateľný vzťah váhových jednotiek monetárne európskej proveniencie a arabských oblastí. Poukazoval 
na to, že celý menový fond od Franskej ríše po Blízky Východ do seba ideálne zapadal (Pošvář 1963, 137, 139n), 
t. j. mal svoje ekvivalenty a zlomky v celoeurópskom priestore. Škandinávska hrivna s váhou 218g bola 2/3 libry 
byzantskej (327g) a tá zase bola 4/5 „ťažkej“ libry karolínsko-bagdadskej (409 g). Podobne to postrehol 
i S. Suchodolski (1986, 342), pričom sa tento stav udržal s menšími obmenami až do polovice 13. storočia (obr. 
10). Je potrebné nezabudnúť na to, že tieto váhové jednotky boli zároveň i jednotkami menovými, čiže na 
váhové ocenenie striebra a zlata ako takých. Do tohto konceptu zapadajú nálezy závaží od Ruska, Poľska,  
Škandinávie až po Moravu. Arabský dīnārový systém resp. bagdadská „ťažká“ libra sa zohľadňovala v obchode 
východnej Európy a severovýchodnej Európy. Karolovská libra hlavne pre blízke dobyté územia začlenené 
postupne do štruktúry ríše a stredná Európa po páde Veľkej Moravy zrejme od konca prvej polovice 10. storo-

Obr. 10. Vzťah metrológie váh monetárnych ekonomík vrcholného stredoveku (upravené podľa Tye 2009, 150).
Fig. 10. Metrological connection of  weight in monetary economies in High Medevial Age (modif. after Tye 2009, 150).
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čia. Byzantský solidus mal vplyv na peňažno-tovarové ekonomiky južnej Európy a hlavne strednej Európy 
do pádu Veľkej Moravy. Toto tvrdenie priamo potvrdzuje písomná zmienka Konštantína Filozofa v Civilnom 
zákonníku o libre, ktorá zodpovedá 72 stľazom.

2.10. Kultúrny a materiálny vplyv Byzancie vo veľkomoravskom a poveľkomoravskom  
období v strednej Európe

Možnosti pôsobenia Byzantíncov v slovanskom prostredí, jej hĺbka a intenzita súvisela primárne od stavu  
a úrovne spoločností, na základe ktorých vstupovala a determinovala schopnosť prijímať byzantské impulzy, 
politické zámery a intencie. Zainteresovanie byzantského elementu sa však nemenilo len diachronicky, ale i na 
základe geografickej a geopolitickej situácie. Preto časť stredného Podunajska, ktorá kedysi tvorila rímsku  
Pannóniu, nebola pre Byzantíncov územím, ktoré by mohla ihneď a bez problémov pripojiť ku svojej cirkevno, 
kultúrnej a politickej sfére (Avenarius 1992, 15). Priamy politický vplyv Byzancie sa v Pannónii prejavoval prak-
ticky už od momentu definitívneho rozdelenia Rímskej ríše na Západorímsku a Východorímsku počas obdobia 
sťahovania národov. Tento stav zostával a udržiaval sa na strednom Podunajsku do momentu, kým Longobar-
di z obavy pred nevyspytateľným avarským susedom opustili oblasť stredného toku Dunaja v roku 568  
a vytvorením Bulharského štátu na juhovýchode Balkánu (Avenarius 1974, 76, 171–178; Pohl 1988, 57, 227n; 
Bystrický 2008, 162). Jeden z priamych dokladov potvrdzujúci čulý obchodný kontakt byzantskej ríše v priestore 
budúcej Veľkej Moravy možno považovať mimoriadne bohatý poklad (byzantského kovotepca) zo Zemianské-
ho Vrbovku skladajúci sa z niekoľkých strieborných predmetov a byzantských mincí z konca 60-tych rokov 7. 
storočia (Radoměrský 1953, 121n; Svoboda 1953, 33–44; Turčan 2007, 41–47; Zábojník 2007, 18n). Iným príkladom 
je aj depot zo 7. storočia z Břeclavi-Poštorné, kde bolo možné zdokumentovať predmety avarského ozdobné-
ho štýlu. Artefakty byzantskej kultúrnej sféry, dokonca až z Pobaltia (Košnar 1994, 95–97; Charvát 2002, 904).

Je možné preto tvrdiť, že príchodom Avarov do Pannónie a Bulharov na Balkán, Slovania strednej Európy 
ešte pred vzniknutím Veľkej Moravy kontakty s Byzanciou neboli prerušené, iba boli mierne utlmené (Měřínský 
2002, 441–445; Profantová 2007, 52, obr, 1A, 1B; Profantová 2013, 175–178). Z priamych peňažných vzťahov sú 
posledné známe mince na sever od stredného Podunajska v prostredí budúcej Veľkej Moravy, cisárov Konštan-
tína IV. Pogonata (668–685), Konštantína V. Kopronyma (741–775) a Leva IV. Chazarského (775–780 – pozri 
Fiala 2007, 127). Obchod Byzancie s územím severnejšie od Karpatského oblúka do konca 7. storočia doku-
mentuje 20 mincí (Wołoszyn 2009, 497–506). Po asi 100 ročnom hiáte bol objavený a zdokumentovaný najstarší 
solidus z Moravy až cisára Theofila (829–842) a ďalších 2 byzantských mincí (Svoboda 1953, 87, Sejbal 1979, 27; 
Profantová 2007, 54), resp. až do 11. storočia v Českej republike z 8 lokalít (Militký 2006, 130, tab. 2). Neminco-
vé kontakty Karpatskej kotliny s byzantským kultúrnym prostredím vyjadrujú primárne garnitúry opaskov  
obyvateľstva avarského kaganátu. Na základe ich analýzy bolo preukázané, že je na nich postrehnuteľné prijí-
manie a kopírovanie byzantskej materiálnej kultúry, resp. ich výzdobného štýlu avarskými elitami počas 6. až 8. 
storočia (Daim 2010, 61, 67–70; Kardaras 2011, 27–42). Kontakty Byzancie a avarského kaganátu dokazujú tiež 
diplomatické deputácie zmieňované v byzantských písomných prameňoch, ktoré spomínajú 35 výprav Avarov 
k byzantskému cisárovi a 24 výprav z Byzancie ku Avarom (Kardaras 2011, 21–27; Szalontai 2016, 55–65). 

Byzancia sa dlhé roky uspokojovala len so sledovaním a sondovaním situácie stredoeurópskych reálií.  
Po páde avarského kaganátu priestor na strednom Dunaji začala znova výraznejšie ovplyvňovať najneskôr od 
začiatku 9. storočia. Obdobie čiastočného útlmu kontaktov s Byzanciou ponechalo priestor pre postupne silne-
júce šírenie vplyvov zo západnej Európy resp. Východofranskej ríše, ktorá sa stala trvalou. Pričom „Nerušená 
koexistencia západnej kultúry s východnými prvkami trvala i naďalej“ (Avenarius 1992, 126) až do dobytia Konštantino-
pola 4. križiackou výpravou, od kedy sa už nikdy neobnovila. Ovplyvňovanie karpatských a stredodunajských 
Slovanov západnou Európou sa dialo v prvom rade pomocou evanjelizačných či politických snáh (Vavřínek 
1963; Ratkoš 1971; Pauliny 1983, 19–21; Kožiak 2006; Hardt 2010, 118–120; Steinhübel 2016, 81–228). 
A pochopiteľne  je možné ich registrovať i v archeologickom materiáli karolinskej proveniencie (Wachowski 
2001; Szőke 2008; Profantová 2009, 286–298; Szőke 2010; Hunka 2011, 50, tab. 1; Profantová 2011; Robak 2013; 
Robak 2017–2018; Robak 2018, 63–87).
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Vplyvy Byzancie na sever od stredného Podunajska možno latentne rozoznávať na jednom z najcitlivejších 
chronologicky sa objavujúcich archeologických nálezoch, totiž honosných veľkomoravských šperkoch.  
V súčasnosti ešte stále prebieha rozsiahla diskusia, ktorá sa snaží tieto šperky datovať, vypátrať ich pôvod, 
určiť genézu, zistiť vplyvy (pozri i s literatúrou Galuška 2013; Galuška 2014; Chorvátová 2015; Ungerman 2018, 
514–523). Aj keď de facto Byzantská ríša stratila susedstvo s bývalou rímskou provinciou Pannónia, úplný prísun 
myšlienok a materiálnej kultúry cez avarsko-bulharský „koridor“ na jej územie neustal. Je zrejme mylné si  
myslieť, že moravské elity do styku s Byzanciou prišli až roku 863, ale s najväčšou pravdepodobnosťou omno-
ho skôr, na čo by mohli odkazovať liate garnitúry z Mikulčíc (Daim 2000, 188). K veľmi zaujímavým výsledkom 
dospel Š. Ungerman, ktorý analyzoval šperkárstvo zastúpené na území Veľkej Moravy na základe podrobnej 
analýzy výzdobných motívov. V jednej z jeho štúdií hodnotí, že skepsa o nepreukázateľnosti nosení ženského 
šperku nebola potvrdená (Ungerman 2005, 741). Dokonca konštatuje nosenie ozdôb západného, južného i juho-
východného pôvodu, čo pripúšťa i V. Turčan (2011, 126). O historickej relevantnosti v podobe rôznych vply-
vov (rozumej etnickom rozmere, obchode, kontaktoch medzi elitami) sa Š. Ungerman vyjadroval vo svojom 
článku len veľmi zdržanlivo. Podľa názoru J. Drauschkeho (2008, 410) importy, resp. doklady byzantsko-
orientálneho šperkárstva (hlavne pracky opaskov) smerujúce do Franskej ríše počas 7. storočia, vyjadrujú pred-
poklad významnej distribúcie výrobkov remeselníkov na severozápade Balkánu. Autor to ale odporúča ešte  
podrobnejšie preskúmať. Takýmto náznakom by mohla byť distribúia šperkov z oblastí severozápadného  
Jadranu do Karpatskej kotliny od druhej polovice 6. do prvej polovice 7. storičia, ktoré možno rozdeliť na  
2 skupiny. Ia a Ib: kontakty z Talianska a Balkánu, Ic: z Pontu a II: z Byzancie (Blay – Samu 2016, 293–309). 
Zaujímavým dokladom sú i avarské opaskové kovania z neskorého avarského kaganátu na jej západnej periférii 
(Dolní Dunajovice, Grabelsdorf, Pohořelice), ktoré vykazujú byzantsko-adriatické prvky (Szenthe 2013, 216–
218). O aplikovaní umeleckého štýlu na šperkoch používaného v Byzancii a Franskej ríši v Dalmácii na prelome 
8. a 9. storočia poukazuje i M. Petrinec (2019, 62–65). V Dolnom Rakúsku taktiež badať výrazne prevažujúce 
nálezy byzantských mincí na starých obchodných cestách, než razieb západných, či v avarskej alebo dobe  
karolínsko-veľkomoravskej, resp. až do doby ottonskej (Justová 1990, 114n, 213n). „Pomocnou barličkou“ 
k téze pôvodu šperkov byzantsko-adriatického vplyvu možno vysloviť v prípade, pri ktorom sa predpokladá 
kontakt Moravy s Dalmáciou (Vavřínek – Zástěrová 1982, 162–165), patriacou ešte stále v tom čase Byzancii. 
T. Štefanovičová predpokladá taktiež výrobu byzantských zlatníckych výrobkov a šperkov v adriatickej oblasti 
už počas 8. storočia, avšak vylučuje možnosť priamych importov (Štefanovičová 2004, 194n), rovnako V. Bikić 
(2010). Podobne byzantsko-orientálne šperkárne predpokladá v adriatiku i B. Sz. Szmoniewski (2010b, 165, 
170), ktorý ale pripúšťa vzťahy i s veľkomoravským zlatníctvom, teda pôvod tzv. byzantsko-orientálneho  
šperku z byzantsko-adriatického prostredia. 

