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REFLEXIA MESIANISTICKEJ TVORBY SAMA BOHDANA HROBOŇA 

(INTERPRETÁCIA BÁSNICKÝCH TEXTOV ROZPEJÁNOK A SLOVOPIESEŇ) 

 

 

Rozmanitosť slovenského literárneho romantizmu nemôže dokladať nič viac než 

čítanie textov z  výrazne, osobito tvarovaných dielní napríklad Sama Chalupku, Andreja 

Sládkoviča, Janka Kráľa alebo Sama Bohdana Hroboňa. Tvorba posledne menovaného, 

mesianistu Sama Bohdana Hroboňa, v kontexte literárneho romantizmu a slovenskej literatúry 

vôbec predstavuje unikátny jav. Hroboňov spôsob básnenia sa menil, napodobňovanie 

klasicistických vzorov, potom ľudovej piesne, krakoviakov bolo na začiatku 50. rokov 19. 

storočia vystriedané experimentálnym prístupom k jazyku,
56

 čím sa približuje francúzskym 

prekliatym básnikom (viac Kovalčík, 2003).  

Mesianistická, experimentálna tvorba Sama Bohdana Hroboňa bola negatívne 

hodnotená od čias Jaroslava Vlčka, Dobroslava Chrobáka až po 60. roky 20. storočia, 

príkladom môžu byť odmietavé vyjadrenia Viktora Kochola v akademických Dejinách 

slovenskej literatúry.
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 Władyslaw Bobek v štúdii Neologizmy S. B. Hroboňa (1940) 

uskutočnil jeden z prvých pokusov dekódovať Hroboňov jazyk a čiastočne ho aj akceptoval 

ako tvorivý počin. Flora Kleinschnitzová uverejnila pramenný materiál k životopisu Sama 

Bohdana Hroboňa, v knihe Z našej romantiky ponúkla ukážky z korešpondencie medzi 

Samom Bohdanom Hroboňom a Bohuslavou Rajskou. Zlom v čítaní Sama Bohdana Hroboňa 

predstavuje až zborník vydaný Maticou slovenskou K problematike slovenského romantizmu 

z roku 1974, ktorý predstavil slovenský mesianizmus v rade zásadných štúdií od literárnych 

vedcov ako Oskár Čepan (Romantický mesianizmus a Samo B. Hroboň) či Cyril Kraus (K 

charakteru slovenského mesianizmu). K poznaniu životných osudov a tvorby Sama Bohdana 

Hroboňa prispel viacerými publikáciami Edmund Hleba, Vlastimil Kovalčík, Ľubomír 

Kováčik, Ľubica Somolayová. 
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 Premeny v písaní Sama Bohdana Hroboňa zachytávajú literárnohistorické syntézy od čias Jaroslava Vlčka. 

Dobroslav Chrobák (1936, s. 113) hovorí o vplyve „Kollárovho romantizmu“, Mickiewiczovho romantizmu a 

mysticizmu.  
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 Jaroslav Vlček (1923, s. 200) síce pozitívne hodnotí tvorbu Sama Bohdana Hroboňa vznikajúcu do konca 40. 

rokov 19. storočia, no o ďalšom Hroboňovom písaní konštatuje: „Tým väčší žiaľ, že neobyčajný tento talent 

nesplnil, čo sľuboval. Stratený na sielnickej samote, hlbšie a hlbšie sa hrúžil do svojich vidín a dúm, a poézia 

jeho, ktorá bola prehovorila kovovým zvukom starozákonných prorokov, skoro po roku 1848 zabŕdla do temných 

labyrintov apokalyptických...“. Viktor Kochol (1960, s. 296) zaujíma výrazne negatívne stanovisko k vyústeniu 

Hroboňovej tvorby v mesianizme: „Samo Bohdan Hroboň upadá čím ďalej tým väčšmi do mesianizmu (...) svoje 

básnické nadanie nezapojil na rozdiel od ostatných štúrovcov do aktuálnej služby ľudu, lež vyplytval ho vo 

veľkých, no mátožných nábožensko-lyrických skladbách, ktoré zväčša ostali v rukopise.“. 
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V nasledujúcej interpretačnej analýze sa sústredím na mesianistické básne Sama 

Bohdana Hroboňa Rozpejánok a Slovopieseň, patriacim k percepčne náročnejším literárnym 

textom. Uprednostňujem divergentný prístup k (interpretačnému) problému, ktorý umožňuje 

výber z viacerých alternatív a dovoľuje percipientovi zvoliť si adekvátnu, vhodnú 

interpretačnú cestu básnickým textom, preto boli v interpretácii zvolené také metódy, ktoré 

ponúkajú otvorené, variabilné riešenia a vyhýbajú sa konečným, definitívnym formuláciám.  

K problematike prepisov Hroboňových rukopisov 

Problém interpretácie básní Sama Bohdana Hroboňa tkvie nielen v ich jazykovej 

a sémantickej náročnosti, ale aj v (ne)vierohodnosti ich prepisu, nad ktorou sa už zamýšľala aj 

Ľubica Somolayová (2005), v súvislosti s analýzou básne Obraz porovnávala prepis 

Vlastimila Kovalčíka (Hroboň, 1990) a Edmunda Hlebu (Hroboň, 1991). Dôveryhodnejší bol 

pre ňu prepis Vlastimila Kovalčíka, čo platí pre Rozpejánok len v prípade exaktnejšej 

jazykovej úpravy, no nie v prípade vernosti predlohe vo významom a rytmickom zmysle.  

Kvôli chybnému prepisu Vlastimila Kovalčíka dochádza v Rozpejánku 

k neodôvodnenému vybočeniu z ustáleného rytmu.  Sylabický rytmus Rozpejánku je založený 

výlučne na striedaní sedemslabičníkov a osemslabičníkov, no v prepise Vlastimila Kovalčíka 

sa vyskytuje deväťslabičný verš: „Zo slnosiody všesynhody“, ktorý Edmund Hleba prepisuje 

správne ako osemslabičný: „Zo slnsiody všesynhody“. Ďalej z Kovalčíkovho prepisu vypadli 

tri verše Rozpejánku: „stospevčadju sosvituj, (...) zelopúpky ružoniúbky (...) všehlaviútky v sln 

zvyšujtes“, ktoré sa nachádzajú v rukopise Sama Bohdana Hroboňa aj v Hlebovom prepise.  

Závažný charakter majú sémantické posuny, ku ktorým dochádza zmenou niektorých 

hlások v prevažne zložených slovách, v dvojiciach uvádzam najprv tvar v prepise Edmunda 

Hlebu, potom Vlastimila Kovalčíka: „svätotrojne“ – „svätotvojne“, „všesvetslaviu“ – 

„všesvetlaviu“, „rozmaterom“ – „rozmalerom“, „razrožija“ – „razvožija“, „sredkríka“ – 

„sudkvítka“, „marizemská“ – „skarizemská“. Po preštudovaní rukopisu Hroboňovej básne 

(Hroboň, 1857) môžem konštatovať, že vo všetkých uvedených prípadoch treba uprednostniť 

prepis Edmunda Hlebu. Na druhej strane v Rozpejánku sú aj slová, ktoré majú naopak 

nesprávnu podobu v Hlebovom prepise, slová „vozpyrena“, „vozružuj“ a „Ružružena“ 

Edmund Hleba prepísal ako „rozpyrena“, „rozružuj“, „Rižružena“.  

