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TTTTvorba Sama Bohdana Hroboňa v kontexte romantizmu a sloven-
skej literatúry vôbec predstavuje unikátny jav a dokladá motto konfe-
rencie, že „jazyk je zázračný organizmus.“ Hroboňov spôsob básnenia 
sa menil, napodobňovanie klasicistických vzorov, potom ľudovej pies-
ne, krakoviakov, bolo na začiatku 50. rokov 19. storočia vystriedané 
experimentálnym prístupom k jazyku. Predmetom nasledujúcich úvah 
je jeden z mála publikovaných textov S. B. Hroboňa v tom čase – báseň 
Slovopieseň, ktorá vyšla ako príloha časopisu Sokol v roku 1861. 

 
 

Žánrové aŽánrové aŽánrové aŽánrové a    tematické určenie tematické určenie tematické určenie tematické určenie SloSloSloSlovopiesnevopiesnevopiesnevopiesne    
Hroboňova Slovopieseň je poéziou stvorenia v dvojakom význame: 

tematicky ide o zbásnenie starozákonného Genezis a jazykovo ide 
o stvorenie adekvátneho jazyka na vyjadrenie biblickej skutočnosti. 
Stvorenie sa uskutočňuje prostredníctvom slova. Dielo každého dňa 
Genezis začína zdôraznením rečového aktu: „Tu Boh povedal“, prí-
padne „Potom Boh povedal“ (Gn 1, 1 – 31), čo rešpektuje aj Hroboň 
v Slovopiesni a opakuje scénu hovorenia v každom z dní stvorenia: 1. 
deň: „Boh hovorí, hovor tvorí / a čo stvoril – duch zhovorí...!“, 2. deň: 
„Na slovo Boha Praboha“, 3. deň: „Slovohromom prepasti vrú“ a ďalej 
„Slovom božím zmatorela“, 4. deň: „Praboh slovil“, 5. deň: „Praboh 
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slovom vzrušil vody“, 6. deň: „Praboh zemi prihovára“. Boh slovom 
stvoril svet a prvý človek dostáva právo pomenúvať stvorené. Stvori-
teľský akt sa spája so slovom, s aktom pomenovania. Názov básne zdô-
razňuje kľúčové postavenie slova pri tvarovaní významu Slovopiesne.  
Slovopieseň je ospievaním aktu stvorenia, ktoré sa uskutočnilo skrz 
Slovo (Boha) a slovo (reč, pomenovanie), zároveň je oslovením Boha, 
aby akt stvorenia uskutočnil opäť, pričom stačí jeho slovo, Hroboňova 
Slovopieseň sa tu dostáva do ideovej blízkosti s Konštantínovým Prog-
lasom. V slovenskej literatúre sa tak realizuje logocentrická tradícia 
dominantná v európskom filozofickom myslení ako túžba po znaku, 
ktorý dá zmysel všetkým ostatným, no kým vo filozofii sa znak znakov 
mení (Boh, idea, svetový duch, hmota), tu ostáva konštantný.1   

Slovopieseň má blízko k modlitbe a jej jazyk odráža božský rozmer 
v rozmanitosti, nekonečnej variabilnosti, nepochopiteľnosti, tajomnej 
krásy stvorenstva. Slovopieseň predstavuje rozsiahlu lyrickoepickú 
skladbu, epickú v stvárnení dejín ľudstva, lyrickú v častiach reflexív-
nych a oslavných. Žánrovo synkretický útvar (so znakmi piesne, mod-
litby, reflexívnej lyriky, elégie i eposu) má výrazne tvarovaného adre-
sáta, slovami Hroboňa (1861): „Slovopieseň tak spieva o zjavenom Slove 
Božom akoby to hlavně bolo pre Slováka, Sloväna od Boha danuo.“ 

 
 

Jazyková špeciJazyková špeciJazyková špeciJazyková špecifickosť Hroboňovej fickosť Hroboňovej fickosť Hroboňovej fickosť Hroboňovej Slovopiesne Slovopiesne Slovopiesne Slovopiesne     
Hroboňovo slovo neoznačuje len predmetnú skutočnosť, oveľa viac 

sa stáva nástrojom filozofického a hlavne teologického uchopenia, 
pochopenia sveta: „prareč a tobuož budúca slavoreč veku plnosti Kris-
tovej obsahuje všetky možnye spojby zvukow a roznárodně i jednodu-
chorodne vyslovuje vesmier tvarow a vecí“ (Hroboň, 1861, s. 7). Jazyk 
Hroboňovi umožňuje interpretovať svet, jeho dejiny i budúcnosť, preto 
                                                           