V ďalšej štúdii Š. Ungerman podrobuje hĺbkovou analýzou nálezy luxusných šperkov, konkrétne prsteňov, 
v strednej a východnej Európe tak i z Balkánu (Ungerman 2017, 62, obr. 29). V nej autor konštatuje, že móda 
nosiť prstene (od prelomu 8./9. storočia po koniec 9. storočia) priamoúmerne podliehala trendom v oblas-
tiach, kde bolo ich nosenie silno zakorenené, pretože keď kontakty na tieto oblasti boli zoslabené či sa vytrati-
li, záujem o nich skrátka zmizol (Ungerman 2017, 76). Tézu, ktorá predpokladá príchod byzantských šperkárov 
na Veľkú Moravu a tým pádom aj založenie jej zlatníctva po páde avarského kaganátu, nepopiera, no konštatu-
je i možný priamy príchod zlatníckych remeselníkov z niektorých byzantských miest pri Jadrane. Inými slovami, 
sprostredkovanie impulzov stredomorského umeleckého remesla tými avarskými nebolo nevyhnutne nutné 
(Ungerman 2017, 77). Pričom treba brať na zreteľ, že ak sa určitý druh šperku objavuje zároveň na Veľkej 
Morave a v Byzancii, nie je veľmi pravdepodobné, aby takéto šperky Byzantínci prebrali od Veľkomoravanov, 
ba skôr naopak (Ungerman 2018, 525). Na jasný obchodný kontakt s Konštantínopolom môžu poukazovať 
nálezy zlatých guľovitých záveskov s vertikálnym rebrovaným a hladkým povrchom (Galuška 2004, 110), prí-
padne výhradné miesto zaujíma zlaté kovanie opasku so sklenenou napodobeninou almandína s pravými perla-
mi pri mikulčickej bazilike (Galuška 2004, 110; Ivanič 2016, 6), či olovený krstný krížik s gréckym textom IC XC 
– NI KA (Hrubý 1965, tab. XLVII: 3–4; Galuška 1996, 112; Balcárek 2006). Ďalší veľmi známy predmet pochá-
dzajúci z byzantského prostredia je slonovinová pixyda z Čiernych Kľačian. Bola vyrobená buď v prvej tretine 
4. storočia s bukolickým výjavom založenia Ríma Romulom a Remom (Kolník – Veliačik 1983, 37–58), alebo až 
v 6. storočí s výjavom biblickej scény svätenia Jakuba Izákom (Vančo 2006) a objavená náhodne (bez jasných 
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nálezových okolností) žiakmi základnej školy v roku 1974 pri výkopových prácach vodovodného potrubia. 
Údajne mala byť situovaná v porušenom hrobe, datovaného keramickým materiálom ku koncu veľkomorav-
ského obdobia (Kolník – Veliačik 1983, 17, 21; Hanuliak – Pieta 2014, 144). Kontakty na Konštantínopol môže 
odkazovať i proveniencia skúmaných kostolov z územia Veľkej Moravy, pri ktorých je okrem jasných výcho-
dofranských predlôh možné stotožniť niektoré s prostredím adriaticko-ilírskym vychádzajúcim vzorovo  
z Byzancie (Pošmourný 1971, 46–48, 56n; Ševčíková 1992, 94–96, 98n, 106; Štefanovičová 2001, 398, 401–403; Illáš 
2011; Botek 2014, 49n, 59; Botek 2017), teda podliehajúcemu územiu cirkevnej evanjelizačnej sféry aquilejského 
ortodoxného patriarchátu. Ani po rozpade Veľkej Moravy však kontakty strednej Európy s Byzanciou nekon-
čili. V prípade Uhorska zostali niektoré oblasti až do 12. storočia pod jej istým kultúrnym vplyvom, no bez 
akýchkoľvek organizačných štruktúr (Makk 1989; Avenarius 1992, 15; Vrtel 1993, 8n). Výrazne sa to prejavuje 
v kontaktoch pred-árpadovského kráľovstva a jej elít napojených na byzantský kultúry a i náboženský svet. 
Napríklad krst byzantského obradu staromaďarských náčelníkov Bulča a Ďulu (Ratkoš 1963, 112n; Avenarius 
1992, 117n) alebo podpora manželky veľkokniežaťa Gejzu a matky budúceho uhorského kráľa Štefana I. Svä-
tého, Sarolt, gréckej ortodoxie vo Vespríme (Ruttkay 2013, 44). Rovnako ako i prítomnosťou Grékov (Byzan-
tíncov) v Uhorskom kráľovstve, o ktorých je síce málo priamych dokladov, ale odkazuje na nich historická  
toponymia (Marek 2006, 368–370). Pri politickom kontakte medzi oboma krajinami možno spomenúť naprík-
lad byzantskú manželku Gejzu I., dcéru Teodora Synadena (Avenarius 1992, 126), rovnako vydaj dcéry 
Ladislava I. Svätého za syna byzantského cisára, Jána (Józsa 2011, 7n). Azda za vrchol kontaktov medzi Byzan-
ciou a Uhorskom je možné považovať prípravu budúceho kráľa Bela III. za východorímského cisára (Schneider 
2019, 29–39). Z materiálnej kultúry to napríklad sú korunovačný plášť sv. Štefana, byzantské prvky v kostoloch 
a katedrálach stavaných za vlády toho istého panovníka (Avenarius 1992, 121n; Komáromi 2007, 226), rovnako 
i známy nález tzv. Monomachovej koruny z Ivanky pri Nitre (Holčík 1984a; Kiss 1997). Taktiež šperky byzant-
sko-balkánskeho slohu (Mesterházy 1994, 118–121). Rovnako za spoľahlivý indikátor kontaktov oboch krajín 
slúžia vyobrazenia s dvojitým krížom na minciach a heraldike (Réthy 1899, 22, tab. 7: 112; Vrtel 1993, 9n, 14; 
Kovács 1997, 105n, 109, 140n, tab. 5: 1–16; tab. 8: 13, 14; tab. 9: 1, 3; Hunka 2012, 59, 61, 90, 175, tab. III: 17; 
Vrtel 2017, 32n, 38) či závesné krížiky (Holčík 1984b, 257–263; Hanuliak – Pieta 2014, 141n). Najmarkantnejšie 
vzťahy badať v politike a kultúre, konkrétne práve či náboženstve (Komáromi 2007, 215–225; Komáromi 2014). 
Príkladom kontaktov cisárstva na Bospore s územím dnešného Poľska sú hlinené tabuľky s gréckymi písmena-
mi ICXI (interpretované ako monogram Krista) objavené v obci Podebłocie, ktorých pôvod je zo Stredomoria 
(Bogucki 2016, 232). Zaujímavou je aj písomná zmienka ku Krakovsku, ku ktorému sa vzťahuje okolo roku 1000 
zápis o istom arcibiskupovi Prochorovi vo východnom tvare a až neskôr v západnom, Prokolfovi (Ratkoš 1963, 
113). Podobne Grékov (Byzantíncov) zmieňujú pramene na konci 11. storočia neďaleko Wolinu (Adam z Brém, 
66n). V Českej republike podrobnú syntézu byzantských vzťahov, nie len z poveľkomoravského obdobia,  
vyhodnotil na základe hmotných pamiatok podrobne P. Balcárek (2009).

4. Predpokladané funkcie železných sekerovitých hrivien

V súčasnosti nie je jednoduché sa jednoznačne vyjadriť ku funkcii sekerovitých hrivien, pretože k nim nie 
sú žiadne priame písomné zmienky. Je potrebné si dobre uvedomiť, že s postupujúcou feudalizáciou  
včasnostredovekej strednej Európy a zvyšujúcou sa kvalitou poľnohospodárstva, pôvodný jednoduchý zmenný 
spôsob hospodárstva sa musel vyvinúť do zložitejšieho vzťahu, čím získal bežný tovar zámennú hodnotu  
(Sejbal 1960, 73). Na základe prezentovaných situácií z Európy a arabského sveta poukážem na určité aspekty, 
ktoré môžu dopomôcť pochopiť ich funkciu.

4.1 Sekerovité hrivny ako platidlá

Už od najstarších čias v geopolitickom prostredí Európy a Blízkeho Východu vystupovalo železo ako istý 
druh zmennej hodnoty (aes rudae, mithqāl, šekel, lót, obolos, drachma), ktorá vychádzala z potreby z nejakej váhy 
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železa, resp. rôznorodého železného predmetu určiť hodnotu „niečoho“ (Novotný 1956; 196; Grierson 1960, 255; 
Pleiner 1961, 439; Bahnik 1974, 464, Wiseman – Wheaton 2009, 1075). Tento vzťah sa premietal v hociktorom 
sledovanom kultúrnom prostredí v rôznorodom časovom rozpätí. Vývinom hospodárstiev jednotlivých  
spoločností nastala potreba sofistikovanejšieho vyjadrenia peňažno-tovarového vzťahu. Túto rolu nahradila 
váha drahých kovov (talent, centmár, hrivna), ktorým bola na základe váhy železa stanovená hodnota (Novotný 
1956, 89, 287n; Wiseman – Wheaton 2009, 1075). Z nich sa vytvorilo mincovníctvo, meniace svoju kredibilitu 
podľa konkrétnej ekonomickej sily jednotlivých štátnych celkov. Veľmi podobný postup zrejme musel prebe-
hnúť aj u Slovanov v celom geografickom prostredí, v ktorom boli usídlení. Geopolitickým rozširovaním sfér 
vplyvu a vojnami sa jednotliví hegemóni (Východofranská ríša, Byzantská ríša, Umajjovsko-abbásovský kalifát) 
dostávali do kontaktu so Slovanmi a priamo ich ekonomicky ovplyvnili. Severovýchodnú Európu Arabi so  
svojimi dirhammi a dīnārmi, ktoré na prelome 9. s 10. storočia začali po obchodnej ceste prenikať najčastejšie 
z Transaxónie, cez Novgorod a Kyjev až do západnej Európy a Škandinávie. Túto skutočnosť spôsobilo  
presunutie obchodných ciest v Oriente zo stredomoria hlbšie do južného Iraku a Iránu, založením Bagadadu  
v polovici 8. storočia Abbásovcami (Adamczyk 2002, 66). Západných Slovanov Východofranská ríša, v strednej 
Európe slovanský element ovplyvňovala Byzancia a Východofranská resp. neskôr Otonska ríša, a slovanské 
obyvateľstvo Balkánu s Kyjevskou Rusou hlavne Byzantínci (obr. 11).

Z enormného množstva zdokumentovaných železných sekerovitých hrivien uložených v depotoch sa poda-
rilo pomocou použitia matematicko-štatistických metód odhaliť a preukázať previazanie váhy sekerovitých 
hrivien s byzantskou librou (Bielaková – Tirpáková 1989, 94). Na základe písomných zmienok v Civilnom 
zákonníku o tzv. stľazoch, (a jeho väzbu na byzantské prostredie) dovoľujú taktiež predpokladať ekvivalenciu 
tohto slovanského pomenovania s byzantskou librou. Keďže najstarší nález sekerovitej hrivny možno datovať 
najneskôr ku koncu 8. storočia, v oblasti Devínskej brány, ležiacej neďaleko obchodnej cesty z Aquileie do 
veľkomoravských centier na Morave (Měřínský – Zumpfe 1998, 175n), je veľmi pravdepodobné prevzatie 
byzantských myšlienkotvorných podnetov z oblastí Jadranu, ktorý ovládali a tým pádom i priamo ovplyvňovali 

Obr. 11. Distribučná mapa používania strieborných a zlatých mincí (upravené podľa Kilger 2007, 304, obr. 8.17, 
na základe Spufford 1988, 38, mapa 3).