Pri porovnávaní rukopisu s jeho prepismi nejde len o vernosť transkripcie, ale aj o 

rytmickú a sémantickú nasýtenosť Hroboňových tvarov slov, napríklad uprednostnenie 

„sredkríka“ pred „sudkvítka“ vyplýva aj z tvorby anafory v nasledujúcom verši, ďalej 

z výrazného onomatopoického zisku v opakovaní spoluhlásky r vo verši a napokon aj 

z hľadiska významu, lebo okolité verše ponúkajú motívy prútika, kríka ruže, nie jej kvetu. 
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Voľba adekvátneho prepisu závisí často na komparácii spôsobu zápisu jednotlivých tvarov 

písmen vo viacerých slovách, napríklad pri rozhodnutí medzi tvarmi pripísanými Edmundom 

Hlebom „marizemská“ a Vlastimilom Kovalčíkom „skarizemská“ sa rozhodujúcim faktom 

stala podoba grafémy S v Hroboňovom rukopise, ktorá sa vo veršoch vyskytuje často a má 

odlišný tvar, než je použitý v tomto prípade. (prepis Rozpejánku v prílohe č. 3) 

Žánrové určenie básne Rozpejánok 

Názov Hroboňovej básne Rozpejánok predstavuje variantnú podobu obľúbeného titulu 

Sama Bohdana Hroboňa Pejan (Pejan nočný, Pejan ranný, Pejan víťazný, Pejan slovenský).  

Označenie Pejan možno stotožniť so spevom, piesňou nielen v zmysle žánrového 

zaradenia textu, ale aj v zmysle jeho významového, motivického naplnenia, napríklad Pejan 

nočný začína veršami: „Zaspievajže, Bože, pieseň mi novú, / nech sa grúne moje tvojspevom 

ozvú.“ a Pejan ranný: „Zaspievajže, Bože, pieseň mi novú, / nach ťa grúne moje Prabohom 

zovú.“ (Hroboň, 1991, s. 186, 187). Ak názov Pejan funguje ako žánrové určenie textu (spev, 

pieseň), potom aj názov Rozpejánku má podobnú intenciu. Tvar názvu Rozpejánok v sebe 

zahŕňa predovšetkým zdrobnenie (morféma -ok), ktoré sa týka jednak rozsahu textu, ale aj 

významovej roviny textu. Niektoré pejany Sama Bohdana Hroboňa sa vyznačujú značnou 

šírkou (Pejan víťazný alebo Pejan slovenský), Rozpejánok sa radí skôr ku kratším básnickým 

útvarom, a kým pejany sa dotýkajú veľkého priestoru, spievajú o božskej entite, Rozpejánok 

ospevuje „len“ ružu (to, že nepôjde len o primárne označenie ruže ako kvetu, sa ukáže 

neskôr).  

Rozpejánok sa okrem deminutívnej morfémy líši od pejanov aj prefixom roz-, 

mimochodom veľmi obľúbenom u Sama Bohdana Hroboňa, ktorý tu i inde má podľa Sama 

Bohdana Hroboňa vyjadriť okrúhlosť (dokonalosť) a má aj význam zmnoženia alebo 

rozospievania sa v podobe variácií jednej témy, motivického opakovania a výraznej 

rytmizácie výpovede. Rozpejánok využíva krátky verš a sylabický veršový systém, ktorý má 

rytmicky najbližšie k spevnému prejavu. Striedanie sedem a osemslabičných veršových 

zoskupení podporuje rýmová schéma, založená na najjednoduchšom – združenom rýme, 

pričom kvalita rýmu nie je vysoká, prevládajú gramatické rýmy, navyše rýmovka (alebo 

aspoň jej záverečná časť) sa často opakuje, napríklad z tridsiatich deviatich sedemslabičných 

veršov Rozpejánku sa 80% končí slovesnou morfémou -uj (dvadsaťtrikrát), prípadne jej 

variantmi -ej, -aj (po štyrikrát), ostatných šesť veršov má v rýmovej pozícii -ista, -istá a dva 

verše -svet. V Rozpejánku sa používa pomerne monotónny rytmus, ktorý tvorí upokojujúcu 

kulisu, kontrast pre neobvyklú lexiku presýtenú novotvarmi. 

 

https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Mihalkova1/subor/p3.pdf
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Intencia a interpretácia metafor a symbolov Rozpejánku Sama Bohdana Hroboňa  

Rozpejánok Sama Bohdana Hroboňa začína vyjadrením túžby, viery v pozitívnu, 

slávnu budúcnosť. V úvodných veršoch  Rozpejánku sa stvárňuje čas, ktorý má prísť: 

„Skvitni ruža stolistá 

kvetokveta vonistá, 

kvitni, vôni k Bohu vspej 

i sto spevcov vsäzvänej, 

sto slavújov vsebävznej, 

tak ružičko slavkrasnej.“
58

 

V prvom verši sa ustanovuje vypovedajúci ja-subjekt básne i objekt vyznania – ruža. 

Ide tu primárne o predmetnú lyriku, ktorá sa od opisu vonkajšej skutočnosti dostáva do 

reflexívnej, meditatívnej polohy v stotožnení ruže s duchovným svetom.  

Ruža sa spája (nielen) v prvom verši Rozpejánku s číslovkou sto („stolistá“, 

„stolistienka“, „stolistana“) symbolizujúcou dovŕšenie, zaokrúhlenie všetkého, neskôr 

gradované až na „tisíclistý ružokvet“. Samo Bohdan Hroboň nepoužíva číslovky v ich 

primárnom kvantitatívnom význame, ale hlavne v ich symbolickom a v biblickom význame. 

Párne číslovky sú tradične označované ako ženské, v Rozpejánku sa personifikačným 

spôsobom ruža stotožňuje so ženou, matkou, Máriou. Číslovka sto predstavuje 

mnohotvárnosť ruže, množstvo, ktoré integruje jednotlivosti v celistvosť, vedie k dokonalosti 

a násobením na tisíc vyjadruje plnosť, hojnosť, ale aj plodnosť (symbolika podľa Studeného, 

1992 a Biedermana, 1992).  