1 Dekomponovanie túžby po vyššom znaku nastupuje v kultúrnom kontexte Európy naplno až 
s postštrukturalizmom (viac Eagleton, 2010).  
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nemôže ostať pri jeho súdobej konkrétnej podobe, ale musí hľadať, 
tvoriť, použiť taký jazyk, ktorý nelimituje, neobmedzuje. Slovopieseň 
si ako veršovaná filozofia vyžaduje špecifickú lexiku prispôsobenú 
cieľu básnenia: podať obraz počiatku sveta a víziu jeho budúcnosti. Na 
jednej strane pôjde o znovuvzkriesenie prajazyka a na druhej o vyjad-
renie budúcnosti neologizmami. Lexikálne novotvary vznikajú agluti-
náciou, rozširovaním, reduplikáciou, archaizáciou, prefixáciou (Hleba, 
2009, s. 127), presahujú hranice zrozumiteľnosti, komunikovateľnosti, 
rozmnožujú konotačné polia Hroboňových veršov, a teda ponúkajú 
percipientovi pomerne široký interpretačný priestor.  

Od začiatku Slovopiesne (a nielen v nej) je Hroboň apelatívnym ty-
pom básnika, o čom svedčí aj množstvo výkričníkov, ktorých počet-
nosť v rukopise korigovali prepisy E. Hlebu i V. Kovalčíka. Apelatív-
nosť vedie k modelovaniu adresátov výpovede – Slovanov a v básnickej 
výpovedi sa dôrazne žiada ich aktivita. Napriek často konštatovanej 
nezrozumiteľnosti Hroboňovho textu sa ten paradoxne zameriava na 
svojho predpokladaného percipienta. Očakávaná situácia neprítomnos-
ti adresáta v písomnej výpovedi sa v Slovopiesni transformuje pro-
stredníctvom množstva apostrof. Ide o výsostne dynamickú, naliehavú 
lyriku, čo dokladá i častá prítomnosť imperatívu. K rozhodujúcim ry-
som Slovopiesne potom patrí apelatívnosť, dynamizmus, adresnosť, 
a práve tým Hroboň zásadne posúva pokojnú, informatívnu, biblickú 
naráciu stvorenia, reprodukujúcu uzavretú minulú skutočnosť. Proza-
ické sa v Slovopiesni mení na básnické, potláča sa sujet na úkor refle-
xívnosti, syntagmaticky koncipovaná, lineárna výpoveď sa pretvára do 
paradigmatického, viacvýznamového tvaru.  

Mnohoznačnosť jazyka Sama Bohdana Hroboňa sa nezakladá na ra-
cionálnej, logickej etymológii, ale stavia na básnickej asociácii a analó-
gii, kde nehrá úlohu správny či nesprávny jazykový tvar. Hra so slo-
vom vedie v prípade Hroboňovej Slovopiesne k zaujímavým výsled-
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kom podobne ako v Morgensternových alebo Chlebnikovových expe-
rimentoch. 

Experimentálny básnický jazyk Hroboňa ponúka namiesto zrozu-
miteľnosti sugesciu, Vlastimil Kovalčík (2003) ho aj preto radí do kon-
textu s francúzskymi modernistami. Ľ. Somolayová (2006, s. 30) ide 
ešte ďalej a hovorí o blízkosti tejto podoby romantizmu a postmoderny 
hlavne v ich heterogénnosti, v motívoch vzývania konca a v otvore-
nosti textov ako slobodných, ničím neobmedzených prúdov zlomkov. 

 
 

Tvar Tvar Tvar Tvar SlovopiesneSlovopiesneSlovopiesneSlovopiesne    
Oproti sémantickej nasýtenosti Hroboňovej Slovopiesne stojí jed-

noduchosť jej veršovej formy. Hroboň na vyslovenie náročných filozo-
fických myšlienok používa prevažne základný osemslabičník príznač-
ný pre ľudovú pieseň. Osemslabičník zvyšuje dynamiku výpovede, 
vyvoláva tlak na ekonómiu jazyka a spôsobuje skracovanie 
a zhutňovanie výpovede. Ak platí Lotmanov výrok (1990), že informá-
cia je krásna, potom kondenzácia významov na malom priestore zna-
mená zvýšenie estetickej účinnosti Hroboňovej poézie. 

Rýmová schéma Slovopiesne je založená na najjednoduchšom – 
združenom rýme, pričom kvalita rýmu nie je vysoká, prevládajú gra-
matické rýmy, navyše rýmovka (alebo aspoň jej záverečná časť) sa čas-
to opakuje, napríklad slovesná morféma -uj, prípadne jej zvratný va-
riant -uj sa.  

