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Venovanie:

 Túto malú knižočku o histórii našich predkov až po 

zrodenie svätca dnešných dní venujem deťom, predovšetkým 

im a tým, čo ich ešte takéto nehmotné veci zaujímajú. Väčšinu 

dospelých už toho moc nezaujíma. 

 Prajem všetkým svojim čitateľom, aby sa aj v týchto 

riadkoch pokúsili zamyslieť, ako to s našimi predkami bolo, 

alebo ako to mohlo byť. Pri svojich „bádaniach“ a „pohľadoch“ sa 

snažím rešpektovať „historické súvislosti“ a ich prepojenie         

s dnešnou realitou, ktorá sa úplne nezmyselne ženie len za 

majetkami za akúkoľvek cenu zapredania duše diablovi a svätci 

sa rodia ťažko...

 Akosi sa stráca podstata človeka. A podstata človeka 

podľa mňa tkvie predovšetkým v jeho sebauvedomení si 

slobody. Slobody a nezávislosti od mamony.

 Nie je vždy všetko tak, ako sa Vám snažia nahovoriť 

dospelí v záujme toho, aby mali menej problémov.
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 Kedy a ako vznikol svet, kedy a ako vznikol život? Kedy     

a ako sa odohralo zrodenie človeka? Pôvodné predstavy si to 

predstavovali veľmi jednoducho a veľmi, veľmi neskoro             

v porovnaní s tým, ako hovoria vedecké bádania. Jednoduchý 

človek minulých troch  piatich tisícročí, kedy sa rodila v našom 

ponímaní kultúra, ponechal toto neskutočne čarovné obdobie 

do rúk Božích. Ľudia si nevedeli vysvetliť svoj pôvod, a preto 

pokiaľ niečo chápali, tak to boli len bežné denné činnosti.

Biblia, ako kniha kníh viacerých náboženstiev vrátane 

kresťanstva, ale aj ostatné náboženstvá väčšinou vysvetľujú 

vznik sveta a človeka, ako jeho stvorenie a čím boli jednoduchší, 

mali s tým menej problémov. Žiadne náboženstvo nie je             

v rozpore s vedeckým chápaním a vysvetľovaním vzniku sveta, 

vzniku života i vzniku človeka. Ja osobne, napriek tomu, že sa 

vnútorne považujem za veriaceho človeka a snažím sa toto 

svedectvo dávať aj navonok, som nikdy nemal závažný 

vnútorný problém s presvedčením, že toto všetko sa odohrávalo 

niekoľko miliárd rokov.

Prizval som do tvorby tejto mojej životnej filozofie tých, 

ktorým boli dané dary a schopnosti vyjadriť svoje videnie sveta 

maľbou či grafikou.

Život v mojom ponímaní vznikol ako súhra stvoriteľského 

diela Božieho, vhodnosti podmienok a náhody. Ďalej sa život 

vyvíjal súhrou množstva faktorov a nerobí mi žiaden problém, 

Ako sa zrodil clovekˇ



pokiaľ niekto tvrdí, že to bolo Božím riadením. Je to len „uhol 

pohľadu“.

Kedy a ako sa objavil človek?

Dnes vieme, že vývojová vetva jednoznačne 

nasmerovaná na človeka, Homo, sa odčlenila pred cca 5 - 7 

miliónmi rokov. Je to tak hrozne dávno a za toto obdobie sa 

zmenilo tak veľmi veľa vecí, že to vôbec nie je jednoduché 

dokázať. Na vysvetlení tejto otázky pracuje obrovské množstvo 

vedcov a hľadajú najvhodnejšie vysvetlenie. Je jasné, že to bol 

postupný vývoj a celý vývoj predstavoval úžasnú zhodu náhod, 

prirodzený výber, obrovské množstvo postupných mutácií, ale 

aj kríženie sa viacerých podvetiev. Tak sa postupne vyvinula 

vetva, ktorá sa tak výrazne odčlenila od živočíchov, že rozvoj 

človečenstva bol neodvratný.