Reduplikáciou v druhom verši Rozpejánku vzniká tvar „kvetokvet“, ktorý značí 

presvedčenie, istotu, zosilnenie, zintenzívnenie výpovede subjektu. Povýšenie ruže na kvet 

kvetov, status kráľovského kvetu predurčuje ružu na poslanie vyslovené v treťom verši 

Rozpejánku – spojiť sa s Bohom. Ruža sa stáva hodnou posolstva k Bohu a cez kvet lyrický 

subjekt reflektuje Božiu prítomnosť, lebo ruža, ako sa ukáže ďalej v Rozpejánku, preplnená 

významami symbolizuje znovuzrodenie, (Kristovu) lásku, ktorá zvíťazila nad smrťou. Potom 

si ruža podľa štvrtého verša zaslúži byť (a Rozpejánok vyzýva, aby bola) mnohonásobne 

ospievaná. K prvým básnikom ruže patrí grécka Sapfó a do skupiny spevcov sa (nielen) touto 

básňou zaraďuje aj samotný Samo Bohdan Hroboň, počúvnuc výzvu svojho priateľa Karola 

Savoja Amerlinga, aby sa začlenil do zboru stospevcov, píše: „Teraz len toľko na Vaše 

vyzvanie do zboru stospevcov, že dá li Boh zdravia istotne budem spievať, a to tak, ako si 
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 V kapitole sa báseň Rozpejánok cituje podľa rukopisu Sama Bohdana Hroboňa (1857). 
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žiadate, rečou prostou, tónom slovenskej alebo srbskej piesne, alebo i ruskej dumky, ale nie 

inak báťa, len po slovensky a v duchu pravej christoslavy všespasimnej i všeslavimnej.“ 

(podľa Hleba, 1991, s. 125). 

Ďalšia strofa Rozpejánku začína opakovaním prvého verša skladby, čo podčiarkuje 

rytmizáciu výpovede a upozorňuje na kľúčové motívy básne založené na vizuálnych, 

auditívnych a olfaktorických vnemoch:  

„Kvitni ruža stolistá, 

vievonija krasistá! 

Vidmodeva, spevovieva, 

ľuboneva, slavojeva, 

svetlonenka tônistá 

zemnebianka javistá!“ 

V ruži sa spája svetlo, vzduch a zem. Samo Bohdan Hroboň zastúpenie všetkých 

živlov vo svojej poézii vysvetľuje: „Ja myslím, že Slavian akoby aj Hind je troj – ak nie 

čtyrživelník, trebas hlavne ziemomelník a že nebudeme večne pod živlami sveta, ale v živle 

ducha – či Boh netvorí všetrojične-čtyrživlične? Najprv oheň – svetlo – potom vzduch a vodu 

– potom z vody zem..., všetrojične čtyrživlične ohňovzduchovodozemolične.“ (podľa Hleba, 

1991, s. 123). Báseň Rozpejánok stavia na výraznej zmyslovosti, ruža oslovuje čuch, sluch 

i zrak. Vôňa ruže predstavuje modlitbu k Bohu. Ruža absorbuje v sebe fenomény, živly často 

vzdialené ako svetlo a zem. Vôňa sa vníma ako zásadný atribút ruže, o čom svedčí množstvo 

slovesných, adjektívnych či substantívnych tvarov, v ktorých je vôňa použitá („vonistá“, 

„vôni“, „vievonija“, „voniduša“, „ľubovôni“, „vônituška“, „pejvoňsytmo“). Vôňa ako 

jednoznačne pozitívny znak ruže jej zároveň prepožičiava nehmotný rozmer, spätý viac 

s duchovným svetom:  

„Ruža-ruša voniduša, 

od serduška rozkladuša, 

od serdenka rozkvitaj, 

ľubovôni, spevitaj, 

ľubovôni spevodaj, 

stolistienka stoslavňaj!“ 

Vôňa ruže vzbudzuje pohyb („ruša“ od slovesa rušať, hýbať sa) nasmerovaný k duši, 

má osloviť dušu človeka a zároveň vôňa ruže je jej dušou, rozvíjajúcou sa od jej stredu („od 

serduška rozkladuša“). Ničím nehatené stúpanie vône predurčuje ružu na prostredníka medzi 

zemou a nebom.  
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V predmetnej lyrike dominujú vizuálne motívy, množstvo veršov Rozpejánku opisuje 

vonkajší vzhľad kvetu, napríklad: „šípoprútky dvojtrojútky (...) dvojtrojpárne rozpyrujtes“. 

Prútiky ruže rozvetvované do dvoch, troch párov značia mnohosť, rozšírenie, plodnosť, 

prosperovanie. Ďalšie vizuálne motívy Rozpejánku sa viažu na dva javy: svetelnosť 

a farebnosť. Pozitívnosť obrazov a posolstva básne reflektuje časté zastúpenie svetla v 

Rozpejánku („svetlonenka“, „zlat-slniuška“, „svätožiarne“, „slnosvet“, „všesambleskom“, 

„krevožiarne“), pričom viditeľnosť znamená poznateľnosť vecí, a že ide o axiologickú 

dominantu Hroboňovho básnenia, dokladá vysoká frekvencia prefixu vie- vo význame 

poznanie, múdrosť. Zároveň Rozpejánok upozorňuje na nevyhnutnú prítomnosť toho, kto 

môže nielen zmyslami vnímať, ale aj meditatívne reflektovať, uvedomovať si, poznávať 

krásu, vôňu ruže – na prítomnosť subjektu.  

Z chromatického spektra si Samo Bohdan Hroboň vyberá zlatú farbu dokonalosti, 

slávy a hlavne červenú farbu života, krvi, lásky („rozrumienka“, „z temčervena“). Ruža, 

hmatateľný symbol lásky pozemskej i Kristovej, v červenej farbe ako vizuálna (chromatická) 

metafora signalizuje zanietenosť, zápal, vášeň srdca oddaného Bohu. Verš „krevorumná 

Christosiana“ odkazuje na krv, ktorú prelial ukrižovaný Kristus. Svätý Ambrož píše, že 

Kristus bol Mariiným kvetom, ktorý vypučal z panenského lona, aby rozšíril po celom sveta 

vôňu viery (podľa Studený, 1992, s. 257), na túto skutočnosť odkazujú olfaktorické metafory 

Rozpejánku.  

Ruža sa personifikačným postupom mení na ženu, splýva s ňou v jedno 

(prostredníctvom zložených slov ako „ružružena“, „rizružena“). K stotožňovaniu ruže a ženy 

dochádza aj mimo Rozpejánku, napríklad v liste sa Samo Bohdan Hroboň vyjadruje o 

(ne)možnosti ženby takto: „Znám medzi ľudom daktoré lepšie obdarené dievky, ale všade mi 

či podoba či čokoľvek iného chybuje k poézii lásky. A nemožno mne bez oslavovania ľúbiť 

a bez ľúbosti sa sosľúbiť. No dobrý Boh azda ešte mi zvestuje rýdzu ružu môjho rodu, ktorá 

ma poteší a uspeví.“ (podľa Hleba, 1991, s. 128). Na analógiu medzi ružou a ženou explicitne 

upozorňuje i autorova poznámka v úvode analyzovanej básne: „Rozpejánok duši matkinej 

posvätený napísaný je zväčša v lete medzi ružami r. 1857“ (Hroboň, 1991, s. 154). Smrť 