Výrazným rytmizujúcim činiteľom sa stávajú paralelizmy: hlavne 
lexikálne a syntaktické, ktoré sa realizujú v polveršoch („Vododuchom 
Duchovodou“ alebo „Nad oblohou, pod oblohou“) a  vo veršoch často 
ako opakovacie figúry (predovšetkým anafory a epizeuxy).  

Monotónny rytmus Slovopiesne tvorí tenziu, kontrast s mnový-
znamovosťou Hroboňovej lexiky plnej novotvarov. 

 



K sémantickým a jazykovým špecifikám básne...  
 
 

290 

Interpretačné poznámky k Interpretačné poznámky k Interpretačné poznámky k Interpretačné poznámky k SlovopiesniSlovopiesniSlovopiesniSlovopiesni    
Naliehavý úvodný verš Slovopiesne predstavuje apel zdanlivo adre-

sovaný Bohu – Kristovi: „Vzhoru, Syn Slova, vozhoruj“. Subjekt, ktorý 
pravdepodobne nenachádza útechu v ničom pozemskom, sa obracia 
k transcendentnému a vyzýva Boha, aby konal, zasiahol, vstúpil do 
sveta prostredníctvom slova či Slova (Krista), čo odkazuje na samú 
podstatu mesianizmu. Oslovenie „Syn“ vyjadruje intímny rodičovský 
vzťah a potvrdzuje úzke prepojenie medzi stvorením a láskou. Syn, 
ktorý je stvorený prostredníctvom slova, má ponúknuť svetu nový 
začiatok, vzostup a zvolanie Slovopiesne predstavuje výraz istoty, že na 
počiatku stvorenia je Boh a že stvorenie sa deje len na základe lásky, 
ktorá k stvoreniu vedie, ktorá stvorenie podnecuje. 

Úvodný dvojveršový apel sa v Slovopiesni refrénovito opakuje 
a možno ho interpretovať v kontexte celej básne nie ako výzvu adreso-
vanú druhej božskej osobe (Kristovi – Synovi Slova), ale ako výzvu 
adresovanú Slovanom, čo v národnom obrodení vychádza z obľúbenej 
(hoci nesprávnej) etymologizácie zvukovo blízkych výrazov Slovan 
a s(S)lovo, v Hroboňových veršoch sformulovanej do tézy, že Slovania 
sú priamymi, najbližšími potomkami a nasledovníkmi Slova – Boha 
(„Pra-Sloväna Bohobysta“). Spojenie Syn Slova z prvého verša Slovo-
piesne, ktoré primárne označuje Krista, sa tu nasledujúcimi formulá-
ciami („Skrze Pána Jezu Krista (...) premaruj sa“) posunulo, úvodná 
výzva teda nevníma Krista ako adresáta, ale ako prostriedok vzkriese-
nia pre Syna Slova – Slovana. Spojenie „premretého Bohobysta“ ozna-
čuje Boha, ktorý bol, je a bude, lebo Byst je pretrvávajúci, večný podľa 
Kľúča k Slovopiesni (Hroboň, 1861). Ak Kristus prebýval na zemi, 
premohol smrť, umieranie a vstal z mŕtvych („premretého“), potom 
i Slovan sa má povzdvihnúť, prekonať (duchovné) umieranie, úmor 
(„vzmoruj sa“, „premaruj sa“), vzkriesiť sa a pripraviť sa v duchu Her-
derovej filozofie dejín na svoju púť slávy. 
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Po prvej šesťveršovej strofe Slovopiesne nasledujú poetické obrazy 
biblického stvorenia. Druhú strofu venoval Hroboň scéne, v ktorej 
Boh stvoril nebo i zem, na počiatku pustú, prázdnu: „perekliatnu pra-
bezdem“. Kľúč k Slovopiesni vysvetľuje „prabezdem“ ako „prvotnú 
priepasť bez dna, bez dňa a děnia t. j. bez povedania, bez slova 
a dějania“ (Hroboň, 1861), kumulácia významov v slove „prabezdem“ 
nemá oporu v etymológii, ako to dokázal W. Bobek (1940, s. 69), ale je 
výsledkom legitímnej básnickej asociatívnej práce. Morféma pra- ako 
označenie prvotného počiatku bude mať v Hroboňovom obraze stvo-
renia časté zastúpenie.  

Tretia strofa Slovopiesne opakuje východiskovú situáciu stvorenia 
(„Izprva stvoril nebo, zem / A zem zavesil v prabezdem“), a následne 
absolútnu tmu narúša stvorenie svetla, ktoré je oddelené od tmy:      

„v reku božskom orosvetlo 

 po všemíre sa rozletlo... 