Fig. 11. Distribution map of  usage silver and gold coins (modificated after Kilger 2007, 304, fig. 8.17, 
based on Spufford 1988, 38, map 3).
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Byzantínci. Túto tézu môžu potvrdzovať aj analyzované honosné šperky z Veľkej Moravy, ktorých výzdoba 
zohľadňuje byzantskú, karolínsku i jadranskú provenienciu, kde sa v priestore severného Adriatika všetky tri 
elementy premiešavali. Rovnako z dalmatsko-istrijského priestoru sa predpokladá príchod „...mnohých 
kresťanských učiteľov z Vlách i z Grécka...“ spomínaných v Živote sv. Metoda (MMFH II, 114; ŽM V, 48) spada-
júcich pod právomoc aquilejského patriarchu (Vavřínek 1963, 471–473, 476–480; Dvorník 1970, 96–105; Ratkoš 
1971, 73–76, 82; Kožiak 2010, 23–25). Podobne by tento názor mohla potvrdiť i logicky zvolená trasa, ktorú 
použili Cyril a Metod, keď smerovali ku Rastislavovi na Veľkú Moravu (Dvorník 1970, 120; Ivanič – Hetényi 2013, 
92, mapa 8; Vavřínek 2013, 86–88). Pričom hodný kus nimi zvolenej cesty putovali po tzv. „Vii Egnatii“, ktorá 
v tých časoch slúžila ako spojnica obchodu medzi západnou Európou a Byzanciou, na ktorej sa obchodovalo 
so zlatom, železnom, cínom, olovom či drahokamami (Ferluga 1987, 624). Podporovalo by to, ako sa zdá, veľmi 
zaujímavým spôsobom aj filologické vyjadrenie slov sklēnza (sekať, káľať), celez, celiz, cezlez (platidlo, peniaz) 
z jazyka západných južnoslovanských Slovanov, ktoré v cirkevnoslovanských podobách znejú *stьlędzь, *štьlędzь, 
*sklęzь v pôvodom gótskom slove *skillings, pričom tento pojem je východiskovým pre stľaz. Myslím si, že sto-
tožniť stľazy a hrivy by bolo v štádiu prezentovaných téz nemožné, avšak jednoznačne doloženou spoločnou 
veličinou, z ktorej vychádzajú obe, je byzantská libra, čo by základná jednotka peňažného systému byzantskej 
ríše. Mladšími dokladmi, ktoré dovoľujú uvažovať o sekerovitých hrivnách ako o platidle je používanie  
„ingotiek“ hrivien, či surovej váhe striebra vo vznikajúcom Uhorsku na prelome 10. a storočia až do doby, kedy 
ich definitívne postupne nevystriedali mince (Hunka 2013, 33). V písomných prameňoch sú zase spomínané 
hrivny ako marky či funty vo váženom striebre (Sedláček 1923, 154; Pánek – Hladík 1968, 82–90; Kučerovská 1977, 
292n; Hunka 2012, 38), či hrivny v podobe ingotiek z 13. storočia z Novgorodu a Kyjeva (Spufford 1983, 221; 
Adamczyk 2004, 164–172). V konečnom dôsledku i súčasná mena Ukrajiny je doteraz hrivna, kým rubeľ (sekanec) 
zase v Rusku. Pričom železo bolo ešte do začiatku 12. storočia v podobe hrivien, lupky prípadne iného  
polofabrikátu, súčasťou daňového systému Českého kráľovstva, v ktorom sa panovníkovi alebo cirkvi  
vyplácali odvody (CDB I, 3844; CDB I, 3995; CDB V.2, 3936; Klápště 2012, 297n; Podliska 2016, 723). 

Kým začiatok užívania železných sekerovitých hrivien sa dá predpokladať najneskôr od konca 8. storočia. 
Do kedy sa sekerovitá hrivna vychádzajúca z byzantskej libry vnímala a používala ako platidlo na území Veľkej 
Moravy, nie je možné jednoznačne odpovedať. Pravdepodobne ich peňažno-tovarový charakter nestratil  
opodstatnenie ani po deštrukcii veľkomoravskej ríše, nakoľko nálezy hrivien po začiatku 10. storočia (teda po 
bitke pri Bratislave v roku 907) dávajú tušiť „nejakú“ hodnotu, no prípadov ich používania po tejto udalosti je 
len minimálny (Bratislava – Academia Istropolitana?, Bíňa?, Olomouc). Zaujímavými sa zdajú oblasti poľského 
Sliezska, Malopoľska a východného Slovenska, pretože z pohľadu nálezových situácií nevykazujú hiát v ich 
užívaní. Nálezové okolnosti dovoľujú predpoklad, že po padnutí Veľkej Moravy, sliezské, malopoľské a výcho-
doslovenské hradiská začiatkom 10. storočia ešte len začali miestni Slovania stavať, pričom ich funkcia bola 
primárne refugiálna. Celý tento proces spôsobila s najväčšou pravdepodobnosťou prítomnosť Starých  
Maďarov v Karpatskej kotline. Iným dôvodom mohla byť obrana pred vojenskou agresiou Boleslava I.  
Ukrutného a jeho snahou dobyť časť obchodnej magistrály až po Kyjevskú Rus (Žemlička 1995a, 208–210; 
Měřínský 2008, 85, 87)? 

Približnú cenu železa 8. a 9. storočia možno vypočítať na základe hospodárskych listín z kláštora  
v St. Gallen (Pošvář 1959, 134). V nich jeden byzantský solidus zodpovedal približne 70 librám železa, čo je cca. 
22/23kg, pričom za kúpu pozemkov sa táto cena vyplácala buď v tremissoch alebo vo váhe železa (Pošvář 1959, 
134–136). To značí, že vo vyspelejších častiach Európy bolo železo ekvivalentné ku zlatu v pomere približne 
5000 : 1, kým v prípade striebra to bolo 500 : 1 (Pleiner 1984, 217; Galuška 2017, 199). Pri bežnej peňažno-
tovarovej výmene si teda kováč za jeden denár/quinšār mohol zadovážiť 760g železa, poľnohospodár 10 sliepok, 
pšenicu pre človeka na 30 dní, jačmeň pre koňa na 40 nocí či 10 plátených šatiek s pevnou hodnotou (MMFH 
III, 413n; Štěpková 1955, 137; Pauliny 1999, 117). Veď i súčasný termín platiť pochádza etymologicky 

4  „Modlata ferrarius cum filiis Hotacsa, Vaceta, qui solvunt ferramenta quater in anno.“, značiacu povinnosť hutníka Modlatu s jeho dvoma synmi odovzávať 
pražskej vyšehradskej kapitule štyrikrát do roka surové železo.
5  „Sdata qui deb solvere quinquaginta m[assa]s ferri.“, ktoré vo falzách kladrubksého kláštora určujú akémusi „Sdatovi“ platiť (snáď ročne) 50 kusov železa.
6  „...aut tantum ferri, quantum pro marca in preassignato iam tempore poterit comparari“, možné voľne preložiť ako: „...toľko železa, koľko by sa dalo za túto hrivnu 
utŕžiť.“, obdržaných špitálom sv. Františka v Prahe.
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zo slovanského slova plat, zna-
menajúceho kus látky s funkci-
ou platidla (Pošvář 1962, 458).

Z charakteru skúmaných si-
tuácií a rozmiestnenia možno 
jednoznačne tvrdiť, že hrivny 
sa museli používať primárne  
v centre Veľkomoravskej ríše  
s územiami, ktoré boli ich  
kniežatami spravované (obr. 2). 
Avšak názor, o absencii nálezov 
„ingotov podobných sekerovi-
tým hrivnám v prostredí karo-
línskej domény“ na západ od 
sútoku Moravy a Dunaja, ktorý 
používa M. Harvát (2019, 17) 
nemožno akceptovať, nakoľko 
hrivny boli mimo jadra Veľkej 
Moravy objavené v Poľsku,  
Maďarsku ako i Slovinsku  
(posledné 2 menované s pria-
mym vzťahom na Karolingov-
cami ovládané územia!). Dôle-
žité je si uvedomiť, akú optiku 
máme používať pri posudzova-
ní výmeny či importu v peňaž-
no-tovarovom systéme, pretože 
pozerať sa na lokálny obchod  
a obchod s luxusným tovarom 
prináša v analýze svoje mnohé 
úskalia (Kohl 1975, 43–49; 
Smetánka 2003, 35–60, 72–79; 
Wickham 2005, 694–700)7. 
Starší a zaužívaný názor, podľa 
ktorého sa mimoštátne obchod-

né transakcie mali uskutočňovať pomocou byzantských a franských mincí (Pošvář 1964, 96; Sejbal 1997, 75), 
stavom súčasného bádania nemožno prijať. Dôvody, ktoré tento názor zavrhli, zhrnuli obšírne viacerí autori 
(Macháček – Videman 2013; Videman – Macháček 2013; Štefan 2014, 155–163; Macháček 2015, 169–472;  
Videman 2018). Veľkomoravská ríša síce monetizovaná nebola, ale hodnotu cudzokrajných mincí istotne  
poznala. Tento názor vychádza hlavne z Raffelstettenského colného štatútu, so zápismi mien ako: libra, solidus, tremis-
sa (10 denárov), saiga (3 denáre = 1/12 solidu) a zmienkach o tzv. „trhu Moravanov“ (MMFH IV, 114–119; CDB 
I, 33–36; Ratkoš 1964, 215–218; Třeštík 1973; Steinhübel 2017, 189–191). Významnú rolu zohrávala ešte stále 
využívaná Jantárová cesta, ktorej jedna z jej vetiev začínala v Aquileji, pokračovala do Carnunta a niekde pri 
sútoku Dunaja s Moravou musela pokračovať proti prúdu Moravy ku Břeclavi-Pohansku, Mikulčiciam a zrejme 
aj Uherskému Hradišťu-Starému Městu či až k Olomoucu pokračujúc do Poľska (Galuška 2017, 201n). Za zau-
jímavé názory možno považovať tie, ktoré kladú temer neopodstatnene koniec tejto cesty do Břeclavi-Pohan-
ska či Mikulčíc (pozri i s literatúrou Třeštík 1999, 156n; Macháček 2007, 493, obr. 15; Macháček 2010, 459). 
V každom prípade, nech sa emporium či obchodné transakcie vykonávali na nám presne nelokalizovanom trhu, 

7  Špeciálnu pozornosť si v prípade luxusného tovaru zaslúži fenomén včasnostredovekého otroctva.

Obr. 12. Depot hrivien z Krakova na ul. Kanonicznej č. 13. a: stratigrafický pohľad 
na depot, b: uloženie hrivien v debnení (podľa Buko 2008, 95, obr. 38).

Fig. 12. Hoard of  axe-like currency bars from Kanonicza Street 13 in Cracow a: 
stratigraphy of  the hoard, b. arrangement of  the bundles of  bars in the top layer 

(after Buko 2008, 95, fig. 38).
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museli kupci zamienať požadovaný tovar za všeobecný obchodný ekvivalent (Macháček 2005, 129, 131; 
Macháček 2010, 457–461). Dlho sa predpokladalo, že obyvatelia Veľkej Moravy poznali a aj používali arabské 
mince, no priamy dôkaz chýbal (Tomčíková 2008, 59). Isté obdobie bol za jediný známy arabský mincový nález 
indikujúci znalosť orientálneho monetárneho systému bronzový fals vyrazený Hārūnom al-Rašīdom, datovaný 
do roku 797, objavený na južnom svahu bratislavského hradného kopca (Hunka 2002, 188). K bratislavskej 
minci možno reevidovaním staršieho nálezu priradiť i. umajjovský fals z Čelákovic (Profantová – Novák 2005, 
21–23). Prvým jednoznačne zdokumentovaným mincovým nálezom pochádzajúcim z nálezovej okolnosti  
prináležiacej k Veľkej Morave, patrí exemplár strieborného dirhamu kalifa Al-Mu‘tazza, ktorý bol ale určený 
k pretaveniu (Vavák 2018, 3; Vavák 2019, 5).

4.2. Sekerovité hrivny ako polotovar

Hrivny možno považovať i za železné polotovary, z ktorých mohla byť vyrobená široká paleta úžitkových 
predmetov. Väčšina odborníkov nepochybuje o fakte, že boli používané ako surovina pre kováčske dielne  
(Pleiner 1961, 429), prípadne na cementáciu poškodených železných predmetov. Dokazovať to môžu 
poosekávané hrivny z okolia kováčskych dielní, ako z Uherského Hradišťa-Starého Města, Mikulčíc, Sliaču, 
Břeclavi-Pohanska, Krakova ul. Kanonicznej 13 (Pleiner 1989, 86). Nálezy exemplárov hrivien, z ktorých tela 
bolo opakovane odsekávané indikuje rozhodne polyfunkčné využitie (Pleiner 1961, 443). V prípade navarovania 
plátov hrivien, badať snahu železo recyklovať, pričom výroba hrivien prevažovala z mäkkých zvarových ocelí 
(Pleiner 1961, 429). Zaujímavým je doklad sekery z Vršatského Podhradia, ktorá bola skutá kováčom z dvoch 
rôzne tvrdých hrivien (Holá – Furmánek 1970, 77–80). V prípade tezaurovaných exemplárov z Krakova 
z priekopy pod Wawelom sa zrejme naozaj jedná o vlastníctvo kmeňa Vislanov (Pleiner 1989, 86). Odsekávanie 
z hrivien by tiež napovedalo, že šlo skôr o majetok a surovinu v jednom, uloženého na jednom mieste, čomu 
by zodpovedalo i ich uskladnenie v drevenom debnení (obr. 12), z ktorého mohlo byť vyrobených 5300 čepelí 
meča alebo 4600 krojidiel, až 23000 nožov (Pleiner 1989, 86).