Hroboňovej matky na začiatku leta 1857 mohla ovplyvniť aj vznik básne, motivické súvislosti 

medzi ružou a matkou vyúsťujú do nádeje na prekonanie dočasnosti, smrti prostredníctvom 

Krista. Vzniká zaujímavý sémanticky rad: ruža – žena – matka – Mária, matka Kristova, 

v ktorom sa spája hmotné, dočasné, krehké s prísľubom zachovania, pretrvania, vzkriesenia a 

večnosti.  
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Rozpejánok pripisuje ruži duchovný rozmer: „K ružoruši vidmoduši“ a v kresťanskej 

tradícii prívlastok „ruža duchovná“ dostáva Mária, Samo Bohdan Hroboň tvorí 

marionomorfnú metaforu. Od naznačenia vzťahu, dotyku s božským vo výzve adresovanej 

ruži: „k Bohu vspej“ či ďalej „v nebojavu soschytuj sa“ sa výpoveď Rozpejánku dostáva do 

roviny stotožňujúcej ružu s Máriou. Ruža, kráľovná kvetov, v cirkevnej ikonografii figuruje 

ako symbol nebeskej kráľovnej Márie. Prostredníctvom kompozít („devopanna“, 

„pervožena“, „samosemna“, „bohosvojna“) sa pripomína jej panenstvo, výnimočnosť, 

nepoškvrnené počatie. Vo verši „nesľubiemna nematemna“ sa zvýrazňujú atribúty Márie: 

nezasľúbená, nevydatá a bez hriechu, preto sa môže ruža – Mária stať domovom pre Boha: 

„bohosvojna domdomojna, / vekojunopannkrasojna!“. 

Ruža ponúka zmier a potešenie duši, zranenému srdcu, zmierňuje bôle („svetobôle 

premiruj“), veď podľa loretánskych litánií má byť Mária „potešenie zarmútených.“ Márii sa 

prisudzuje aj prívlastok „veža Dávidova“, čo našlo odozvu v Hroboňovom verši: „strážna 

tureň Dávidova“, pričom veža značí uzavretý vnútorný priestor, teda panenstvo, no konotácií 

spätých s vežou a funkčných v interpretácii Rozpejánku je viac: veža zdôrazňuje vertikálne 

tvarovanie Rozpejánku, smerovanie k Bohu a strážna veža má ochraňovať (veriacich, 

Slovanov) pred útokmi zla. 

V Rozpejánku sa stupňuje intenzita prepojenia pozemského a božského. Posilňuje sa 

symbolika ruže ako znaku vzkriesenia, premoženia smrti („proti vrahom samužuj“, 

„vševražiju odzbrojuj“), aby nakoniec došlo k spojeniu ruže s Kristom v kristomorfnej 

metafore „Christoružia“. Ruža symbolizuje utrpenie Krista na kríži. Ide o spojenie veľkolepé, 

výnimočné, zasahujúce rozsiahly priestor: 

„Slavorujni z Tathoriny, 

všesokrevni slav-rodiny, 

všesokrevni ľudosvet 

v tisíclistý ružokvet!“. 

Priestor sa v Rozpejánku tvaruje najprv všeobecne a všeobjímajúco (od zeme po nebo) 

s neobmedzeným trvaním (čo vyjadruje situovanie Boha do priestoru či až stotožnenie Boha 

s priestorom, ktorý tak s ním získava atribút večnosti). Časopriestor nadobúda v Rozpejánku, 

ktorý je zdanlivo iba o ruži, nekonečné rozmery. Večnosť, pretrvávanie pripisuje Samo 

Bohdan Hroboň aj krehkej ruži prívlastkom „všepravečná“. V intenciách Hroboňovej poetiky 

sú však aj verše, ktoré konkretizujú priestor. V určitom kompozite „Tathorina“ sa Tatry 

označujú ako hora hôr, zdôrazňuje sa ich majestátnosť a v duchu centralistickej teórie ich 

spätosť so všetkými Slovanmi („všesokrevni slav-rodiny“), pričom Hroboňov všeobjímajúci 
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duch už v ďalších veršoch zahŕňa do obrazu ruže celý svet: „všesokrevni ľudosvet / v tisíclistý 

ružokvet“. Samo Bohdan Hroboň podobne rozširuje dosah svojich veršoch aj v Slovenských 

iskriciach, čo explicitne vysvetľuje v liste Karolovi Savojovi Amerlingovi, keď naraz 

vymenúva „náš všenárod, ale i všečlovek, všekresťan a všesvet.“ (podľa Hleba, 1991, s. 123). 

Ruža sprostredkúva ponorenie do Božieho tajomstva stvorenia, vtelenia a vzkriesenia. 

Výzva v posledných veršoch Rozpejánku vytvára zložený metaforický obraz ruže, tatranského 

priestoru, Slovanov a Boha:  

„Slavotvŕda Tat-ružiana, 

Christoružia horhoriana 

všesambleskom zorhoňuj, 

vševojkroviu vsävružuj, 

všesvetslaviu vsäslavuj, 

všesvet v Syna vsamružuj, 

svätotrojne slavhoňuj!“ 

Apelatívne verše monumentálnym spôsobom spájajú jednotlivé symboly Rozpejánku 

(ružu, Tatry, Krista, Máriu), aby vyjadrili ich jednotu, dynamickosť i stálosť
59

 

a prostredníctvom obrazov živlov aj schopnosť roznecovať nadšenie, lásku. Rozpejánok 

vyzýva všetkých, celé stvorenstvo na vhrúženie sa do Kristovej lásky („všesvet v Syna 

vsamružuj“). V posledných oslavných veršoch Rozpejánku sa cez symbol ruže vždy 

odkazujúcom na matku, Máriu transfúzuje ľudské bytie božským bytím, aby ich nerozlučnosť 

zaručovala pevnosť, stálosť, slávu a naplnenie pre všetkých. 

V súlade so žánrovým zaradením Rozpejánku k predmetnej lyrike sa väčšina 

Hroboňových veršov sústreďuje na opis ruže, jej krás. Do statického obrazu ruže 

a monotónneho rytmu Samo Bohdan Hroboň vnáša dynamiku prostredníctvom slovotvorby 

(podobne o básni Obraz hovorí Ľubica Somolayová, 2005, s. 293). Samo Bohdan Hroboň 

kreuje nové slová prostredníctvom prefixov, sufixov, zložením alebo zdvojením, napríklad: 

„Rizružena oružena (...) Rizružena, ružružena (...) oružuj sa, oružuj.“ Analogický spôsob 

tvorenia slov pomocou mennej reduplikácie používal aj Samo Chalupka, napríklad „múrom 

múrať“ či „bleskom blýskať“ (viac Kochol, 1955, s. 64), ktorý však tento postup nevnímal 

v ontologických súvislostiach ako Samo Bohdan Hroboň.  