A zajasal sa svetodeň, 

Od čiernej noci odražen.“ 

Pri prefixe or- v slove „orosvetlo“ vychádza Hroboň (1861) z heb-
rejského ór vo význame prvotného, horiaceho svetla, ktoré zaplní 
priestor a výraz „všemír“ zahŕňa všetko existujúce. 

Ďalšia strofa Slovopiesne aktualizuje prvý deň stvorenia a lyrický 
subjekt naliehavo žiada, aby i teraz Boh osvetlil temnotu nášho kraja: 
„I svet Tatry zamračený“. Záverečné štvorveršie štvrtej strofy variuje 
koniec predchádzajúcej strofy, tam sa tematizovalo stvorenie hmotné-
ho, fyzikálneho svetla, teraz ide o aktualizovanú podobu svetla 
v zmysle viery: 

„Ó, rci, Bože, aby svetlo 

z pravoztoku tmu roznetlo, –  

aby zasvietil viery deň, 
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od tmy nevery odražen.“ 

V piatej strofe Slovopiesne pokračuje akt stvorenia obrazom druhé-
ho dňa, keď Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delid-
lom medzi vodami a vodami.“ (Gn 1, 6), čo Hroboň prebásňuje v roz-
vinutých motívoch dynamickej, živej, božskej vody – vody pochádza-
júcej z neba, od Boha, ktorá má pokropiť svet ako dážď, čo prináša 
blahodárne oživenie. Víziu druhého dňa opäť završuje aktualizačná 
výzva adresovaná Slovanstvu zastúpenom synekdochicky v spojení 
„svet tatriansky“: 

„Rozprameň sa sám zo seba, 

Bože, prebože, z praneba; 

Vododuchom Duchovodou 

skrápäj svety všesvobodou – 

Nad oblohou, pod oblohou... 

svet tatriansky, tvor sa, tvor, 

v praduchvodu vmor sa, vmor!“ 

Básnický subjekt vyzýva Boha, aby prostredníctvom živej vody, vo-
dy duchovnej, krstnej znovuobnovil svet, nastolil slobodu pre celý svet 
a osobitne pre svet slovanský, ktorý sa môže prostredníctvom ponore-
nia do očistnej vody, prvotného mora („v praduchvodu vmor sa“) zno-
vu narodiť, stvoriť sa („tvor sa“). More je zdrojom nevyčerpateľnej 
životnej sily, svojou rozlohou odráža nekonečno, ale pripomína i hĺbku 
ľudskej nevedomosti (podľa Studený, 1992, s. 185), z ktorej sa svet 
vymaní prostredníctvom Boha. 

Nasledujúce osobitne vyčlenené dvojveršie Slovopiesne naznačuje 
udalosti nasledujúceho tretieho dňa, počas ktorého sa zem vynára 
z mora: „Vo pravodách zem je skrytá, / v mraku hĺbiny zavitá...“. Počas 
tretieho dňa sa pozornosť Boha sústredí na vody pod nebom, keď od-
delí vodu od zeme príkazom: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždi-
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te sa na jedno miesto a ukáž sa súš!“ (Gn 1,9), v Slovopiesni: „Vody 
v more sa zhrnuli, / brehy zemské oblinuli.“ a z vody, z mora „vymára 
sa“ zem, čo primárne vyjadruje vynorenie sa a zároveň konotuje ta-
jomnosť, nezreteľnosť, racionálnu neuchopiteľnosť tejto udalosti (ma-
riť sa). V biblickom príbehu potom zem pokryje rastlinstvo, čo Hroboň 
interpretuje tak, že zem sa stala matkou („zmatorela“) a zbásňuje bib-
lický obraz zazelenania, rašenia rastlín od tráv, kvetov po ovocné 
stromy prostredníctvom neologických slovesných tvarov vyjadrujú-
cich proces, premenu: „zozelnela (...) zelkvetejú (...) voňmokvitnú (...) 
ovocnejú“. 