Čo sa považuje za rozhodujúce 

zmeny vedúce k vzniku človeka?

Znova celá filozofia, čo možno 

považovať za človeka, je v podstate 

vecou konvencie, nakoľko prirodzene 

neexistujú žiadne písomné zmienky.

Všeobecne sa považuje za 

jednu z rozhodujúcich vlastností 

č loveka vzpr iamená chôdza,  

používanie opozície prstov a palca    

a rozvoj mozgu smerujúci k vyššej 

komunikáci i .  Postupne začal i  

prevažovať rozumné riešenia pred 
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silou, kooperácia v rámci skupiny a v určitom čase začalo byť 

vedomie človeka také rozvinuté, že v náboženstve tomu 

hovoríme: „vdýchnutie duše Bohom“.

Ja sa osobne domnievam, že sa tento vývoj človeka 

uberal podľa nižšie naznačeného, prirodzene nič nie je 

absolútne jednoznačné a v žiadnom prípade nechcem svojím 

príspevkom rozvracať vieru detí, mládeže i dospelých.

Rešpektujem slobodu myslenia každého jedinca a moje 

rešpektovanie slobody vyžadujem aj od mojich oponentov. 

Sotva uplynulo necelých päť miliónov rokov od času, kedy 

sa naši predkovia odčlenili od predkov dnešných opíc a zacítili 

historickú šancu. Áno či sa nám to páči alebo nepáči, mali sme 

spoločných predkov s dnešnými opicami, dokonca dávnejšie     

i s vtákmi, jaštermi, trilobitmi, ale aj baktériami, ktoré nás dokážu 

tak vytrápiť, že sotva stojíme na nohách. Sotva si vtedajší prvý 

človek uvedomoval svoje historické poslanie. Jediné čomu 

rozumel bolo, že chcel prežiť a začalo byť akosi tesno v kraji 

dnešnej Tanzánie, Kene, či Eritrei. Prežitiu bolo nutné podriadiť 

všetko a naše dnešné problémy by sa im javili úplne smiešne.

V kraji sa potulovali vcelku šikovní a životaschopní 

australopithekovia, ktorí mali aj akosi navrch. Bolo ich veľa, 

tvorili silné skupiny, boli obratní, vedeli sa dobre šplhať aj po 

stromoch, ale stále sa akosi veľa živili rastlinnou potravou. 

Nelákala ich príliš drobná háveď ako koníky, červíky či termity.   

A už vôbec nesiahli po zvyškoch ulovenej gazely, ktorou už lev 

ohrdol.

Zbalil náš vyhladovaný sotva meter vysoký predok kus 

nahlodanej gazely po chladnej noci jedného dňa zrána, veľmi 



zrána, dokiaľ ešte nebolo 

neznesiteľne teplo, svoju 

kušu, mrkol na vyhliadnutú 

samičku, postavil sa na 

zadné nohy a spolu odišli. 

Postavením sa rozhliadli   

a vyrazili tento raz smerom 

na sever za slnkom, lebo 

tušili, že práve slnko je to, 

čo im prináša teplo. 

Preletel nad nimi kŕdeľ 

bocianov, a to bol signál, 

že idú správnym smerom. 

Po ceste malým pazúrikom 

odlupoval kúsky mäsa      

a podával aj samičke.

Odišli len pár dolín a už cítili, že sa pomaly ochladzuje       

a prirodzene vycítili, že znova treba čosi pod zub. Uskromnili sa 

s malou jaštericou a trochou trávnych semien a svoje žalúdky 

doplnili šťavnatými listami. Na to boli uspôsobení a v šere noci 

natrafili na previs statného stromu, ktorý povalila 

predchádzajúca víchrica. Prichýlili sa a vtedy pocítili úžasnú 

príťažlivosť a bolo im príjemne teplo... 