4.3. Sekerovité hrivny ako obol a votívny predmet

Inú funkciu by bolo možné predpokladať v prípade kusov zdokumentovaných v hroboch. Ak hospodárstvo 
smerovalo od naturálneho ku peňažnému, tak nálezy predmonetárnych platidiel v hroboch a neskôr mincí, 
museli byť dokladmi ekonomickej sily konkrétneho štátneho celku (Sejbal 1960, 75). Takto uložené artefakty 
mali byť „úplatkom“ pre prevozníka podsvetím a mali slúžiť ako rituálny dar mŕtvemu (Kolníková 1967, 189; 
Vavřínek 1970, 36–39). Ukladanie kovových predmetov do hrobu sa dá vypozorovať už u starých Italikov, 
ktorí dávali mŕtvemu do výbavy medené pliešky tzv. aes rudae (Radoměřský 1955, 4; Miechowicz 2012, 613). 
Z územia strenej Európy sa o náleze hrivny v hrobe dá hovoriť s istotou iba v jedinom prípade, a to z Devínskej 
Novej Vsi, polohy Pieskovne z hrobu č. 555. V ostaných prípadoch sa nachádzajú hrivny v jeho zásype, čo 
znemožňuje presnejšie sa vyjadriť ku ich prípadnému vzťahu. Faktom zostáva, že ak boli doteraz  
zdokumentované v zásype hrobovej jamy, často sa jedná o miniatúrne exempláre (Mikulčice, Uherské Hradiště-
Staré Město a Nitra). V prípade nálezov malých sekeriek v hroboch, je potrebné si tieto artefakty rozdeliť do 2 
základných skupín: amuletov a maličkých (symbolických) bojových sekier. Z charakteru hrivien je jednoznačne 
nutné vylúčiť variantu s interpretáciou sekeriek so symbolickým podtónom, resp. so vzťahom k boju.  
V prípade amuletov, vo forme miniaturizovaných zbraní, sa ich uloženie v hroboch strednej Európy situuje  
najčastejšie pri krku (Mořkovský 2005, 431; Kuczkowski 2009, 7). Tie sú často z bronzu jemnej výroby ako súčasť 
príveskov alebo vložiek do náhrdleníkov prevažne v ženských či dievčenských hroboch, ktoré nemožno  
spodobňovať vo svojich prvkoch uloženia v hrobovej výbave zomrelého s nálezmi pochádzajúcimi zo Škandi-
návie a zrejme ani z východnej Európy (Krumphanzlová 1992, 158n) do konca 10. storočia. V takomto prípade 
ani jeden exemplár zdokumentovaných hrivien z hrobov zo sledovaného geografického priestoru nespĺňa  
podmienky pre ich interpretáciu ako amuletu.
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Iba minimálne zastúpený počet nálezov sekerovitých hrivien možno považovať za súčasť votívneho daru. 
Len v jedinom prípade sa dá jednoznačne táto myšlienka preukázať a to v prípade mimoriadnej situácie z Kříž-
kovskej ulice č. 10 z Olomouca (Dehnerová – Šlézar 2017, 233). V nej hrivna tvorila v superpozícií s 2 hrobmi 
z vrcholného stredoveku pomyselný „uzáver“ jednorázovo zasypaného celku vysekaného v skalnom podloží  
s nádobou, rybacími kostičkami a na dne uloženou doštičkou s postavou držiacou kríž. Pozornosť si zaslúži  
i to, že poloha celej nálezovej situácie je situovaná na najvyššom bode Petrského návršia, na ktorom sa najne-
skôr od roku 1063 nachádzal biskupský kostol sv. Petra (Dehnerová – Šlézar 2017, 233). Popísaný prípad je preto 
priamym dôkazom použitia tohto artefaktu v kresťanskej duchovnej situácii ako sacralium (Šlézar 2018, 131).

Možný kultový rozmer by sa dal predpokladať i z Václavského návrší v Olomouci. V nej bola rovnako ako 
na Petrskom návrší vysekaná jama do skalného podložia pod hradbou so 4 hrivnami uloženými na jej dne  
a amorfnými železnými predmetmi, pričom túto situáciu prekryli kamennou deskou, ktorú následne zasypali 
kameňmi (Zatloukal 2012, 55n). Snáď o votívnej nálezovej okolnosti sa dá ešte uvažovať v prípade hromadného 
hrobu z Bratislavy – Academie Istropolitany, kde do hromadného hrobu v studni na jeho vrchu bol objavený 
nahádzaný súbor 13 hrivien (obr. 13). Nálezy hrivien so železnými predmetmi v kotle z obilnej jamy 
s pohodeným jedincom zo Žabokriek nad Nitrou (Krupica 1962; Bialeková 1978a, 257) a hrob v Bíni (Habovštiak 
1966, 453n) s najväčšou pravdepodobnosťou nesúvisia s akoukoľvek interpretáciou obolu či votívneho 
predmetu. Pri uschovávaní depotu hrivien do hrobu 3/62 v rovnako označenej chate z Bíne, polovičku hrobu 
úplne zničili, pričom hrobový celok bol zahĺbený neďaleko valu, nad ktorým bola prepálená zemina a popol 
(obr. 14). Obe prípady vykazujú skôr snahu ukryť hrivny, reps. železné nástroje a predmety pred nejakým 
druhom nebezpečenstva, než by mali rituálny charakter. Preto boli zámerne vybrané s najväčšou pravdepodob-
nosťou hroby, nakoľko okolité obyvateľstvo o ich polohách vedelo a po odznení hrozby sa pre ne chcelo  
vrátiť.

Obr. 13. Hrivny v hromadnom hrobe v studni z Academie Istropolitany (podľa Vallašek 1972a, 234, obr. 1).
Fig. 13. Currency bars in mass grave in the well from Academia Istropolitana (after Vallašek 1972a, 234, fig. 1).



139MUSAICA ARCHAEOLOGICA 2/2019 111-172

5. Záver

Termín hrivna vychádza z praslovanského staroslovanské-
ho slova grivьna, vo význame „predmet, ktorý sa nosí na krku“, 
„ozdoba krku“ s najväčšou pravdepodobnosťou zo zlata  
alebo striebra (Žigo 2017a, 24). Myšlienkotovorný základ 
vychádzal zo spojitosti medzi kožušinou a ochranou krku 
pred nepriaznivým počasím, ktorá mala hodnotu. Postupom 
času sa stotožnili s tehličkami alebo ingotkami zo železa,  
neskôr drahých kovov, pričom mohli byť vnímané aj ako  
rodinné bohatstvo či majetok. Ako dokazujú písomnosti,  
vo vrcholnom stredoveku a novoveku sa význam hrivny ustálil 
na váhovej jednotke drahých kovov (sprvu striebra, neskôr 
zlata) v mincovníctve. Sekerovité hrivny boli skuté zo železnej  
lupky nie v hútnickej, ale kováčskej dielni. Tá sa mohla  
vyformavať do prútu, a následne bol tento medziprodukt  
vykutý do tvaru hrivien podľa nezámej šablóny. Prípadne sa 
navarili 2 rôznorodo mäkké železá.

Preverovaním situácií a nálezových okolností nemožno 
súhlasiť s tradične chápaným datovaním železných sekerovi-
tých hrivien. Ich pôvodné časové zaradenie vychádza z inter-
pretácie cyklického tzv. „blatnicko-mikulčického horizontu“, 
ktorý v skúmanej problematike nemožno dokázať, ba možno 
ho považovať za neudržateľný. S pomocou nových nálezov, 
reevidovaním starších nálezových situácií a aplikovaním  
nových poznatkov je možné tvrdiť, že sekerovité hrivny sa 
začali používať najneskôr od konca 8. storočia do začiatku  

10. storočia bez ohľadu na ich typ či variantu. V niektorých častiach strednej Európy boli užívané až do konca 
10. storočia, čím sa stali ešte menej chronologicky citlivé pre datovanie. To by výraznou mierou korešpondova-
lo s veľmi zaujímavými výsledkami rádiokarbónového datovania materiálu z Břeclavi-Pohanska, ktoré výraz-
ným spôsobom naznačuje, že pôvodne datované artefakty do konca 9. storočia boli používané až do polovice 
10. storočia (Macháček – Dresler – Přichystalová 2018, 343n). Teda užívanie veľkomoravskej materiálnej kultúry 
i v omnoho mladšom, ako keby „dobehovom“, období. Vo všeobecnosti je taktiež možné badať i istý druh 
regionalizácie jednotlivých typov sekerovitých hrivien, ktorý ale bude merítom pripravovanej štúdie o nich. 

V kontexte všetkých lokalít s najväčšou koncentráciou tvoria depoty hrivien juhozápadného Slovenska  
a Moravy primárne 2 línie (obr. 4). Jedna sa tiahne od riečnej brány Vyšehradského pohoria a Novohradských 
vrchov, ústiami dolín Hrona, Žitavy, Nitry a Váhu cez Biele Karpaty až do Mikulčíc a Uherského Hradišťa-
Starého Města. Historické cesty toto tvrdenie iba potvrdzujú (Cendelín – Bolina 2015, 249, obr. 2), dokonca aj 
vypracovaná obchodná cesta z Nitry na Moravu na základe jazykových topoformantov (Krajčovič 1992). 
Druhá línia depotov sekerovitých hrivien sa vzdušnou čiarou začína v Jasenove, prechádza cez Strážovské  
vrchy, dolinou Váhu cez Javorníky pri Púchove, končiac na Morave pri Vysokom Poli – Klášťove eventuálne až 
k Olomoucu (porovnaj Staššíková-Štukovská 2016, 709, obr. 5). Na základe skúmaných nálezových situácií depo-
tov hrivien je možné postrehnúť na území Veľkomoravskej ríše 4 geografické celky, ktoré by mohli  
odzrkadľovať stav tesne po bojových akciách staromaďarského kmeňového zväzu ako aj naznačiť geopolitickú 
situáciu na území už rozvrátenej Veľkej Moravy: 1. Hrivny v depotoch s relatívne malým počtom exemplárov 
z južnej Moravy. Pochádzajú prevažne z hradísk a ich okolia ako v zánikových horizontoch lokalít, tak bez 
dokladov násilného zániku, čím by mohli reflektovať nečakaný atak Starých Maďarov; 2. Početné množstvo 
depotov s výrazným zastúpením hrivien v zánikových horizontoch lokalít a značnou koncentráciou ďalších 
depotov v blízkosti zničených hradísk, čo by mohlo odzrkadľovať prípravu časti obyvateľstva Veľkej Moravy 
pred nadchádzajúcim vojenským stretom so Starými Maďarmi už po rozvrátení centrálnej vlády v Mikulčiciach. 

Obr. 14. Nálezová situácia hrobu 3/62 s depotom 
železných sekerovitých hrivien s prepálenou 

zeminou – 1 a popolom – 2 (podľa Habovštiak 
1966, 454, obr. 17).