Samo Bohdan Hroboň vychádza z presvedčenia, že „každá nová báseň (...) sa zjavuje 

v novej reči“ (podľa Hleba, 1991, s. 124). Slovom chce obsiahnuť celú komplikovanú, 
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 V slove „horhoriana“ je pevnosť, trvácnosť, večnosť, neochvejná stálosť a spojenie neba so zemou. 
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viacrozmernú skutočnosť, preto sú súčasťou Hroboňovej „krasomaľby“ (pojem použitý 

Somolayovou, 2005, s. 293) aj zložité kompozitá, ktoré tvoria samostatné verše Rozpejánku: 

„vekujunopannkrasojna“ a „rizrezrazrozruzsojmica“.  

Experimentálny verš „rizrezrazrozruzsojmica“ (Hroboň, 1991, s. 155) je vo vydaní 

Vlastimila Kovalčíka prepísaný ako „rizrezrazrozsúzvojnica“  (Hroboň, 1990,  s. 37) a mohol 

by byť vnímaný ako viacvýznamový, no po porovnaní s Hroboňovým rukopisom je zrejmé, 

že treba uprednostniť tvar prepísaný Edmundom Hlebom, v ktorom sa zdôrazňuje 

onomatopoická ostrosť slova a Hroboňova snaha vytvárať kompletné sady zvukových 

variantov. Zhromaždením všetkých kombinácií vo vzorci „r + samohláska + z“ vytvára Samo 

Bohdan Hroboň „zvukorebríček“, ktorý obsiahne „všerečinu“ ľudskú – tak komentuje svoje 

písanie v jazykovedných Slovospytných snovidmách, ktorých súčasťou je aj podobne 

experimentálna báseň ako Rozpejánok o holubici (Hroboň, 1990, s. 40). Potvrdzujú sa slová 

Władyslawa Bobeka o Hroboňovej poézii, že „na prvé miesto sa dostáva nie významová 

stránka slova, ale stránka zvuková, a táto sa môže meniť“ (Bobek, 1940, s. 68). Slovo 

„rizrezrazrozruzsojmica“ výrazne rezonuje a kumulácia spoluhlásky r onomasticky vyjadruje 

ostrosť vo viacerých konotáciách: ostrosť odkazujúca prvoplánovo na tŕne ruže, potom na 

zraňujúce skutočnosti v živote človeka i v evanjeliovom príbehu a aj na naliehavosť, 

apelatívnosť výpovede, ktorá môže v percepcii rezonovať aj vďaka výraznému auditívnemu 

vyzneniu.    

Samo Bohdan Hroboň zámerne vytvára variácie slov, aby obsiahol rozmanitosť (sveta, 

života, kvetu) a zároveň harmóniu prírodného sveta, čo vyjadril v liste Karolovi Savojovi 

Amerlingovi: „Tak by sa dali v rastene (flore) určiť kvetenstvá: rizkvet – rezkvet – rozkvet – 

razkvet – roz – rouz a rúzkvet i räz – riazkvet atď., riz je tenká-dlhokysca, rez- už okrúhlejšie, 

raz- oblá, roz- okrúhla, ruoz- plnosť toho atď.“ (podľa Hleba, 1991, 115). Rôznosť predpôn 

(riz-, rez-, raz-...) má v Rozpejánku vyjadriť rôznorodosť usporiadania kvetných obalov 

(kalicha, koruny s lupienkami) ruže. Napokon aj jazyk, ktorý odborne botanicky klasifikuje 

rozmanitosť flóry, využíva s obľubou kompozitá rovnako ako vo svojom flórizačnom 

metaforickom jazyku Samo Bohdan Hroboň, podľa Harryho Garmsa (1997) ruža patrí 

k semenným rastlinám, do oddelenia krytosemenných, triedy dvojklíčnolistových, skupiny 

voľnoobalových, radu ružotvarých, čeľade ružovitých. Paleta ruží s nepárnoperitými listami 

siaha od divorastúcich malokvetých až po šľachtené plnokveté rastliny a ich veľkú variabilitu 

naznačuje bohaté zastúpenie zložených slov aj pri triedení rodov a skupín ruží (čajohybridy, 

miniruže, floribundky, stolistové ruže), túto rozmanitosť prostredníctvom kompozít reflektuje 

aj Rozpejánok.  
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V Rozpejánku sa zloženou metaforou ruže – matky – ženy – Márie – Krista odkazuje 

jednak na biblické pramene (intertextové súvislosti), jednak na zmyslové skutočnosti, Samo 

Bohdan Hroboň vytvára v Rozpejánku komplexnú senzuálno-intelektuálnu metaforu. 

K sémantickým a jazykovým špecifikám básne Sama Bohdana Hroboňa Slovopieseň 

Predmetom nasledujúcich úvah je jeden z mála experimentálnych textov Sama 

Bohdana Hroboňa publikovaných v 19. storočí – báseň Slovopieseň, ktorá vyšla ako príloha 

časopisu Sokol v roku 1861. 

Hroboňova Slovopieseň je poéziou stvorenia v dvojakom význame: tematicky ide 

o zbásnenie starozákonného Genesis a jazykovo ide o stvorenie adekvátneho jazyka na 

vyjadrenie biblickej skutočnosti. Stvorenie sa uskutočňuje prostredníctvom slova. Dielo 

každého dňa Genesis začína zdôraznením rečového aktu: „Tu Boh povedal“, prípadne 

„Potom Boh povedal“ (Gn 1, 1 – 31), čo rešpektuje aj Samo Bohdan 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 slovom 

vzrušil vody“, 6. deň: „Praboh zemi prihovára“. Boh slovom stvoril svet a prvý človek 

dostáva právo pomenúvať stvorené. Stvoriteľský akt sa spája so slovom, s aktom 

pomenovania. Názov básne zdôrazňuje 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, aby sa svet, človek, Slovan znovuzrodil. Ústrednou pozíciou 

slova v texte sa Hroboňova Slovopieseň dostáva do ideovej blízkosti s Konštantínovým 

Proglasom. 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), v slovenskej 

literatúre ostáva konštantný.
60

   

Slovopieseň má blízko k modlitbe a jej jazyk odráža božský rozmer v nekonečnej 

variabilnosti, nepochopiteľnosti, tajomnej kráse stvorenstva. Slovopieseň predstavuje 

rozsiahlu lyrickoepickú skladbu, epickú v stvárnení dejín ľudstva, lyrickú v častiach 

reflexívnych a oslavných. Žánrovo synkretický útvar (znaky piesne, modlitby, reflexívnej 

lyriky, elégie i eposu) má výrazne tvarovaného adresáta, slovami Sama Bohdana Hroboňa 
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 Dekomponovanie túžby po vyššom znaku nastupuje v kultúrnom kontexte Európy naplno až 

s postštrukturalizmom (viac Eagleton, 2010).  
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(1861): „Slovopieseň tak spieva o zjavenom Slove Božom, akoby to hlavně bolo pre Slováka, 

Sloväna od Boha danuo.“ 

Hroboňovo slovo neoznačuje len predmetnú skutočnosť, oveľa viac sa stáva nástrojom 

filozofického a hlavne teologického pochopenia sveta: „prareč a tobuož budúca slavoreč 

veku plnosti Kristovej obsahuje všetky možnye spojby zvukow a roznárodně 

i jednoduchorodne vyslovuje vesmier tvarow a vecí“ (Hroboň, 1861, s. 7). Jazyk Samovi 