Nasledujúce verše sú oslavou diela tretieho dňa a jeho krásy, ktorá 
poukazuje na Boha. Podľa Hroboňa rovnako ako zem i Slovan, Syn 
Slova povstane z mora všekliatby. Symbolicky v centre Európy sa stane 
slovanský svet chrámom Boha: „Vprostried pevniny Európy / vzbuduj 
Slovu horostropy!“  Na oslavu Boha majú byť aj všetky snaženia člove-
ka, ktoré súvisia so stvorenstvom tretieho dňa, s rastlinou ríšou. Hro-
boň vymenúva poľnohospodárske aktivity človeka, ktoré sprevádza 
prosba k Bohu a ktoré sú vnímané ako prostriedok priblíženia sa 
k Bohu, lebo personifikujú duchovný rast, rozkvet človeka a jeho do-
zrievanie:  

„A v pokore svoje pole,  

ozbožuj do božej vôle – 

vo vinigu zaštepuj sa, 

v duchorajoch zovocňuj sa...!“ 

V slove „ozbožuj“ je hmotné i duchovné naraz prítomné, ide 
o prosbu o úrodu (teda zbožie) aj o požehnanie Boha, o zasvätenie po-
ľa, úrody Bohu. Rovnako ďalší verš „vo vinigu zaštepuj sa“ primárne 
pomenúva poľnohospodársku aktivitu, sekundárne spätú s božským 
rozmerom, lebo vinica je tradičný symbol kresťanstva a zaštepenie 
značí akt zušľachtenia, po ktorom akýkoľvek základ môže priniesť 
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ovocie. Vyvrcholením stvorenia flóry je obraz ovocného sadu, ktorý 
predstavuje dar od Boha prvému človekovi. Príznačne sú vždy hmotné 
skutočnosti v Slovopiesni vyvažované duchovnými:  

„Syn si zemie, Syn si neba, 

chlieb a víno tebe treba, 

Duchov z Ducha vieveleba!“ 

Tu i na ďalších miestach Slovopiesne je evidentné vertikálne tvaro-
vanie priestoru básne. Slovanský svet pripodobňovaný k bohočloveko-
vi, ku Kristovi charakterizuje spojenie neba a zeme. Vertikálnosť zdô-
razňuje Hroboň častým použitím symbolicko-synekdochického pome-
novania Slovanstva ako „sveta tatrianskeho“. Slovan spätý so zemou, 
ktorá ho živí, je spojený i s nebom, ktoré je zdrojom duchovnej potra-
vy (chlieb a víno ako eucharistický pokrm). 

Štvrtý deň opisuje Biblia ako stvorenie dňa a noci pre zem: „Buďte 
svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na 
znamenie pre obdobia, dni a roky!“ (Gn 1, 14), čo Hroboň stvárňuje 
v šiestich veršoch nasledujúcej strofy: 

„Praboh slovil: orosvetlo 

v svetogule sa sovznetlo – 

slnce, lunu v nebo vstavil,  

zemi svojej svetlo spravil; 

noc, deň i rok včasoradil, 

všír – nebesá hviezdy vsadil.“  

Stvorené svetlo v prvom dni (prvotné, horiace „orosvetlo“) sa na 
slovo Boha vznieslo na oblohu a vznietilo sa („sovznetlo“) v podobe 
hviezdnej oblohy. Boh ustanovuje cyklický čas, pravidelné striedanie 
dňa a noci, ročných období: „noc, deň i rok včasoradil“. Ďalšie verše 
oslavujú stvorenie skrz obraz tancujúcich hviezd v rozsiahlych výša-
vách. Napokon, všetko stvorené odráža moc Boha, pričom v slnku je 
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on sám prítomný, oslňuje celý svet, z ktorého osobitne vyzdvihuje 
cirkev prirovnaním k mesiacu. Dvojica slnko – mesiac je analogická 
k dvojici Boh – cirkev, lebo tak ako mesiac získava svetlo od slnka, Boh 
„sebou Cirkev – lunu nieti“.  

V piaty deň sa z vody zrodil život. Búrlivosť, radosť tvorenia vyjad-
ruje zdvojenie v slovese „šaršarejú“. Hroboňova morféma šar- sa spája 
s rastom, pohybom, šantením, má radostný, vitálny charakter (v analý-
ze básne Obraz to konštatovala i Somolayová, 2005, s. 289). Rovnako 
ako pri Hroboňových zbásneniach predchádzajúcich dní stvorenia aj 
tu aktualizačne po opise udalostí z knihy Genezis básnicky subjekt 
vyzýva tatranský svet, aby skrz vodu (krst) dosiahol zjednotenie 
v mene trojjediného Boha – trojjedinosť vyjadruje kompozitum „Oto-
Syno-Duchozhodou“, pričom „Ot“ je archaizujúce skrátenie staroslo-
venského slova otec (podľa Hroboňa, 1861). Dôležitou podmienkou 
dosiahnutia plnej viery je ponorenie sa do božského tajomstva („kto 
mu viorí, v ňom sa morí“). Hroboň anticipačne už tu ukáže prototyp 
takého obrazu viery – Máriu. Boh „uvidel sa v duši čistej“, v nej na-
chádza bytosť hodnú jeho vtelenia do ľudského sveta a opisuje počatie 
skrz Ducha:  

„duch ho v telodušu zlial 

Ako v oblohe a v mor 

Bohosvet sa v Panne tvorí“.  