A ráno znova kráčali a toto sa opakovalo takmer rok          

a v dnešnom ponímaní prešli sotva tisíc kilometrov a samička, 

teraz už žena, čoraz menej vládala. Až jedného dňa ráno, po 

celonočnom prehadzovaní sa v brlohu, začuli spolu čudný 

mrnkavý hlas. Akosi prirodzene cítili, že o to maličké červené sa 

treba postarať až do dospelosti. 
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Zdržali sa na mieste asi dva tri roky, ale po výbuchu sopky 

už bol kraj vysušený, vyčerpaný, všade popol a prach a veľa 

zveri sa stratilo. Ich dieťa už bolo schopné samostatného 

pohybu a zasa cítili, že treba ísť ďalej. Tak sa znova zbalili, 

nepotrebovali sťahovací voz, ba ani dodávku a všetko čo mali, 

uniesli na sebe. Kráčali vedľa seba a malý šarvanec cupkal        

v popole v stupajách otca.

Takto by sa dali analyzovať stopy zanechané v sopečnom 

prachu na pokraji dnešnej Tanzánie.



Príchod do raja

Potom dlho kráčali, potom prišli vnúčatá, ďalšie a ďalšie, 

až sa prehupli na dnešný Arabský poloostrov a do dnešnej 

Prednej Ázie po takmer 5 miliónoch rokov (v pleistocéne)          

a putovali ďalej. Z Afriky teda definitívna diaspóra Homo sapiens 

sapiens začala pred približne 200 000 rokmi. Vôbec si to 

nevšimli, ale dostali sa do veľmi žírneho a príjemného kraja, 

ktorý bol nádherný, prekypujúci mliekom a soľou s dostatkom 

všetkého, čo bolo treba pre život. 

Preto sa im to javilo, lebo bol koniec leta a postupne jeseň 

a všade dozrievali plody. Prekročili rieku, lebo čoskoro v našom 

ponímaní prichádzala zima, dažde a v noci veľká zima a voda 

bola malá a dala sa prebrodiť. A až tu našli kraj,  skutočný raj, 

kde bolo všetko.

M a l i  b á z e ň           

a úctu voči tomuto kraju, 

l e b o  v š e t k o  č o  

potrebovali, mali „ako 

na tácke“. A medzi 

deťmi vynikal krásny 

urastený muž. Mal 

sotva 15 rokov, ale v tej 

dobe to bol dospelý 

muž, za ktorým sa 

obzrelo každé dievča z 

k m e ň a .  B o l  v š a k  
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nedobytný, bol nervózny, akoby cítil, že jeho poslanie je čosi iné. 

Nerozumel, ničomu nerozumel z toho, čo by sme dnes od neho 

čakali. On len plnil poslanie svojho otca, vodcu kmeňa, ktorý 

čoraz viac chorľavel a obaja cítili, že sa blíži jeho koniec. 

Pre bližšie pochopenie súčasníkov sme v čase pred       

40 000 rokmi, kedy zdravý jedinec prežil v priemere 35 rokov     

a teda najstarší jedinci kmeňa mali sotva 40 rokov a už boli 

starejší. A tak malá drobná infekcia, povedzme dnes spôsobená 

poškrábaním mačkou, alebo chrípka, poslala otca nášho hrdinu 

na druhý svet, pokiaľ nedokázali správne zabrať len a jedine 

prírodné liečivá.
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A náš hrdina tušil a veľmi rýchlo pochopil, že on je ten, čo 

sa musí postarať o kmeň. Všetko išlo dobre, bolo čo jesť, zvery 

okolo boli nasýtené a pri troche obozretnosti sa dalo prežiť. 

Prežívalo sa a nikoho nenapadlo byť nespokojný, lebo všetko 

bežalo tak, ako to náš hrdina potreboval. Len stále cítil nejaký 

čudný pocit a pri svojich potulkách okolo osady badal, že ktosi 

veľmi podobný, sa tu taktiež pohybuje. 

V ponímaní dnešného človeka v jednom rozsiahlejšom 

revíre lovili viacerí. Lovil aj náš hrdina väčšinou v skupine, ale 

niekedy to skúšal i sám a túlal sa za zverinou, ktorú bolo treba 

uloviť, aby bolo na večeru a aby kmeň mal čo jesť. Z pohľadu 

dobrodruhov ideálny život - raj na zemi. 