Bohdanovi Hroboňovi umožňuje interpretovať svet, jeho dejiny i budúcnosť, preto 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 v Slovopiesni o znovuvzkriesenie prajazyka a na druhej strane o vyjadrenie 

budúcnosti neologizmami. Lexikálne novotvary
61

 vznikajú aglutináciou, rozširovaním, 

reduplikáciou, archaizáciou, prefixáciou, 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 Samo Bohdan Hroboň apelatívnym typom 

básnika, o čom svedčí aj množstvo výkričníkov, ktorých početnosť v rukopise korigovali 

prepisy Edmunda Hlebu aj Vlastimila Kovalčíka. Apelatívnosť vedie k modelovaniu 

adresátov výpovede – Slovanov a v Slovopiesni sa dôrazne žiada ich aktivita. Napriek často 

konštatovanej nezrozumiteľnosti Hroboňovho textu sa ten paradoxne zameriava na svojho 

predpokladaného percipienta. Očakávaná situácia neprítomnosti adresáta v písomnej výpovedi 

sa v Slovopiesni transformuje prostredníctvom množstva apostrof. Ide o výsostne dynamickú, 

naliehavú lyriku, čo dokladá i častá prítomnosť imperatívu.  

K rozhodujúcim rysom Slovopiesne patrí apelatívnosť, dynamizmus, adresnosť, 

a práve tým Samo Bohdan Hroboň zásadne posúva pokojnú, informatívnu, biblickú naráciu 

stvorenia, reprodukujúcu uzavretú minulú skutočnosť. Prozaické sa v Slovopiesni mení na 

básnické, potláča sa sujet na úkor reflexívnosti, syntagmaticky koncipovaná, lineárna biblická 

výpoveď sa pretvára do paradigmatického, viacvýznamového tvaru.  
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 Edmund Hleba tvrdí, že Hroboňova „tvorba neologizmov bola prejavom jeho romantického individualizmu 

a ich vznik bol podmienený potrebou básnickej praxe založenej na lingvistických operáciách, akými boli 

reduplikácia, prefixácia, dekompozícia, rekompozícia a archaizácia lexiky.“ (Hleba, 2009, s. 127). Jazyk Sama 

Bohdana Hroboňa tvoria zloženiny, spájajúce viaceré podstatné mená či slovesá do jedného lexikálneho tvaru. 

Prefixácia mala funkciu zosilnenia výrazu (predpony vie-, ob-), zdôraznenia prvopočiatku (predpona pra-). Cyril 

Kraus upozorňuje na uplatňovanie analógií, asociácií, samohláskových variácií, kombinovanie hlások a na 

„množstvo dialektizmov, rusizmov, polonizmov, bohemizmov“ (1979, s. 131), tu treba doplniť aj  výrazy 

z južnoslovanských jazykov prítomné v Hroboňovom básnení. 



68  

 

Mnohoznačnosť jazyka Sama Bohdana Hroboňa sa nezakladá na racionálnej, logickej 

etymológii, ale na básnickej asociácii a analógii, kde nehrá úlohu správny či nesprávny 

jazykový tvar. Hra so slovom vedie v prípade Hroboňovej Slovopiesne k zaujímavým 

výsledkom podobne ako v Morgensternových alebo Chlebnikovových experimentoch. 

Experimentálny básnický jazyk Sama Bohdana Hroboňa ponúka namiesto 

zrozumiteľnosti sugesciu, Vlastimil Kovalčík (2003) ho aj preto radí do kontextu 

s francúzskymi modernistami. Ľubica 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 otvorenosti textov ako slobodných, ničím neobmedzených 

prúdov zlomkov. 

Oproti sémantickej nasýtenosti Hroboňovej Slovopiesne stojí jednoduchosť jej 

veršovej formy. Samo Bohdan Hroboň na vyslovenie náročných filozofických myšlienok 

používa prevažne základný osemslabičník príznačný pre ľudovú pieseň. Krátky osemslabičný 

verš zvyšuje dynamiku básne, vyvoláva tlak na ekonómiu jazyka a spôsobuje zhutňovanie 

výpovede. Ak platí Lotmanov výrok (1990), že informácia je krásna, potom kondenzácia 

významov na malom priestore znamená zvýšenie estetickej účinnosti Hroboňovej poézie. 

Rýmová schéma Slovopiesne je založená na najjednoduchšom – združenom rýme, 

pričom kvalita rýmu nie je vysoká, prevládajú gramatické rýmy, navyše rýmovka (alebo 

aspoň jej záverečná časť) sa často opakuje, napríklad slovesná morféma -uj, prípadne jej 

zvratný variant -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 mnohovýznamovosťou 

Hroboňovej lexiky plnej novotvarov. 

Naliehavý úvodný verš Slovopiesne predstavuje apel zdanlivo adresovaný 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. 
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Úvodný dvojveršový apel sa v Slovopiesni refrénovito opakuje a možno ho 

interpretovať v kontexte celej básne nie ako výzvu adresovanú 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 Slovopiesne, ktoré primárne označuje Krista, sa tu nasledujúcimi formuláciami 

(„Skrze Pána Jezu Krista (...) premaruj sa“) posunulo. Úvodná výzva nevníma Krista ako 

adresáta, ale ako prostriedok vzkriesenia pre syna Slova – Slovana. Spojenie „premretého 

Bohobysta“ označuje 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 pozdvihnúť, prekonať (duchovné) 

umieranie, úmor („vzmoruj sa“, „premaruj sa“
62

), vzkriesiť sa a pripraviť sa v duchu 

Herderovej filozofie dejín na púť slávy. 

Po prvej šesťveršovej strofe Slovopiesne nasledujú poetické obrazy biblického 

stvorenia. Druhú strofu venoval Samo Bohdan Hroboň scéne, v ktorej Boh stvoril nebo i zem, 

na počiatku pustú, prázdnu: „perekliatnu prabezdem“. Kľúč k Slovopiesni vysvetľuje 

„prabezdem“ ako „prvotnú priepasť bez dna, bez dňa a děnia t. j. bez povedania, bez slova 

a dějania“ (Hroboň, 1861), hoci kumulácia významov v slove „prabezdem“ nemá oporu 

v etymológii, ako to dokázal Władyslaw Bobek (1940, s. 69), je výsledkom legitímnej 

básnickej asociatívnej práce a morféma pra- ako označenie prvotného počiatku bude mať 

v Hroboňovom obraze stvorenia časté zastúpenie.  

Tretia strofa Slovopiesne opakuje východiskovú situáciu stvorenia („Izprva stvoril 

nebo, zem / A zem zavesil v prabezdem“), následne motív absolútnej tmy narúša stvorenie 

svetla, ktoré je oddelené od noci:      

„v reku božskom orosvetlo 

 po všemíre sa rozletlo... 