Boh sa teda svetu priblížil, vstúpil doň, stal sa jeho súčasťou („Boh 
sa svetu svetuval“) prostredníctvom Márie („pod srdcom Mary tam 
žije“). V súlade s mesianistickými očakávaniami o nastolení poriadku, 
spravodlivosti a odstránení zla Bohom sa v Slovopiesni formuluje po-
merne pasívne zvolanie: „Počkaj, Slovän! Kým On zmorí / vzduch 
a mora potvory“. Kým Boh opäť príde, kým vyjde z mora alebo sa 
z fantázie v plnosti vymarí (v slove „vymariona“ sufix -ona značí ok-
rúhlosť, plnosť), má Slovan vystúpiť hore („vznes sa, Slovän! na horho-
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ry“), aby z nadhľadu mohol pozorovať stvorenstvo piateho dňa, ktoré 
sa vynorí z „pramariny“, čo asociuje prvotný morský život, ale aj svet, 
ktorý je už len preludom, výsledkom marenia sa. 

Obraz šiesteho dňa začína veršami otvorenia sveta („zem sa ruší 
a roztvára“) pre vznik pozemských živočíchov, aby napokon trojjediný 
Boh slávnostne zavŕšil stvorenie vo veršoch: „jednotrojne vyslaviali: / 
Stvorme človeka na zemi“. V sémantike slovesa „vyslaviali“ sa okrem 
rečového aktu (vysloviť) konotuje aj atributívna charakteristika božie-
ho skutku: slávne a slávnostne. V tichu, po inšpirácii podobou syna 
stvoril Boh človeka dokonalého, neochvejného („silostály“, „silojas-
ný“), nesmrteľného, obdarovaného vedomým hlasom (vysvetlenie 
atribútu „viehlasný“ podľa Hroboňa, 1861) a  múdreho („umhoravy“ 
ako vyvýšenie rácia, jeho mohutnosti, veľkosti). Hroboň vizualizuje 
podobu prvého človeka do najmenších detailov (čierne vlasy, biele 
čelo a „nebozraky“, teda modré oči i zrak upretý na nebo, Boha). Kým 
pred stvorením človeka všetko ustrnulo, stíchlo v očakávaní („zastali“, 
„očekujú“, „tichotichnuj“), teraz sa všetko opäť pohlo, „roztočilo“ 
v zmysle kruhového pohybu hviezd, zeme i v zmysle rozkrytia, rozvi-
nutia tajomstva zeme pre človeka: „Ot ho vedie, človek kráča, / Divy 
tvorstva mu roztáča.“ Citovaný verš sa v Slovopiesni opakuje, aby sa 
podčiarkla dôležitosť faktu, že Boh ako otec vedie človeka vo fyzickom 
slova zmysle i duchovne v zmysle poznávania. Púť po zemi ich privá-
dza do raja plného paliem, prvotných javorov, jabloní, olív, viniča, 
sliviek a ďalších druhov stromov („stostorodov“ – násobenie prostred-
níctvom prefixu sto- dokladá ich nespočítateľnosť, mnohosť, plodnosť 
a hojnosť). Do stredu raja umiestňuje Boh „viestrom“, teda strom po-
znania dobra a zla (prefix vie- tu i inde vyjadruje vedomosť, poznanie, 
múdrosť). Hroboň však označuje človeka ako neúplného, „nedoleka“. 
Hoci sa inde priame citáty z Biblie nevyskytujú, tu použije priamo 
biblické slová: „Nie je dobre byť človeku / samotnému“, aby zavŕšil 
opis božej aktivity stvorením ženy. Nerozlučné spojenie muža a ženy 
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vyjadruje Hroboň označením Evy ako „mužice“, „malženky“, jeden je 
„člek“, len spolu vytvárajú človeka. 