Takto nejako, či chceme alebo nechceme, prebiehal život 

našich predkov pred 40 000 rokmi v kraji historickej 

Mezopotámie, zrejme medzi Eufratom a Tigrisom. V mieste, 

kam bol s veľkou pravdepodobnosťou osadený pomyselný 

biblický raj. V tomto čase je už jasné, že náš predok, táto tlupa     

i tento hrdina, patrili k dnes známemu Homo sapiens sapiens. 

Čo to znamená, vedia už aj deti základnej školy. Je veľmi 

dôležité dokázať už deťom správne vysvetliť otázky vzniku         

a vývoja stvorenia tak, aby nezískali odpor k náboženstvu, keď 

sa trocha rozhliadnu...

Viera a veda nie sú v žiadnom rozpore a primitívne 

zotrvávania a tvrdenie nezmyslov veľmi zhadzuje tých, ktorí ich 

prezentujú.

Zivot v rajiˇ



Že je to človek, ktorý je dnes rozšírený po celej zemi         

a všetci: černosi, belosi i žltí sa môžu vzájomne plodne krížiť. 

Slovák s beloškou, černoškou i aziatkou, ba dokonca                  

i potomkyňou juhoamerických Indiánov, Tibeťanov či 

austrálskych domorodcov. 

Môžu mať deti a ich deti znova môžu mať deti                    

s kýmkoľvek. To znamená sme jeden druh, alebo citovejšie 

povedané sme „deti jedného otca“. Akékoľvek náboženské, 

rasistické, politické či iné predsudky o židoch, Slovanoch, 

Cigánoch či moslimoch nie sú v súlade s učením Cirkvi              

a prirodzene ani s dokumentmi Organizácie spojených národov 

o rovnosti ľudstva. Podľa všeobecne akceptovaných 

dokumentov a pravidiel (povedzme desatorom daným nám 

Bohom), nie je teda možné nikoho pre rasu, náboženstvo či iný 

názor prenasledovať, týrať alebo zabiť. 

Áno, mnohokrát v histórii bolo toto všeobecné právo 

človeka dané Bohom porušené, ale rozhodne to nebolo v súlade 

s prianím nášho Boha. Bolo teda nutné ospravedlniť sa za 

zabíjanie, zotročovanie černochov i indiánov v Afrike či Amerike, 

bolo teda nutné odprosiť Boha za zhubné likvidovanie židov či 

Cigánov i na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Neobstojí 

zvelebovanie fašistických zločincov, neobstojí genocída 

Arménov či Srbov. 

Toto je náuka o prežití ľudstva, toto je náuka, ktorú nám 

dal Boh, toto je náuka objavujúca sa v mnohých dokumentoch 

nielen Vatikánu, ale všetkých náboženstiev a všetkých 

významných svetových inštitúcií. Tieto základné princípy života 

som i ja pochopil, vštepené rodičmi a podporené mojimi 

dlhoročnými štúdiami i skúsenosťami predkladanými mi 
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množstvom mojich učiteľov, za čo som všetkým nesmierne 

vďačný. 

Každý človek má svoju jedinečnú hrdosť a povinnosťou aj 

tých úspešnejších je nežiť na úkor iných, nebrať si pre svoje 

roztopaše viac ako treba, nechať žiť a umožniť dôstojne žiť aj 

človeku, ktorý možno je menej vzdelaný, mal chudobnejších 

rodičov, je chorý, postihnutý alebo jednoducho menej toho 

zvláda. 

Jednou zo základných príčin súčasných kríz a nepokojov 

v celom svete, prirodzene aj na Slovensku, je táto pažravosť 

tých, ktorí sa dostali k možnosti kradnúť. Potom sa nie je čo 

čudovať, že sa ľudia búria a dôveru ľudí získavajú často falošní 

reprezentanti, ktorí si nevšimli pokrok, donedávna otvorene 

propagovali nenávisť voči Bohu, potierali základné ľudské práva 

a slobody.