A zajasal sa svetodeň, 

Od čiernej noci odražen.“ 

                                                 
62

 Výraz „premaruj sa“ interpretuje Martin Homza ako výzvu Slovákovi „prejsť cez Máriu – večne ženské“ 

(1998).  
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Pri prefixe or- v slove „orosvetlo“ vychádza Samo Bohdan Hroboň (1861) 

z hebrejského ór vo význame prvotného, horiaceho svetla, ktoré zaplní priestor a výraz 

„všemír“ zahŕňa všetko existujúce, prefix vše- má význam bezhraničnej absorpcie. 

Ďalšia strofa Slovopiesne aktualizuje prvý deň stvorenia. Lyrický subjekt naliehavo 

žiada, aby aj teraz Boh osvetlil temnotu nášho kraja: „I svet Tatry zamračený“. Záverečné 

štvorveršie štvrtej strofy variuje koniec predchádzajúcej strofy, tam išlo o stvorenie 

hmotného, fyzikálneho svetla, tu ide o aktualizovanú podobu svetla v zmysle viery: 

„Ó, rci, Bože, aby svetlo 

z pravoztoku tmu roznetlo, –  

aby zasvietil viery deň, 

od tmy nevery odražen.“ 

V piatej strofe Slovopiesne pokračuje akt stvorenia obrazom druhého dňa, keď Boh 

povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami.“ (Gn 1, 6), 

čo Hroboň prebásňuje v rozvinutých motívoch dynamickej, živej, božskej vody – vody 

pochádzajúcej z neba, od Boha, ktorá pokropí svet v podobe dažďa, čo ako tekutá metafora 

spája nebo a zem a prináša blahodarné 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, vody duchovnej, 

krstnej znovuobnovil svet, nastolil slobodu pre celý svet a osobitne pre svet slovanský, ktorý 

sa môže prostredníctvom ponorenia do očistnej vody, prvotného mora („v praduchvodu vmor 

sa“) znovu 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 anticipuje 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 
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pod nebom, keď oddelí vodu od zeme príkazom: „Vody, ktoré ste pod nebom, zhromaždite sa 

na jedno miesto a ukáž sa súš!“ (Gn 1,9), v Slovopiesni: „Vody v more sa zhrnuli, / brehy 

zemské oblinuli.“ Z vody, z mora „vymára sa“ zem, čo primárne vyjadruje vynorenie sa 

a zároveň konotuje tajomnosť, nezreteľnosť, racionálnu neuchopiteľnosť tejto udalosti (mariť 

sa). V biblickom príbehu potom zem pokryje rastlinstvo a Samo Bohdan Hroboň to 

interpretuje tak, že zem sa stala matkou („zmatorela“), zbásňuje biblický obraz zazelenania, 

rašenia rastlín od tráv, kvetov po ovocné stromy prostredníctvom slovesných tvarov 

vyjadrujúcich proces, premenu: „zozelnela (...) zelkvetejú (...) voňmokvitnú (...) ovocnejú“. 

Nasledujúce verše sú oslavou diela tretieho dňa a jeho krásy, ktorá poukazuje na Boha. 

Podľa Sama Bohdana 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 všetky snaženia 

človeka, ktoré súvisia so stvorenstvom tretieho dňa, s rastlinou ríšou. Samo Bohdan Hroboň 

vymenúva poľnohospodárske aktivity človeka, ktoré sprevádza prosba k Bohu a sú vnímané 

ako prostriedok priblíženia sa k Bohu, lebo personifikujú duchovný rast, rozkvet človeka 

a jeho dozrievanie:  

„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 poľa, 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 ovocie. Vyvrcholením stvorenia flóry je obraz 

ovocného sadu, ktorý predstavuje dar prvému človekovi od Boha. 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 aj na ďalších miestach Slovopiesne je evidentné vertikálne tvarovanie priestoru 

básne. Slovanský svet pripodobňovaný k bohočlovekovi, ku Kristovi charakterizuje spojenie 

neba a zeme. Vertikálnosť zdôrazňuje Samo Bohdan Hroboň častým použitím symbolicko-

synekdochického pomenovania Slovanstva ako „sveta tatrianskeho“. Slovan spätý so zemou, 
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ktorá ho živí, je spojený i s nebom, ktoré je zdrojom duchovnej potravy (chlieb a víno ako 

eucharistický pokrm). 

Štvrtý deň opisuje Biblia ako stvorenie dňa a noci na zemi: „Buďte svetlá na nebeskej 

oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky!“ (Gn 1, 

14), čo Samo Bohdan Hroboň stvárňuje v šiestich veršoch: 

„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 výšavách. Napokon, 

všetko stvorené odráža moc Boha, pričom v slnku je 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 vyjadruje zdvojenie 

v slovese „šaršarejú“. Hroboňova morféma šar- sa spája s rastom, pohybom, šantením, má 

radostný, vitálny charakter (v analýze básne Obraz to konštatovala Ľubica 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 

staroslovenského slova otec (podľa Hroboňa, 1861). Dôležitou podmienkou dosiahnutia plnej 

viery je ponorenie sa do božieho tajomstva („kto mu viorí, v ňom sa morí“). Samo Bohdan 

Hroboň už tu anticipačne ukáže prototyp takého obrazu viery – Máriu. Boh „uvidel sa v duši 

čistej“, v nej nachádza 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“.  
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Boh sa 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 o odstránení zla Bohom sa v Slovopiesni 

formuluje pomerne pasívne zvolanie: „Počkaj, Slovän! Kým On zmorí / vzduch a mora 

potvory“. Kým Boh opäť príde, kým vyjde z mora ako metafory života alebo sa z fantázie 

v plnosti vymarí (v slove „vymariona“ sufix -ona značí okrúhlosť, plnosť), má Slovan 

vystúpiť hore („vznes sa, Slovän! na horhory“), 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 

božieho skutku: slávne a slávnostne. V tichu, po inšpirácii podobou syna stvoril Boh človeka 

dokonalého, neochvejného („silostály“, „silojasný“), nesmrteľného, obdarovaného 

uvedomelým hlasom (vysvetlenie atribútu „viehlasný“ podľa Hroboňa, 1861) a  múdreho 

(„umhoravy“ ako vyvýšenie rácia, jeho mohutnosti, veľkosti). Samo Bohdan 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 aj v zmysle rozkrytia, 

rozvinutia 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 privádza do raja plného paliem, prvotných javorov, jabloní, olív, viniča, sliviek 

a ďalších druhov stromov („stostorodov“ – násobenie prostredníctvom prefixu sto- dokladá 

ich nespočítateľnosť, mnohosť, plodnosť a hojnosť). Do stredu raja umiestňuje Boh 