V scéne zvádzania hadom pomenúva Hroboň Evu ako „Živa“ (z 
hebrejského chava podľa Hroboňa, 1861). Po spáchaní prvého hriechu 
preklína Boh tvorov i celú zem, no v Hroboňovom podaní neostáva 
dlho nemilosrdným: „umienil si na zem stúpiť / a človectvo si vykú-
piť“, preto ostatné rozsiahle starozákonné príbehy absorbuje pár veršov 
(spomenie archu, Seta, Sama, Cháma, Jáfeta, prorokov), aby sa sústredil 
na príchod Krista. Od obrazu Márie („Zo zemruže2 kvitmokvitá (...) 
z dievky zemskej zákonitej“) plynulo prechádza k motívom všedného 
života Krista („Orie, pasie, remesluje“), jeho krstu v Jordáne, zjavenia 
Ducha svätého a otcovského oslovenia: „Toto je môj Syn milý“ 
a napokon k motívom jeho ukrižovania, ktoré je novým prísľubom: 
„V tôni smrti svetotvorí / sedem svätých slov hovorí...“. Podľa evanjelií 
Ježiš prehovoril na kríži skutočne sedemkrát, identifikujem súvislosti 
s vyslovenou vetou v novozákonnom zápise a vo veršoch Slovopiesne 
takto: 
 

Slovopieseň Nový zákon 
„Prvým slovom svet milosti 
zajasal sa v temnozlosti. 

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“  
(Lk 23, 34) 

Druhým rajrajov obloha 
tvorí sa dušam Preboha... 

„Veru hovorím ti: Dnes budeš so mnou 
v raji.“  
(Lk 23, 43) 

A tretím lásky pevnina 
Marijanovská rodina. 

„Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, 
ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa 
tvoj syn!“ Potom povedal učeníkom: „Hľa, 
tvoja matka!“ (Jn 19, 26 – 27) 

Štvrtým seba vslnotvorí 
nesmier vekov bohosvorí – 
Otec slnce, lunu zhasil, 

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 
(Mt 27, 46 i Mk 15, 34) 

                                                           
2 Spätosť obrazu ruže s Máriou bola vysvetlená pri interpretácii Rozpejánku (Mihalková, 2012). 
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a syn nové nebo jasil 
skrytý Otcu v hlbokosti 
v peklobôli v pratemnosti. 
Piatym z mora a pravody 
vyžižňuje duchov rody. 

„Žíznim.“  
(Jn 19, 28) 

Šiestym seba dokonáva,  
všečloveka tak sozdáva - 

„Je dokonané.“  
(Jn 19, 30) 

Siedmym v Bohu odpočinul, 
v srdce Otca svety zvinul“ 

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho du-
cha.“  
(Lk 23, 46) 

 
Zaradenie novozákonných citátov k jednotlivým veršom Slovopies-

ne v prípade tretej, piatej, šiestej a siedmej vety je zreteľné, pri ostat-
ných vychádzam viac z kontextu evanjelií a možnej chronológie. Cel-
kom príznačne Hroboň venuje väčší priestor tej vete Krista, ktorá vy-
voláva najviac otázok a pokladá sa za kontroverznú: „Bože môj, Bože 
môj, prečo si ma opustil?“. V Matúšovom evanjeliu sa opisuje nastole-
nie tmy na celej zemi („Otec slnce, lunu zhasil“), čo je v súlade 
s pocitmi osamelosti, opustenosti prítomnými v Kristovej otázke, ktorá 
vyjadruje najvnútornejšie obavy, muky syna na kríži. Až po tejto scéne 
Kristovi podľa Mareka i Matúša ponúkajú ocot, nápoj a on dokonáva.  

Nasledujúce verše sa venujú udalostiam po smrti Krista, stvárňujú 
jeho vstanie z hrobu, vstúpenie do pekla, ale najmä sprostredkúvajú 
nádej, ktorú Boh dáva človekovi. Vypovedajúci subjekt Slovopiesne 
oslavuje Boha a žiada milosti hlavne pre Slovanov, lebo slovanský prie-
stor bude miestom slávenia Boha, Tatry ako posvätný priestor majú byť 
pretvorené na chrám Boha. Slovopieseň vyslovuje túžbu po nastolení 
nového poriadku, po premene človeka, po odstránení zla, ktoré spôso-
buje život založený na ráciu bez Boha („žije rozum bez rozumu“), na 
lesti a pýche, ktoré Božie stvorenie devastujú: „telá puchmokvetmo 
hnijú“. Hroboň v Slovopiesni expresívne pomenúva negatíva doby, 



Gabriela Mihalková 
 
 

299 

spriemyselňovanie krajiny („stroje rastú, ľudstvo žerú“), úžerníctvo 
(„úžerníkov besi berú“), nemravnosť a nestálosť:  