Na druhej strane aj ten slabší je povinný vynakladať 

maximálne úsilie, aby niečím prispel do spoločenstva                

a nespoliehať sa a nevyužívať len „sociálne istoty“.
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Hrdina, idúc za antilopou, išiel stále ďalej a ďalej, a tak 

veľmi túžil priniesť domov dnes na večeru čosi iné, čosi 

výživnejšie. Až sa priblížil k menšiemu jazierku, kam smerovali 

antilopie stopy. Zemina po ktorej kráčal, bola stále mäkšia          

a mäkšia, nepráskali suché konáriky a teda cítil, že sa približuje 

k mokrine alebo nejakému jazeru, potoku či rieke. 

Počul čľapkanie a keď odhrnul vetvy vavrínovca, zasekol 

sa mu dych. Otvoril sa pred ním pohľad na jazero a sotva tri 

metre od brehu v jazere stálo nádherné stvorenie, ktoré 

umývalo svoje ryšavé vlasy v jazere a stretli sa im zraky. 

Neďaleko sa opäť pľačkali po kraji vody bociany a vyhľadávali   

Vzdy preskocí iskraˇ ˇ



v plytkej vode drobných živočíchov, aby sa zasýtili a nasýtili aj 

svoje mláďatá na hniezdach.

Sprvu sa tiež zarazila, ale jej prekvapenie netrvalo dlho   

(a hoci bola prirodzene nahá), usmiala sa - hovorí sa tomu 

„preskočila iskra“. On sa tiež zasekol, ale ako správny lovec 

nedal znať svoje očarenie, len podišiel bližšie a spolu sa kúpali.

„Eja!“ - zaznelo z kúštik opodiaľ, cuklo ju, ale ona ani 

necekla. Len im oči hovorili, že treba rýchlo ticho vyjsť z vody 

jazera a bežať čo najďalej od toho hlasu.

„Eja!, Ejá!“ - znelo znova a znova, ale hlas sa pomaly 

strácal v diaľke. Vieme si dnes predstaviť, aké zdesenie 

zavládlo v kmeni, keď sa Eja ani do večera nevrátila. Mladí lovci 

kmeňa našli stopy Eji a našli aj 

čudnú trocha väčšiu stopu od 

Ejinej, ale zasa menšiu ako mali 

lovci tohto kmeňa. A aj sa za ňou 

vybrali, ale keďže sa už úplne 

zotmelo, stopy stratili a boli radi, 

že sa na noc vrátili do osady. 

Dlho do noci pri ohni 

rozoberal i  a vysvetľoval i  

starejšiemu (vodcovi kmeňa, 

náčelníkovi), alebo volajme ho 

akokoľvek, ale ich gestikulácia 

bola pomerne ťažká a skôr v 

posunkoch vysvetľovali stále a 

stále svoje zdesenie, čie to boli stopy. Ako správny starejší sa    

s tým už v živote stretol alebo mu o tom aspoň rozprával jeho 
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otec a neveštilo to nič dobré. 

Ak sa pri troške znalosti pustíme do oblasti čarov histórie, 

môže nám udrieť myšlienka: kto boli títo zdesení „ľudia“, ktorí 

zbadali novú, inú stopu? Muselo im byť naprosto jasné, že ten 

„nový“ im uniesol Eju. 

To, že ona šla s ním úplne dobrovoľne, na „volanie lásky“, 

ich prirodzene nenapadlo, veď doteraz nikdy neušla. Poctivo 

plnila svoje povinnosti v rode, makala na spoločnom, starala sa 

o mladších súrodencov, len tento raz ju čosi volalo a išla sa 

sama kúpať. To je to čaro náhody.

Vysvetlime v pár slovách niečo o tomto kmeni, ktorý prišiel 

o svoju Eju. Bol už veľmi malý, rozdrobený a Eja mala priniesť 

mláďatá - deti, aby kmeň prežil, boli to jednoducho poslední 

potomkovia veľmi vyvinutých neandertálcov. 