„viestrom“, teda strom poznania dobra a zla (prefix vie- tu aj inde vyjadruje vedomosť, 

poznanie, múdrosť). Samo Bohdan Hroboň však označuje človeka ako neúplného, 

„nedoleka“. Hoci sa inde citáty z Biblie nevyskytujú, tu Samo Bohdan Hroboň použije 

priamo biblické slová: „Nie je dobre byť človeku / samotnému“, aby zavŕšil opis božej 

aktivity stvorením ženy. Nerozlučné spojenie muža a ženy vyjadruje Samo Bohdan Hroboň 

označením Evy ako „mužice“, „malženky“, jeden je „člek“, len spolu vytvárajú človeka. 
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V scéne zvádzania hadom pomenúva Samo Bohdan Hroboň Evu ako „Živa“ (z 

hebrejského chava podľa Hroboňa, 1861). Po spáchaní prvého hriechu preklína Boh tvorov a 

celú zem, no v Hroboňovom podaní neostáva dlho nemilosrdným: „umienil si na zem stúpiť / 

a človectvo si vykúpiť“, preto ostatné rozsiahle starozákonné príbehy v Hroboňovej 

Slovopiesni absorbuje pár veršov (spomenie sa archa, Set, Sem, Cham, Jafet, proroci), aby sa 

pozornosť percipienta sústredila na príchod Krista. Od obrazu Márie („Zo zemruže
63

 

kvitmokvitá (...) z dievky zemskej zákonitej“) Samo Bohdan Hroboň 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. Podľa Slovopiesne v zhode so svedectvom evanjelií 

Ježiš prehovoril na kríži sedemkrát: „V tôni smrti svetotvorí / sedem svätých slov hovorí...“.
64

 

Súvislosti medzi vyslovenými vetami Krista podľa novozákonného zápisu a podľa 

Slovopiesne identifikujem 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, 

a syn nové nebo jasil 

skrytý Otcu v hlbokosti 

v peklobôli v pratemnosti. 

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ 

(Mt 27, 46 i Mk 15, 34) 

                                                 
63 Metaforická spätosť motívu ruže s Máriou bola vysvetlená pri interpretácii Rozpejánku. 
64

 Sedem slov Ježiša na kríži predstavuje (nielen) v 19. storočí obľúbený motív duchovnej piesne, čo dokladá aj 

bibliografické dielo Michala Chrásteka, v ktorom sa v súpise duchovných básní nachádza dvakrát pieseň Sedem 

slov Ježišowich od Ondreja Bartayho z roku 1848 (Chrástek, 1972, s. 29, 32). 
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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 ducha.“  

(Lk 23, 46) 

 

Zaradenie novozákonných citátov k jednotlivým veršom Slovopiesne v prípade tretej, 

piatej, šiestej a siedmej vety je zreteľné, pri ostatných vychádzam z kontextu evanjelií 

a možnej chronológie. Celkom príznačne Samo Bohdan Hroboň venuje najväčší priestor tej 

vete Krista, ktorá vyvoláva najviac otázok a pokladá sa za kontroverznú: „Bože môj, Bože 

môj, prečo si ma opustil?“. V Matúšovom evanjeliu sa opisuje nastolenie 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 Hroboňove 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 priestor bude miestom slávenia Boha, Tatry ako sakralizovaný 

priestor majú byť pretvorené na chrám Boha. Slovopieseň vyslovuje túžbu po nastolení 

nového poriadku, po premene človeka, po odstránení zla, ktoré spôsobuje život založený na 

ráciu bez Boha („žije rozum bez rozumu“), na lesti a pýche, ktoré Božie stvorenie devastujú: 

„telá puchmokvetmo hnijú“. Samo Bohdan Hroboň v Slovopiesni expresívne pomenúva 

negatíva doby, spriemyselňovanie krajiny („stroje rastú, ľudstvo žerú“), úžerníctvo 

(„úžerníkov besi berú“), nemravnosť a nestálosť:  

„všade velí kurvožena 

Svetodejna krvou spitá, 

v blesky módy smilne zvitá“.
65

  

V expresívnom vyjadrení negatívnej súčasnosti Samo Bohdan Hroboň funkčne pracuje 

s apokalyptickými víziami zo Zjavenia Jána. Predmetom kritiky v Slovopiesni je aj slabosť, 

nemohúcnosť, neaktívnosť cirkvi a Slovopieseň kladie naliehavú otázku: „či tak diať sa má 

                                                 
65

 Podobne neľútostná kritika spoločnosti, súčasného človeka, jeho morálneho úpadku, ktorá má nadčasový 

potenciál, 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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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 Sama Bohdana Hroboňa formulovať 

mesianistickú víziu, lebo len zásah Najvyššieho v budúcnosti môže nastoliť spravodlivosť. 

Slovanstvo pre svoju nesvornosť ešte na spasiteľské poslanie nedozrelo: „i tys´ ešte baran 

divý, / všenesvorný, nemyslivý“, ale vizionárske verše Sama Bohdana Hroboňa 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 

stvorenie). 

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 – náčrt reflexie tvorby a života Sama Bohdana Hroboňa 

v umeleckej literatúre 

Hroboňovo vybočenie zo súdobého štandardného literárneho jazyka ho vylučovalo 

z účasti na vtedajšom literárnom živote a až neskôr bola jeho jazyková exkluzivita ocenená. 

Ohlasy na experimentálnu časť tvorby Sama Bohdana Hroboňa neboli vždy priaznivé 

a literárnokritické odsúdenie sa premietlo aj do poézie, napríklad Svetozára Hurbana 

Vajanského. Prozaicky rozsiahlejšiu reflexiu kontroverznej postavy Sama Bohdana Hroboňa 

podal už Martin Kukučín v románe Lukáš Blahosej Krasoň. Básnické pocty adresované 

Samovi Bohdanovi Hroboňovi vznikli neskoršie, časť z nich uverejnil Vlastimil Kovalčík vo 

výbere Iskrice (Hroboň, 1990), išlo o básne Andreja Plávku (Pri hrobe básnikovom), Ivana 

Laučíka (Limby), Vlastimila Kovalčíka (Iskrice) a Štefana Moravčíka (Pejan slovenský 1989). 

O Samovi Bohdanovi Hroboňovi sa zmieňuje vo svojich Železniciach IV aj Peter 

Repka. Napokon osobnosť Sama Bohdana Hroboňa komplexnejšie reflektuje Karol Horák v 

rozhlasovej hre Mesianistova hlava, alebo Archa úmluvy medzi Bohom a Bohdanom 

Samoslavom Hroboňom (2000). 

Tvorba Sama Bohdana Hroboňa má nespochybniteľne inšpiračný potenciál, zároveň 

ponúka pomerne široký priestor interpretovi, a preto by nemala ostať nepovšimnutá. 



77  

 

Predložená kapitola pochopiteľne nemala ambíciu prezentovať systematickým spôsobom celú 

tvorbu Sama Bohdana Hroboňa, uprednostnený bol synekdochický prístup realizovaný 

interpretáciou dvoch Hroboňových básní, v ktorých boli prostredníctvom analytických 

interpretačných metód identifikované kľúčové výrazové a významové znaky Hroboňovho 

experimentu, založeného na navrstvovaní, kumulácii, preskupovaní konotačných a 

jazykových možností básnickej výpovede. 
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