Obr. 14. Grave 3/62 finding situation with hoard 
of  axe-like currency bars with burned soil – 1 and 

ash – 2 (after Habovštiak 1966, 454, fig. 17).
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Táto skupina depotov sa dá geograficky stotožniť primárne s územím juhozápadného Slovenska, pričom  
výraznú výnimku tvorí prípad Nitry; 3. Územie na strednej, resp. severnej Morave (severne od Uherského  
Hradišťa-Starého Města?). Jej obyvateľstvo mohlo z obavy pred možným útokom Starých Maďarov uschovať 
na ťažko dostupné a hornaté miesta svoje cennosti už vo väčšom počte, no bez dokladov priamej vojenskej 
akcie. Špeciálne a mimoriadne postavenie v rámci vymedzeného geografického priestoru možno prisúdiť  
Olomoucu; 4. Historické oblasti Sliezska, Malopoľska a časti stredného a východného Slovenska, bez  
archeologicky výraznejšie preukázateľnejšieho kontaktu so staromaďarským elementom, využívajúc hrivny  
relatívne kontinuálne. Výsledky prezentované v analýze umožňujú tvrdiť, že výrazne bohaté depoty sekerovi-
tých hrivien (a nie len ich) predstavujú záchranné opatrenie obyvateľstva, snažiaceho sa reagovať na bezpro-
strednú krízovú situáciu ukrytím cenných predmetov pred postupujúcou armádou Starých Maďarov, pravdepo-
dobne dobývajúcich južnú Moravu a následne i juhozápadné Slovensko. Kým vo všeobecnosti absencia veľkých  
depotov hrivien či nálezy solitérnych kusov indikujú práve ich aktívne používnanie. 

Hrviny sa teda neprestali používať ani po bitke pri Bratislave v roku 907, keď už Veľká Morava neexistova-
la, no od polovice 10. storočia sa o nich strácajú významnejšie archeologické doklady, hoci ich používanie 
možno dokumentovať až do konca 10. storočia na územiach patriacich k niekdajšiemu okraju veľkomoravskej 
domény. S najväčšou pravdepodobnosťou ich hlavné užívanie v centre rozprestierajúcej sa už zaniknutej  
Veľkomoravskej ríše stratilo na význame po rozpade jej vládnucích štruktúr. Život na periférii zaniknutého 
štátneho celku však pretrval a pozvoľne pokračoval. Na Morave sa na základe písomných prameňov dá pred-
pokladať pod vládou lokálnych vládcov (Wihoda 2006, 54; Měřínský 2012, 166). Potvrdzoval by to i prípad 
Olomouca, ktorý sa začiatkom 10. storočia začína výraznou mierou rozvíjať (Kouřil 2008, 117, 123–128; Šlézar 
2018, 133). Otázkou je, či by to bolo možné predpokladať na podobnej úrovni ako na severnej Morave 
(špeciálne oblasť Olomoucka) prežívanie regionálnych elít i v ostatných okrajových oblastiach, v ktorých  
sú doklady prítomnosti staromaďarského archeologického materiálu kusé, no hrivny zdokumentované sú  
(historicko-geografické územie Sliezska, Malopoľska, stredného a východného Slovenka – pozri taktiež názor 
Halaga 1992, 51–56; Lukačka 2013, 167; Hudáček 2016, 18n, 35n). Posledné jasne datovateľné nálezy hrivien 
pripadajú do obdobia snáď spojiteľným s vojenskou expanziou Boleslava I. Ukrutného, ktorý od druhej tretiny 
10. storočia postupne ovládol priestor od Moravy s centrom v Olomouci (Žemlička 2007, 35–40; Wihoda 2010, 
94–97; Steinhübel 2012, 96–102), ležiacej na vetve vzniknutej Transeurópskej magistrály začínajúcej 
v moslimskej Cordobe a končiacej až pri Kaspickom mori (Michna 1982, 720–724, 726; Petráň 1998, 35), až po 
rieky Bug a Styr (pozri i s literatúrou – Wihoda 2006, 55n; Měřínský 2008, 79–82; Kouřil – Procházka 2018, 44–46). 
Boleslavov primárny cieľ bolo dobyť Olomouc, ktorý sa nachádzal na vetve tejto magistrály (Šlézar 2018, 119, 
obr. 3) a Krakov ležiaci priamo na nej, konrolujúc tak bezprostredne časť obchodu s otrokmi a luxusným  
tovarom (Žemlička 1995b, 270; Steinhübel 2012, 102–108). Magistrála sa zároveň z časti kryla aj s tzv. 
Silberströme (možno preložiť ako Strieborná cesta), vedúcej práve z oblastí Iránu a Ruska do Otonskej ríše 
(Steuer 1978b, 138–140). Železné sekerovité hrivny rámcovo datované do obdobia 10. storočia pochádzajú 
prevažne z hradísk (alebo ich okolia) refugiálneho charakteru z periférnych oblastí zničenej Veľkej Moravy. 
Tieto hradiská začali vznikať s najväčšou pravdepodobnosťou ako reakcia na bezprostrednú prítomnosť Sta-
rých Maďarov v Karpatskej kotline. Mimoriadne zaujímavé sú analogicky vznikajúce refugiálne hradiská (Flieh-
burgen) od začiatku 10. storočia na území Východnej marky na obranu pred vojenskými akciami Starých Maďa-
rov po rok 955 (Weithmann 1992, 5–11; Breitinger – Hirschmann 2009–2010, 183n). Nad ďalším dôvodom by sa 
dalo uvažovať v spojitosti s obranou pred atakom Boleslava I. Ukrutného na územie dnešného južného Poľska. 
Určiť momentálne presný dôvod tohto procesu zatiaľ doterajší stav bádania nedovoľuje. Snáď by bolo možné 
uvažovať o oboch variantách zároveň, no s dôrazom na staromaďarskú prítomnosť v Karpatskom bazéne. 

Bez centrálnej vládnucej štruktúry, resp. pozvoľným a postupným pripájaním periférnych oblastí zničenej 
Veľkej Moravy do novovznikajúcich štátnych celkov (Poľské kráľovstvo, Přemyslovské kniežatstvo a Uhorské 
kráľovstvo), museli ťažkopádne hrivny ustúpiť zmenným prostriedkom, ktorým novovznikajúce krajiny zavá-
dzali hodnotu vo svojej peňažno-tovarovej, teda ekonomickej štruktúre. Napríklad skladnejšiemu plátnu, soli, 
medu, vosku, farbivám, zlatu, striebru, kožušinám, koňom, otrokom a až nakoniec pomalým zavádzaním mincí. 
Dokonca sa dajú predpokladať i platby korením (MMFH III, 413n; Charvát 1998, 32–64; Nestor, 86). V prípade 
Uhorska sa to týkalo implementácie bývalého Nitrianska a začlenením východného Slovenska do vrcholno-
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stredovekého Uhorského kráľovstva. Spájalo sa to so zavádzaním olovených a strieborných hrivničiek, zlatými 
plieškami, voskom, medom, kožušinami, soľou či archeologicky neznámou bartrovou výmenou. Vrcholom 
obchodných transakcií Uhorska sa stávalo postupné zavádzanie a etablovanie mincí, ktorých vzorom sa stala 
byzantská peňažná mena a ikonografia bavorského mincovníctva pochádzajúca z Regensburgu (Hlinka – 
Kazimír – Kolníková 1976, 130; Kovács 1997, 207; Gedai 2001–2002, 35; Hunka 2013, 15, 21n, 32n). 

Hrivny svoj sekerovitý tvar získali s najväčšou pravdepodobnosťou z avarských sekeromlatov, ktoré pochá-
dzali z rímskoprovinciánych pracovných sekier. Zhodný pôvod predpokaldajú viacerí autori i pri úzkych  
slovanských sekerkách, podobajúcich sa na sekerovité hrivny typu I. To by umožňovalo určiť myšlienkovotvor-
ný pôvod a priestor ich vzniku, totiž na strednom Podunajsku, ktorej západná časť bola súčasťou bývalej  
rímskej provincie Pannónie. Nie je možné sa konkrétne vyjadriť ku datovaniu jednotlivých typov, no v jadre 
veľkomoravskej ríše by sa dalo uvažovať o snahe štandarizovať výrobu hrivien a používať na výrobu čo  
najjednoduchší druh (typ II), čoho dôkazom je ich najväčšia početnosť. Na základe analýzy metrických systé-
mov ríš od biblických čias až po včasný stredovek je možné potvrdiť vymedzenie váhy železa za počiatočný 
stupeň predmonetárnych a monetárnych systémov, z ktorých sa vyformovalo regulérne mincovníctvo s drahý-
mi kovmi. Preto v prípade sekerovitých hrivien a ich početných depotov zastávam názor, že išlo v prvom rade 
o predmonetárne platidlo, majúce „nejakú“ hodnotu, vychádzajúcu z byzantskej libry, ktorá slúžila k peňažno-
tovarovej výmene vo vnútornom trhu Veľkej Moravy a jej závislých územiach. Teda ich užívanie muselo mať 
nejakú pevnú, nám presne neznámu cenu. Až druhostupňovo boli vnímané za polotovar s využitím v kováčskej 
dielni (cementácia, výroba iných železných predmetov atď.). Funkcia hrivien ako obolu nebola jednoznačne  
preukázaná, pričom výnimočne slúžila ako artefakt použitý v náboženskom kontexte.

Poďakovanie: Veľkú vďaku by som rád adresoval prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc., za veľmi cenné rady a usmer-
nenia, pomocou ktorých som sa zorientoval v etymológii výrazu „hrivna“ a vhodne vyextrahoval informácie  
z jazykovedných štúdií. Nemenej menšiu vďaku by som rád vyjadril i pracovníkom NPÚ v Olomouci: P. Šlézarovi,  
R. Zatloukalovi, T. Zlámalovi, M. Ondrouškovej, M. Sklenovskej, ktorí mi boli ochotní poskytnúť k analýze  
novoobjavené exempláre sekerovitých hrivien z Olomouca a Moravy (ako fyzicky, tak kresebne i fotograficky)  
s ozrejmením nálezovýmých okolností a situácií. Poďakovanie za pomoc by som rád vyjadril i M. Pristášovi z KPÚ 
Košice, ktorý mal taktiež ochotu sprístupniť mi k analýze nové nálezy hrivien z Kusína ako aj podrobnejšie  
predostrel stav bádania včasnostredovekých hradísk východného Slovenska.

Katalóg:

ČESKO: 

1. MISKOVICE-HOŘANY, poloha Hořany I. 

Sídlisko. Vo výpni objektu 49 objavená hrivna 

Literatúra: Jiráň – Rulf  – Valentová 1987, 90–92, obr. 17: 15 

MORAVA: 

2. BRNO-LÍŠEŇ, poloha Staré Zámky 

Hradisko. Počas povrchových zberov objavené 3 malé hrivny. Z výskumov 

pred rokom 1954 objavené 4 malé hrivničky a v roku 1954 objavený depot 

13 hrivien. V roku 2011 objavený študentmi archeológie pomocou dekto-

rov kovov 5 hrivien a 2 ďalšie zlomky v zemnici SSJ.15 a priekope SSJ.16. 

Hradisko (?). V roku 2017 bolo na parc. č. 3889/1, 3891/1 a 3892 uskutoč-

nená obhliadka výkopových prác, počas ktorej bolo objavených neuvedený 

počet hrivien. 

Literatúra: Staňa 1960, 244, 252, obr. 7: 5–6, 12–13; Pleiner 1961, 407, obr. 

5: 1–2; 6: 1–2; Bartošková 1986, 57; Kalčík 2012, 136n; Kalčík 2015, 180; 

Čižmář – Kos – Přichystal 2018, 225

3.a BŘECLAV, poloha Pohansko – Severovýchodné predhradie 

Sídlisko. V roku 1966 objavené 2 depoty železných predmetov a 6 hrivien. 

V roku 1970 zdokumenotvaný depot železných predmetov a 75 hrivien.  

V reze R19 objavená hrivna. 

Literatúra: Dostál 1975, 213, 216; Dostál 1983, 182–186, obr. 3: 3–6; 4: 3; 4; 

9: 1–5; Dresler 2011, 75 

3.b BŘECLAV, poloha Pohansko – Južné predhradie 

Sídlisko. Z objektov obj. 210, 256, 344, 412 skúmaných vrstiev objavených 

6 hrivien. 

Literatúra: Dostál 1983, 187, obr. 11: 14–19; Vignatiová 1992, 50, 55, 93 

3.c BŘECLAV, poloha Pohansko – Areál veľmožského dvorca 

Sídlisko. Objavené ojedinelé nálezy 12 hrivien. 

Literatúra: Dostál 1975, 213, 216, obr. 24: 1–4, tab. 75: 21; tab. 78: 8–11; 

tab. 88: 5; tab. 99: 11; Dostál 1983, 187, obr. 11: 20–28 



142 Jakub Hájnik Včasnostredoveké sekerovité hrivny z územia strednej Európy

3.d BŘECLAV, poloha Pohansko – Lesná škôlka 

Sídlisko. Len ojedinelé nálezy 10 hrivien.