„všade velí kurvožena 

Svetodejna krvou spitá, 

v blesky módy smilne zvitá“.3  

V expresívnom vyjadrení negatívnej súčasnosti funkčne pracuje 
s apokalyptickými víziami zo Zjavenia Jána. Predmetom kritiky je 
i slabosť, nemohúcnosť, neaktívnosť cirkvi a Slovopieseň kladie nalie-
havú otázku: „či tak diať sa má na zemi?“. Subjekt sa s nádejou obracia 
na nebeskú Matku, ktorú oslovuje „Matka Sláva“, a tak nadväzuje už 
na mesianistické videnia Jakuba Jakobea v skladbe Gentis Slavonicea 
lacrume, suspiria et vota. Aktuálna situácia sveta núti Hroboňa formu-
lovať mesianistickú víziu, lebo len zásah Najvyššieho v budúcnosti 
môže nastoliť spravodlivosť. Slovanstvo i pre svoju nesvornosť ešte na 
spasiteľské poslanie nedozrelo: „i tys´ ešte baran divý, / všenesvorný, 
nemyslivý“, ale vizionárske verše hovoria o vyvolenosti slovanského 
národa („Ty sa v Bohu dosloveníš“) a o sile Slova: 

„neboj sa, biedny Sloviačik, 

v zemi zarytý črviačik. 

Slovochlebom sa vytáliš.“  

Slovák môže byť v Slovopiesni prirovnaný k červovi s vedomím, že 
prejdúc hlinou, nečistotou dostáva sa na povrch očistený, symbolicky 
povstane z tmy a smrti k novému životu a „prabezdem“ sa zmení na 
„slavodem“ (slávny deň, dej, slávne slovo) a „novozdem“ (nové stvore-
nie). 

                                                           
3 Podobne neľútostná kritika spoločnosti, človeka, jeho morálneho úpadku je aj v Hroboňovej 
básni Dom: „Menom večnej slobody / otročíme národy – / Kupčíme a smilníme, / lúpime 
a vraždíme“ (Hroboň, 1991, s. 217). 
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Akt stvorenia prostredníctvom slova sa uskutočňuje v Hroboňovej 
básni nielen motivicky, ale aj v jazykovej rovine. Slovan ako Syn Slova 
sa má prostredníctvom S/slova znovuzrodiť, čo predstavuje ústredný 
(refrénovito opakovaný) motív Slovopiesne.  

 
 

Namiesto záveru Namiesto záveru Namiesto záveru Namiesto záveru –––– náčrt reflexie tvorby a náčrt reflexie tvorby a náčrt reflexie tvorby a náčrt reflexie tvorby a    života S. B. Hroboňa života S. B. Hroboňa života S. B. Hroboňa života S. B. Hroboňa 
vvvv    umeleckej literatúreumeleckej literatúreumeleckej literatúreumeleckej literatúre    

Hroboňovo vybočenie zo súdobého štandartného literárneho jazyka 
ho vylučovalo z účasti na vtedajšom literárnom živote a až neskôr bola 
jeho jazyková exkluzivita ocenená. Ohlasy na experimentálnu časť tvor-
by Sama Bohdana Hroboňa neboli vždy priaznivé a literárnokritické 
odsúdenie sa premietlo i do poézie, napríklad Svetozára Hurbana Vajan-
ského. Prozaicky rozsiahlejšiu reflexiu kontroverznej postavy Sama 
Bohdana Hroboňa podal už Martin Kukučín v románe Lukáš Blahosej 
Krasoň. Básnické pocty adresované S. B. Hroňovi vznikli až neskoršie, 
časť z nich uverejnil V. Kovalčík vo výbere Iskrice (Hroboň, 1990): bá-
seň Andreja Plávku (Pri hrobe básnikovom), Ivana Laučíka (Limby), 
Vlastimila Kovalčíka (Iskrice) a Štefana Moravčíka (Pejan slovenský 
1989). O Hroboňovi sa zmieňuje vo svojich Železniciach IV aj Peter 
Repka. Napokon osobnosť S. B. Hroboňa komplexnejšie reflektuje Karol 
Horák v rozhlasovej hre Mesianistova hlava, alebo Archa úmluvy medzi 
Bohom a Bohdanom Samoslavom Hroboňom (2000). 
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by Samo Bohdan Hroboňby Samo Bohdan Hroboňby Samo Bohdan Hroboňby Samo Bohdan Hroboň    
 
This paper focuses on identifying of the essential characteristics of messianism 
in Slovak romantic literature in the nineteenth-century that are significantly 
showing in the poetry of Samo Bohdan Hroboň, specifically in his experimental 
poem „Slovopieseň“.  The author of this article used the analytical methods to 
interpreting language and semantic configurative of the poem „Slovopieseň“  and 
connection between the expression and significance of the poem. The paper 
concetrated on genre, language, rhythm, composition and theme of the poem 
„Slovopieseň“.  The final part of this article deals a reflection of Hroboň´s works 
and life in later Slovak literature.  
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