Literatúra: Dostál 1983, 187, obr. 11: 1–10; Dostál – Vignatiová – Šik 1980, 

29, obr. 14: 4–5 

4. DOLNÍ LHOTA U LUHAČOVIC, poloha neznáma 

Neznáma nálezová situácia. Detektorom objavený solitérny kus. 

Literatúra: Za poskytnuté informácie ďakujem PhDr. P. Šlézarovi, PhD. 

5. HORNÍ NĚMČÍ, poloha neznáma 

Neznáma nálezová situácia. V 3 depotoch (všetky tri kedysi tvorili jeden 

celok) objavených pomocou detektorov kovov približne 70 hrivien. 

Literatúra: Za poskytnuté informácie ďakujem PhDr. P. Šlézarovi, PhD. 

6. CHOŤEBUZ, poloha Podobora 

Predhradie. Objavený solitérny exemplár sekerovitej hrivny. 

Literatúra: Kouřil 1994, 155, obr. 85 

7.a MIKULČICE, poloha Valy 

Hradisko. V roku 1955 objavený depot 10 hrivien východne od presbytéria 

kostola č. 2. V 2 hroboch zdokumentované 2 malé hrivničky. Pri kostole  

č. 5 depot z 11 hrivien. Z celého areálu možno zdokumnetovať nad 330 

kusov hrivien. Najnovšie pribudol nález hrivny z plochy č. 82 1 exempláru 

hrivny. V obj. 85/6 z plochy T 2009 boli objavené hrivny bez presného 

udania počtu. 

Literatúra: Poulík 1957, 334, obr. 109: 1–10; Pleiner 1961, 414; Poulík 1975, 

tab. 86: 4–9; Kučerovská 1980, 212; Bartošková 1986, 33; Poláček 2007, 511, 

obr. 3: B, obr. 12; Hladík 2010, 448; Hladík 2014,130 

7.b MIKULČICE, poloha Štěpnice 

Hradisko. Pri kostole č. 8 v oblasti chóru pod múrom 14 hrivien a v areály 

presbitéria depot železných predmetov 30 exemplárov hrivien a neskôr 

objavená 1 hrivna 

Literatúra: Poulík 1967, 184; Bartošková 1986, 28; Poláček 2007, obr. 3: A; 

Poláček – Mazuch – Hladík – Bartošková 2007, 126 

7.c MIKULČICE, poloha Podbřežníky 

Sídlisko. Z obj. 18 objavená vo fragmentárnom stave 1 sekerovitá hrivna

Literatúra: Mazuch 2008, obr. 14: 8 

8. MUTĚNICE, poloha Prostřednice 

Sídlisko (?). Pri opravovaní cesty objavený depot 4 sekerovitých hrivien, 

známe iba 3 exempláre. 

Literatúra: Pleiner 1961, 414, obr. 3; Škojec 1998, 417, obr. 19: 6 

9. NEJDEK, poloha Pohansko 

Hradisko. Zo starších zberov objavené 4 hrivny. V roku 1958 objavený 

depot železných predmetov a 23 sekerovitých hrivien (2 neúplné). 

Literatúra: Novotný 1958, 76, tab. 27: 19; Pleiner 1961, 408, obr. 6: 3–4; 10: 

1; Novotný 1963, 3–38, obr. 14; 18: 3–4; 19: 1–3, 5–6 

10.a OLOMOUC, poloha Národní dům 

Sídlisko. Niekoľko sekerovitých hrivien z roku 1887 vykopaných  

Jindřichom Wanklom, do dnešných dní zachovaný 1 kus vystavený  

vo Vlastivednom múzeu. 

Literatúra: Červinka 1927, 179, 221; Pleiner 1961, 408; Dohnal 2001, tab. 37: 

3 

10.b OLOMOUC, poloha Václavské návrší 

Hradisko. Na severnom okraji návršia v roku 1983 sekundárne položená 

hrivna. V roku 1984 objavené zlomky 3 hrivien. Z výskumu V. Dohnala 

pochádza 5 zlomkov sekerovitých hrivien a na tzv. malom dvorku z rokov 

2002–2003 depot 3 hrivien. Na proche D4 v tzv. „kočárovně“ asi 2 m 

od detského hrobu k. 370 bol položený na piesočnom podloží 1 exemplár 

sekerovitej hrivny. 

Literatúra: Dohnal 2005, 88, tab. 35: 4; Zatloukal 2003, 264, obr. 21; 

Zatloukal 2004, 226; Zatloukal – Živný 2005, 298; Zatloukal 2012, 49n, 87, 

foto 66; 67; 68 

10.c OLOMOUC, poloha Petrské návrší 

Predhradie. V sezóne 1979 až 1980 objavená hrivna z ul. Křížkovského 4. 

Záchranným výskumom objavené 2 hrivny z Wurmovej 6. Záchranným 

výskumom objavená 1 hrivna z ul. Křížkovského 10 v zasekanom skalnom 

podloží s inými predmetmi. 

Literatúra: Bláha 2001, 55, obr. 10: 1; Zlámal 2016, 302; Dehnerová – Šlézar 

2017, 233; Šlézar 2018, 131

10.d OLOMOUC, poloha Třída 1. máje 

Predhradie. Záchranným výskumom objavené 2 hrivny. 

Literatúra: Za poskytnutie informácií ďakujem Mgr. R. Zatloukalovi, PhD.

11. PŘEROV, poloha nezáma 

Náhodný nález. Náhodne objavená 1 sekerovitá hrivna 

Literatúra: Ohlhaver 1939, obr. 2; Pleiner 1961, 408 

12.a UHERSKÉ HRADIŠTĚ-STARÉ MĚSTO, poloha Na valách 

Hradisko. Osada I. V roku 1925 objavený depot 13 hrivien. V roku 1928 

obajvené v obj. 43 3 hrivny. V 1929 bolo v obj. XII tezaurovaných 5  

hrivien. 

Hradisko. Jesuitská ulica. Obj. 51/2 obsahoval 3 hrivny. 

Hradisko. Záhrada domu č. 21. V obj. 85(1) nález 1 hrivny. 

Hradisko. V záhrade Rudého domu č. 34. V objekte 77/25 1x hrivna,  

v obj. 80/28 tiež 1 hrivna. 

Hradisko. Priekopa II. V 3. až 6. vrstve 12 hrivien 

Hradisko. Dvorek. Neuvedený počet hrivien z roku 1992 v obj. V/92 

Hradisko. Dvorek-Mlýn. Neuvedený počet hrivien z roku 2011 v sonde 

15/01 

Pohrebisko. 2 hrivny z hrobov 199/AZ a 330/AZ a fragmenty 2 hrivien  

z 2 hrobov zo Schildrovej záhrady 

Literatúra: Pleiner 1961, 409–412; Hrubý 1965, 206, 276, 376–380, 387, 400, 

obr. 7: 17; 16: 8; 81: 6–11; 84: 3; Galuška 2002, 115, 127; 
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12.b UHERSKÉ HRADIŠTĚ-STARÉ MĚSTO, poloha Na špitálkach 

Sídlisko. V osade III. Od roku 1901 po rok 1965 objavených dohromady  

5 hrivien. 

Pohrebisko. Z hrobu 88/41/AZ pochádza neúplná hrivna 

Literatúra: Pleiner 1961, 409; Hrubý 1965, 58n, 70, 384, 386n, 389, obr. 19: 

6 

12.c UHERSKÉ HRADIŠTĚ-STARÉ MĚSTO, poloha Nad haltýří 

Sídlisko. Osada VI. V roku 1954 pri výstavbe Sociálnej budovy objavené  

v 3 objektoch dokopy 5 hrivien. A 2 kusy zo zničených hrobov 

Literatúra: Hrubý 1965, 75, 394, obr. 34: 8; 35: 3–4, 32, 34; Snášil 1972, 95 

12.d UHERSKÉ HRADIŠTĚ-STARÉ MĚSTO, poloha Za radnicí 

Sídlisko. Od roku 1976 bolo objavených ďalších, prevažne neúplných, 77 

hrivien 

Literatúra: Bialeková 1990, 109

12.e UHERSKÉ HRADIŠTĚ-STARÉ MĚSTO, poloha U víta 

Sídlisko. Kováčska dielňa. V obj. 5/76 bolo zdokumentovaných 32 malých 

sekekrovitých hrivien a 20 menších častí 

Literatúra: Galuška 1992, 145–149, obr. 12; 13; 14; 16: 1–20 

12.f  UHERSKÉ HRADIŠTĚ-STARÉ MĚSTO, poloha Na dědině 

Sídlisko. Z výskumu z roku 1988–1989 pri dnešnom obchode Albert  

objavený nešpecifikovaný počet hrivien. 

Za zahradou. Medzi rokmi 1977–1978 bol vykonaný výskum so  

zdokumentovaným neznámym počtom hrivien. 

Literatúra: Vaškových 2003, 132n 

12.g UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

Sídlisko. Neďaleko jatiek bola z rieky v roku 1936 vylovená masívna hriv-

na. Rovnako z rieky bola vylovená pri moste menšia hrivna. Na Hradební 

ulici bola objavená veľká hrivna. V. Hrubý spomína ich neurčitý počet  

zo Svatojířského ostrova. Z okolia Redudy sekerovitá hrivna z roku 1997 

Literatúra: Pleiner 1961, 412–414; Hrubý 1965, 101; Menoušková 2005, 100, 

110 

12.h UHERSKÉ HRADIŠTĚ-SADY, poloha Horní Kotvice 

Pohrebisko. V zásype hrobu č. 73 objavená hrivna 

Literatúra: Marešová 1983, 91, obr. 13: 1 

12.i UHERSKÉ HRADIŠTĚ-SADY, poloha Dolní Kotvice 

Sídlisko. V objektoch 39/73, 42/74, 43/74 objavených dokopy 6 hrivien  

(3 celé, 3 fragmentárne) 

Literatúra: Marešová 1985, 101–105; podľa Bialeková 1990, 109 

13. VYSOKÉ POLE, poloha Klášťov 

Hradisko. Počas výskumu medzi rokmi 2005–2007 zdokumentovaných 

dokopy 11 depotov, z ktorých je známych 18 železných sekerovitých  

hrivien

Literatúra: Geisler – Kohoutek 2014, 72, 77; Profantová 2014, 329, 333, 336; 

Frolíková-Kaliszová 2015, 206, tab. 3; Čižmář – Kohoutek 2015, 185, obr. 4: 1; 

5: 2

SLOVENSKO: 

14. BAŠOVCE, poloha Španie 

Sídlisko. Výskum z roku 1964. V obj. 2 objavený depot 4 celých kusov a asi 

zlomok jednej hrivny. 

Literatúra: Vendtová 1969, 141, 203, obr. 19: 3; 22: 1–4; 45: 1; Bialeková 

2008, obr. 10: 1 

15. BÍŇA, poloha Strojno-traktorová stanica JRD. 

Hradisko. Výskum z roku 1962. V polozemnici 3/62 zahĺbený hrob 3/62 

a v jeho zásype depot 101 hrivien. V objekte PII 15/90 objavený v roku 

1990 depot 44 hrivien so žarnovom. V objekte PVIII 1/95 zdokumento-

vaná sekerovitá hrivna a neskôr objavené ďalšie 2. 

Literatúra: Habovštiak 1966, 453n, 470, obr. 16: 1; Camenzind 2011, 63–66, 

79, 84, obr. 28: 1; Turčan 2012, 12–15, tab. XVI až XXII 

16.a BOJNÁ, poloha Valy 

Hradisko. Zdokumentovaných cez 278 hrivien: 59 kusov povrchovým 

prieskumom, 219 systematickým výskumom a neznámy počet solitérnych 

exemplárov. 

Literatúra: Katkin 2000, 110; Šalkovský 2000, 175; Šalkovský 2002, 172–175, 

obr. 3–8, 9: 1–4; Pieta – Ruttkay 2006, 35, obr. 9: 1–15, F 16; Turčan 2006, 

161, obr. F 53; Pieta 2009, 15; 40; Pieta et al. 2011, 207; Turčan 2012, 16–23, 

tab. XXIII až LI; LVI až LXIII; Pieta et al. 2013, 184; Pieta 2015, 25, 39 

16.b BOJNÁ, poloha Žihľavník 

Sídlisko. V údolí Bojnianky a Hradnej doliny. Dokopy 147 sekerovitých 

hrivien (94 kusov odkúpených Múzeom mincí a medailí v Kremnici,  

53 zdokumentovaných systematickým výskumom). 

Literatúra: Bialeková – Kamhalová 2000, 34, Turčan 2006, 161, Jakubčinová 

2014, 128 

17. BOŠANY, poloha neuvedená 

Neznáma nálezová situácia. Depot asi 15 sekerovitých hrivien. Uložené  

v Múzeu Keszthely (Maďarsko). Bez známych nálezových okolností  

a lokalizácie. 

Literatúra: Pleiner 1961, 419 

18. BOŠÁCA, poloha neuvedená

Neznáma nálezová situácia. Neurčené miesto. Neznámy počet hrivien. 

Literatúra: Bialeková – Turčan 2007, 156, obr. 10: 4 

19.a BRATISLAVA, poloha Academia Istropolitana 

Sídlisko. Počas výskumu objavený sekundárne uložený hromadný hrob 7 

mužských jedincov. Medzi kostrami bol do pol kruhu rozhádzaný depot 13 

hrivien. 
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Literatúra: Vallašek 1972a, 231, obr. 8–11; Vallašek 1972b, 150; Hanuliak 

2008, obr. 8: 14 

19.b BRATISLAVA, poloha Vydrica 

Sídlisko. 3 hrivny západne od 5 hrobov. 

Literatúra: Štefanovičová et al. 2011, 265; Štefanovičová 2012, 352n, obr. 11 

20.a BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES, poloha Nad lomom 

Hradisko. Vo výplni príbytku II 1 celá a fragment ďalšej hrivny. 

Literatúra: Kraskovská 1966, 154, tab. III: 12–13

20.b BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES, poloha Pieskovňa 

Pohrebisko. Na pohrebisku obyvateľstva Avarského kaganátu objavená 

ako súčasť inventára hrobu č. 555. – uvádzaná ako úzka sekerka

Literatúra: Eisner 1952, 125, 297, obr. 60: 7 

21. BREKOV, poloha hrad Brekov 

Sídlisko. Nálezové okolnosti a stratifikácia neidentifikovateľné. Nález 1 

sekerovitej hrivny zberačmi kovov. 

Literatúra: Tomášová 2000, 137, obr. 90: 1; Béreš 2002, 141n, obr. 1: 4 

22. ČACHTICE, poloha Pri stredisku JRD 

Neznáma nálezová situácia. Depot údajne 4–6 hrivien. Nálezové okolnos-

ti a stratifikácia neidentifikovateľné. 

Literatúra: Bialeková 1962, 193; Vendtová 1964, 161 

23. ČEBOVCE, poloha Červoná 

Sídlisko (?). Depot poľnohospodárskych nástrojov a 1 sekerovitej hrivny. 

Nálezové okolnosti a stratifikácia neuvedené. 

Literatúra: Točík 1983, 210, obr. 5: 2; 6 – druhý dole zľava; 10: 1

24. ČIERNE KĽAČANY, poloha Pri mlyne 

Sídlisko. Objavený fragment sekerovitej hrivny. Nálezové okolnosti  

a stratifikácia neznáma.

Literatúra: Bialeková – Turčan 2007, obr. 10: 12

25. DOLNÁ MARIKOVÁ, poloha Šimúnky-Široká 

Sídlisko. Počas povrchového zberu s detektorom kovov bola objavená  

sekerovitá hrivna 

Literatúra: Schreiber 2015, 189 

26. HLOHOVEC-ŠULEKOVO (kedysi Bereksek), poloha Pod včelínom 

Sídlisko. V porušených objektoch 2 neúplné hrivny. 

Literatúra: Budinský-Krička 1945–1946, 260 – iba ako súčasť železného 

materiálu; Budinský-Krička 1946–1947, 54 – iba ako súčasť železného 

materiálu; Bialeková 1990, 110 

27. HRÁDOK, poloha Areál MNV 

Hradisko. Depot 249 hrivien. Pri 2 exemplároch nálezové okolnosti a stra-

tifikácia neuvedené. 

Literatúra: Kolník – Paulík 1959, 101, obr. 2: 2–3; Pleiner 1961, 415–418, 

obr. 4: 4; 7: 3; 9: 1–2, 6–7; 10: 5–6; 11; Bialeková 1962, 192n, tab. 1: 1; 

Bartošková 1986, 18 

28. CHOTÍN, poloha Delihegy

Sídlisko. Vo výplni obj. 180/79 identifikovaný fragment hrivny. 

Literatúra: Romsauer 1980, 184 – v texte spomínaný fragment iba pod „že-

leznými predmetmi“; Bialeková 1990, 110; Repka 2019, 148, 151, obr. 89: 1 

29. JASENOVO, poloha Vyšehrad 

Hradisko. Poškodená hrivna. 

Literatúra: Remiášová 1980, 232, obr. 126 – úplne naľavo; Remiášová 1981, 

469 

30. KOMJATICE, poloha Kňazová jama 

Sídlisko. V sektore B/C fragment sekerovitej hrivny. 

Literatúra: Točík 1980, 223 

31. KOPČANY, poloha Pri kačenárni 

Sídlisko. V objekte A dve neúplné hrivny

Pohrebisko. V zásype hrobu č. 5 dve neúplné sekerovité hrivny. 

Literatúra: Kraskovská 1965, 34, 38, obr. 14: 1–2; Kraskovská 1969, 69, 71, 

obr. 9: 10–11; 10: 1; 

32. KUSÍN, poloha neurčená 

Sídlisko(?). Pri hradisku objavený depot 4 sekerovitých hrivien pomocou 

detektoru kovov. 

Literatúra: Za informáciu ďakujem Mgr. Martinovi Pristášovi 

33. LIČARTOVCE, poloha Široká dolina 

Náhodný nález. Ojedinelý exemplár objavený pri prechádzke. Stratifikácia 

nie je identifikovateľná. 

Literatúra: Béreš 2000, 28; Béreš 2002, 140n, obr. 1: 3 

34. MUŽĽA-ČENKOV, poloha Vilmakért 

Hradisko. V obj. 73 celá hrivna a fragmenty 2 ďalších. 

Literatúra: Kuzma 1983, 19, obr. 9: 1, 2; Hanuliak 2013, 168; Hanuliak – 

Kuzma 2015, 95 

35.a NITRA, poloha Guderova ulica 

Hradisko. V sonde I/60 Bm 47 dve neúplne hrivny. 

Literatúra: Bialeková 1990, 111 

35.b NITRA, poloha Hradné nádvorie 

Hradisko. Objavený fragment hrivny v sekundárnej polohe. 

Literatúra: Bialeková 1990, 111 

35.c NITRA, poloha Hradný kopec 

Jaskyňa. Pod hradným kopcom nález jednej neúplnej hrivny. 

Literatúra: Pleiner 1961, 421, obr. 26 
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35.d NITRA, poloha Martinský vrch 

Sídlisko. V sektore B/IX celá hrivna. V obj. 9/61 malá poškodená hrivna. 

V zásype hrobu 192/64 malá hrivna v zlomkoch. 

Literatúra: Bialeková 1990, 111

35.e NITRA, poloha Mikov dvor 

Sídlisko. V sektore A/6 2 neúplné hrivny. V sektore B/7 fragment hrivny. 

V obj. 104 neúplná hrivna. 

Literatúra: Bialeková 1990, 111; Bialeková – Chropovský 2002, 105, obr. 11: 

16, 17 

35.f  NITRA, poloha rieka Nitra 

Rieka. Vylovená sekerovitá hrivna. Stratifikácia neidentifikovateľná. 

Literatúra: Eisner 1933, tab. 7: 3; Pleiner 1961, 420, obr. 1: 4 

35.g NITRA, poloha Šindolka 

Sídlisko. V jame 1/65 depot 23 hrivien. 

Literatúra: Bialeková 1990, 111 

35.h NITRA-DOLNÉ KRŠKANY, poloha Areál závodu Mier 

Pohrebisko. V zásype hrobu 49/76 fragment hrivny. 

Literatúra: Chropovský 1977, 135 

35.i NITRA-MLYNÁRCE, poloha Kapitulské 

Sídlisko. V kultúrnej vrstve celá sekerovitá hrivna. 

Literatúra: Kuzma – Kopčeková 2011, 163, obr. 72: 2 

36. NITRIANSKE PRAVNO-VYŠEHRADNÉ, poloha neuvedená 

Neznáma nálezová situácia. Neuvedené miesto nálezu. Neznámy počet 

hrivien. 

Literatúra: Bialeková – Turčan 2007, obr. 10: 22 

37.a POBEDIM, poloha Dianovec 

Sídlisko. Objavený depot VI (69 kusov). 

Literatúra: Bialeková 1975, 10; podľa Bialeková 1990, 111; Bialeková 2008, 

339, obr. 4 

37.b POBEDIM, poloha Dolné ohrádky 

Sídlisko. Povrchovým zberom objavené 2 fragmenty hrivien. 

Literatúra: Vendtová 1969, 122

37.c POBEDIM, poloha Hradište, Podhradište 

Hradisko. Systematickým výskumom objavených 16 depotov s viac ako 

700 exemplármi celých hrivien. Zberom a prieskumom nad 140 celých 

hrivien. Počet zlomkov cez 300. 

Literatúra: Bialeková 1972, 123; Bialeková 1981, 12–16; Bialeková – Tirpáková 

1989, 89–96; Henning – Ruttkay – Daňová 2009, 76; Bialeková 2008, 338, obr. 

2

37.d POBEDIM, poloha Korytňanské (tiež Laz–Korytňanské) 

Sídlisko. Objav 1 hrivny. Povrchovým zberom získaných 5 celých a 10 frag-

mentov hrivien. Objavený depot XVIII (28 kusov) 

Literatúra: Bialeková 1975, 15; podľa Bialeková 1990, 112 

37.e POBEDIM, poloha Na lazoch 

Sídlisko. Fragment hrivny v obj. 6/61. Fragment hrivny v obj. 8/68.  

Objavený depot XIV (30 kusov). Zberom jedna celá a v zlomkoch ďalšie 

dve hrivny. 

Literatúra: Vendtová 1969, 149, 160; Bialeková 2008, 339, obr. 6 

37.f  POBEDIM, poloha Ohrady 

Sídlisko. Zberom získané 2 hrivny. Objavený depot XIII (17 kusov). 

Literatúra: Vendtová 1969, 122; Bialeková 1972, 123; Bialeková 2008, 339, 

obr. 5 

37.g POBEDIM, poloha Šmelcerovie záhrada 

Sídlisko. Objavený neznámy počet hrivien a 3 neúplné exempláre. 

Literatúra: Bialeková 1975, 12; podľa Bialeková 1990, 112 

38. PRAŠNÍK, poloha neuvedená. 

Hradisko. Pri výskume objavená hrivna s poškodeným listom. 

Literatúra: Novák 1981; podľa Bialeková 1990, 112 

39. PRUŽINA, poloha Mesciská 

Hradisko. Neznámy počet sekerovitých hrivien z depotu 94 železných 

predmetov 

Literatúra: Kováčová – Kovár – Milo 2015, 178, obr. 1

40. SALKA, poloha neuvedená 

Náhodný nález. Na terase pri brehu Ipľa objavená časť listu sekerovitej 

hrivny. 

Literatúra: Bialeková 1990, 112 

41. SLIAČ, poloha Horné pole 

Sídlisko. Fragment maličkej sekerovitej hrivny s odseknutým listom z obj. 

6/85 

Literatúra: Mihok – Pribulová – Fröhlichová – Mácelová 1997, 433; Pribulová – 

Mihok – Mácelová 2002, 190, obr. 3; Mácelová 2013, 22, 65, obr. 15: 6 

42. SVÄTÝ JUR, poloha Neštich 

Hradisko. Systematickým výskumom objavených viac než 7 sekerovitých 

hrivien. Počas výskumu v roku 2016 objavený v objekte klenotníckej dielne 

fragment sekerovitej hrivny a tiež strieborný dirham kalifa Al-Mu‘tazza.

Literatúra: Turčan 2000, tab. 1: 6–8; 4: 6; Turčan – Vavák 2008, 168; 

Šalkovský – Vavák 2009, 184; Braunová 2009, 33, tab. 4: 2; 8: 4; Vavák 2009, 

22 (obr. vpravo hore); Vavák 2010, 25, obr. 11; Vavák 2013, 258; Vavák 

2019, 5 
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43. ŠARIŠKÉ SOKOLOVCE, poloha Hradová hura 

Hradisko. Neznáme okolnosti a stratifikácia nálezu. Zdokumentované 3 

sekerovité hrivny. 

Literatúra: Bialeková – Kamhalová 2000, 35; Béreš 2002, 142 

44. TLMAČE, poloha Hrádze 

Hradisko. V sonde D fragment sekerovitej hrivny. 

Literatúra: Habovštiak 1975, 113, obr. 19: 1 

45.a VEĽKÁ LOMNICA, poloha Pod šibeničnou horou

Sídlisko. Ojedinelý nález masívnej sekerovitej hrivny počas výskumov  

medzi rokmi 1965–1967. 

Literatúra: Novotný – Novotná – Kovalčík 1991, 49, obr. 37

45.b VEĽKÁ LOMNICA, medzi polohami Na kopci a Červený potok

Sídlisko (?). V roku 1992 objavená malá zdeformovaná sekerovitá hrivna 

(pri príjazdovej ceste ku čistiarni odpadových vôd) vo vrstve s uhlíkami 

a prepálenou hlinou. Tiež jeden exemplár objavený pomocou povrchové-

ho zberu, uložený v depozitári Podtatranského múzea v Poprade. 

Literatúra: Soják 1993, 117, obr. 66: 11; Soják 2001, 14

46. VEĽKÝ KLÍŽ, poloha neuvedená 

Neznáma nálezová situácia. Archeologickým múzeom SNM odkúpených 

42 hrivien od súkromníka. Nález bol pravdepodobne objavený pri  

studničke vyvierajúcej spod kopca Michalov vrch.

Literatúra: Bialeková et al. 1999, 96–98, obr. 1, 2; Bialeková – Turčan 2007, 

151–154, obr. 2: 1–2; Turčan 2012, 30n, tab. LXXIV až LXXX 

47. VRÁBLE, poloha neuvedená 

Neznáma nálezová situácia. Neuvedené miesto. Neznámy počet hrivien. 

Literatúra: Bialeková – Turčan 2007, obr. 10: 33 

48. VRŠATSKÉ PODHRADIE, poloha neuvedená 

Hradisko (?). Depot nástrojov a v ňom objavené 2 neúplné hrivny. 

Literatúra: Holá – Furmánek 1970, 75n, obr. 3: 2; Bartošková 1986, 60 

49. VŔBOVÉ, poloha Malá pec 

Neznáma nálezová situácia . Múzeum SNM odkúpilo z depotu železných 

predmetov 14 hrivien od súkromnej osoby, ktoré pri rekonštrukcii domu  

v 80-tych rokoch náhodne vykopal z depotu. 

Literatúra: Bialeková – Turčan 2007, 155; Turčan 2012, 33n, tab. LXXXIII 

a LXXXIV: 1–7 

50. VYŠNÝ KUBÍN, poloha Ostrá skala 

Hradisko. Počas výskumu objavené 2 poškodené hrivny. 

Literatúra: Čaplovič 1987, tab. CXII: 22; tab. CXIII: 4 

51. ZEMIANSKE PODHRADIE, poloha neuvedená 

Neznáma nálezová situácia. Pod názvom Némes Podhradie uvedená celá 

hrivna a časť hrivny. A neskôr v neznámom roku objavený depot želez-

ných predmetov a 10 sekerovitých hrivien v úžľabine pod kótou 358,9 

Literatúra: Bialeková 1990, 113; Turčan 2012, 36n, obr. 10 – vpravo dole, 

tab. LXXXIX a XC: 1–4 

52. ŽABOKREKY NAD NITROU, poloha neuvedená 

Sídlisko. Hliník neďaleko tehelne. Depot niekoľkých železných predmetov 

a 6 hrivien pripojených o jazýček. O dva metre druhý depot železných 

predmetov a 10 hrivien. 

Literatúra: Krupica 1962; Bialeková 1978a, 257; Bartošková 1986, 62n

53. ŽLKOVCE, poloha Na humnách 

Pohrebisko. V hrobe č. 1 objav 3 hrivien. 

Literatúra: Budinský-Krička 1947, 33–40, obr. 2: 1–3; 3; Hanuliak 2004, 202, 

tab. CIX: 11–13

POĽSKO: 

54. KOSTKOWICE, poloha Góra Słupsko 

Hradisko. Počas výskumu v roku 1999 objavený depot 6 sekerovitých  

hrivien a v roku 2006 bol odovzdaný do múzea depot 9 hrivien a jedného 

hospodárskeho nástroja. 

Literatúra: Zagórska-Telega – Bochnak 2001, 39–45; Rozmus – Szmoniewski – 

Troncik 2006, 101–110 

55. KRAKOV, poloha Okół 

Hradisko. Ulica Kanonicza 13. Počas výskumu v priekopy 5.5.1979 objave-

ný depot 4212 hrivien, poukladaných v 3 radoch, uskladnený v debnení. 

Literatúra: Zaitz 1979, 260–270; Zaitz 1981, 97–124; Zaitz 1988, 261–276; 

Zaitz 1990, 143–160, 173 

56. KRAKOV-NOWA HUTA, poloha Mogiła 

Sídlisko. Objavená hrivna v jame M-c 57/54 z roku 1954 

Literatúra: Hachulska-Ledvos 1971, 48, 51, 205n, tab. XXVI: 1; Zaitz 1981, 

117n; Zaitz 1988, 261; Zaitz 1990, 162, 173, obr. 13: 2 

57. MODLNICA, poloha Wielka Wieś 

Neznáma nálezová situácia. Z neznámeho zdroja a neznámeho času,  

možno po II. svetovej vojne odovzdaná múzeu 1 sekerovitá hrivna 

Literatúra: Liwoch 2013, 149n, obr. 1, fotografia 1 a 2 

58. PIOTRAWIN, poloha neznáma 

Náhodný nález. Náhodou objavený depot 12 hrivien z roku 1969. 

Literatúra: Sułowska 1977, 38, obr. 1; Zaitz 1981, 117n; Zaitz 1988, 261; 

Zaitz 1990, 143; Pisarek – Małyszek 2010, 11–14; Kotowitz 2014, tab. LX: 4; 

LXI; LXII

59. RADYMNO NAD SADOM, poloha neznáma 

Sídlisko (?). V rozmedzí rokov 1974 až 1978 objavené náhodne pri ťažbe 

piesku železné predmety, medzi nimi i hrivna. 

Literatúra: Koperski 1980, 99, obr. 24; Zaitz 1981, 117n; Zaitz 1988, 261 
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Zoznam použitých prameňov:

Adam z Brém: History of  the Archbishops of  Hamburg-Bremen (ed. F. J. Tschan). New York. 1959

CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tom I. (ed. G. Friedrich). Pragae. 1904–1907

CDB V.2: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tom V.2. (eds. J. Šebánek – S. Dušková). Pragae. 1981

Gesta Hungarorum: Kronika anonymného notára kráľa Bela. Gesta Hungarorum (ed. V. Múcska). Budmerice. 2000

Ibn Chaldún: Al-Mukaddima. Úvod do dejín (ed. L. Drozdík). Bratislava. 1984

MMFH II: Magnae Moraviae fontes historici. Tom. II. (eds. D. Bartoňková et al.). Brno. 1967

MMFH III: Magnae Moraviae fontes historici. Tom. III. (eds. D. Bartoňková et al.). Brno. 1969 

MMFH IV: Magnae Moraviae fontes historici. Tom IV. (eds. D. Bartoňková et al.). Brno. 1971

Nestor: Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský. Nejstarší staroruská kronika (ed. M. Téra). 
Červený Kostelec. 2014
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60. STRADÓW, poloha neuvedená 

Sídlisko. Na neďalekom sídlisku pri hradiska náhodne objavená hrivna  

z roku 1961. 

Literatúra: Hachulska-Ledwos 1971, 205; Zaitz 1981, 118 

61. SZKLARY, poloha neuvedená 

Neznáma nálezová situácia. Nedostupné žiadne konkrétne informácie. 

Literatúra: Boroń – Foltyn 2011, 12; Boroń 2012, 52 

62. ZAWADA LANCKOROŃSKA, poloha Zamczysko 

Hradisko. Objavený depot 10 hrivien. 

Literatúra: Żaki 1961, 219–244; Novotný 1969, obr. 7: 11–12; Zaitz 1981, 

117n; Zaitz 1988, 261; Krąpiec – Poleski 1996, 118, 126 

MAĎARSKO: 

63. GYŐR, poloha Bácsa-Szent Vid domb 

Sídlisko. Počas výskumu v roku 1978 bol objavený depot 6 sekerovitých 

hrivien pri ramene Dunaja. 

Literatúra: Merva 2012, 289, obr. 8: 2; Tomka – Merva 2016, 256, 275–277, 

obr. 22: 2–3 

SLOVINSKO: 

64. LJUBLJANICA, poloha neuvedená 

Rieka. Neďaleko Podpeču vylovené viaceré železné predmety z Ljubljani-

ce, pričom medzi nimi bola 1 sekerovitá hrivna. 

Literatúra: Knific 2004, 191–193; Knific 2010, 90
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Summary

The aim of  this paper was to look once again at the topic of  the iron axe-like currency bars from the  
territory of  Central Europe and to try to show the new interpretation of  their function, axe-like form, dating 
and their place in Early Medieval economics and economy of  the pre-Great Moravia, Great Moravia period and 
time, when Great Moravia was destroyed. The already existing catalogue of  locations published almost 30 years 
ago, was filled with new ones, nowadays those represent 64 sites from Slovenia to Poland. With the new  
interpretations about Great Moravia goes forth I choose to reconsider some of  the newest thoughts about axe-
like currency bars and to bring new sight over the topics, that were overlooked. In this paper, I didn‘t include 
much of  their typological classification and metallographical results, becasue I want those aspects of  these 
currency bars to be published in ongoing second study about axe-like currency bars. By analysing the found 
contexts could be possible to say, that the axe-like currency bars are divided into the 3 major groups: I. findings 
in the iron hoards, II. solitude findings and III. findings in graves. From these aspects and with the newest  
interpretations of  archaeological contextes their usage, or more precisely dating, are longer than the first half  
of  ninth century, sometimes till end of  ninth century, as archaeologists thought. It appears, that the era of  
these artifacts is at least from the end of  the eight century till half  of  the tenth century (places where was 
Great Moravia), in some geographical places even till the end of  the tenth perhaps start of  the eleventh  
century (Silesia, Lesser Poland, East Slovakia). With their weight, which they are connected with metrology of  
Byzantine libra, I followed explanations of  word hrivna with its etymology and metrology of  European and 
Near East and found connections with weight of  iron and then a bullion. Also in written sources (Civil Law 
– Zakon sǫdnyjь ljudьmъ) are mentions about solidus which it indicates the Byzantine origin, or at least some 
Byzantinian connections. With material culture (precisely with noble and common jewels) it is possible to  
connect Adriatic with territory of  pre-Great Moravian and Great Moravian period, which in these times was 
part of  Byzantine Empire. Connections with Byzantine Adriatic, ergo Byzantine itself, means origin of  the idea 
from what weight the axe-like currency bars came. Axe-like form of  these currency bars possibly came from 
the design of  hammer-axes, which their ancestors are Roman provincial working tools (axes) mediating by  
people of  Avarian Khaganate to Slavs. Then Slavs taken of  these tools/weapons as pattern for their currency 
bars. As a result of  my analysis can be said, that iron axe-like currency bars from territory of  Central Europe 
are mostly pre-monetary currency, that lost their main value and usage after the fall of  Great Moravia. People 
kept still on using them in residual terms, but since the establishments of  new countries following Great  
Moravia (Czech principality, Hungarian and Poland Kingdoms), those decided to apply their own economic 
and slowly begun establishing coin system. 

Translated by author, corrections by Matej Miškovič