Dnes zo štúdia množstva archeologických, genetických 

podkladov vysoko pravdepodobne predpokladáme, že v tom 

čase ešte tieto dva poddruhy Homo sapiens sapiens a Homo 

sapiens neandertalensis hoci s problémami a rizikami, mohli     

a s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj krížili. Ba dokonca ako 

genetik si dovoľujem tvrdiť, že to mohlo byť obojstranne 

prospešné. Pri takýchto kríženiach síce dochádza väčšinou      

k znižovaniu plodnosti, predsa len ide o dva poddruhy, ale 

niekedy sa to môže aj vydariť, ba môže to byť skutočne 

prospešné. 

Neandertálci boli robustnejší a lepšie prispôsobení tvrdým 

podmienkam prírody a naši predkovia zasa mali už vyvinutejšie 

sociálne vzťahy a mali lepšie prepracovaný systém lovu, 

komunikácie, zberu plodín i ich uchovávaniu. 
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Pomaly sa začínalo vyvíjať vyberanie lepších semien       

a pestovanie plodín, s ľuďmi bežne žili psi  a pomaly sa k ľuďom 

začali pridružovať i menšie mačky a pomaly si do malej ohrady 

zatvorili zblúdilé mláďa kozy, ovce či tura. A zaujímavé, 

pochopili, že to môže dávať výborné mlieko pre malé deti, 

chorých i starých.

Kríženie, „oživenie krvi“, bolo prospešné pravda pre ten 

druh, ten kmeň, tú osadu, kde výsledkom tohto kríženia boli 

životaschopné deti. Hovoríme tomu prirodzená selekcia, výber, 

výber toho lepšieho, múdrejšieho, čo si vedel poradiť, 

zdatnejšieho, biologicky úspešnejšieho. 

A biologicky úspešnejší je ten, čo má viac detí, 

životaschopných detí. A bol ich schopný vychovať svojou 

prácou. Bolo to úplne prirodzené v čase, keď našich predkov 

bolo na zemi ešte len pár tisíc, bolo to prirodzené aj v nedávnych 

dobách, keď si naši prastarí, ba ešte i starí rodičia vážili každé 

nové dieťa, že prinášalo so sebou pracovité ruky a tie pomohli 

rodine, dedine i národu viac prežiť. V zjednodušenom zmysle to 

vidíme aj pri niektorých etnikách aj dnes, kedy viac detí 

znamená viac peňazí do rodiny. Rôznymi formami.

V tom čase bolo ľudí na zemi oboch týchto poddruhov ešte 

pomerne málo, to ešte ani zďaleka nebol 7 miliárd, ale možno 

spolu 7 tisíc. Každá nová dospelá samička v kmeni, každé nové 

potomstvo, bolo nesmierne cenené. A o čosi viac v tom čase už 

bolo toho pokrokovejšieho Homo sapiens sapiens.

A tu cítime neodvratný koniec kmeňa, ktorý už evolučne 

začal upadať aj ako poddruh a ešte prišli o už dospelú samičku. 

Tá, čo mala kmeň posilniť novým potomstvom, zrazu zmizla. 
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Potom už to išlo s nimi dolu vodou a prirodzene neexistuje 

žiadna historická zmienka o nich. Len kostrové sporadické 

pozostatky a čím ďalej sa približujeme dnešným dňom, tým sú 

sporadickejšie a pred 20 000 rokmi vyhynuli aj poslední. Už sa 

nikdy nedajú obnoviť. Už neexistuje sila, ktorá by ich vrátila do 

kolobehu dejín. 
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Aj my dnes, ľudia moderného veku, ktorí 

sme to už pochopili, aký je kolobeh dejín a aká 

nevyhnutná pre ďalší pokrok je biodiverzita, sme 

ochotní vynaložiť veľké peniaze na záchranu nejakého 

druhu, ktorý je ohrozený. Tí, čo tie peniaze uvoľnia, sú však len tí 

najuvedomelejší, ale konanie väčšiny ľudí ide priamo proti 

tomuto udržaniu stvorenstva. 

Ľudstvo likviduje pralesy a s nimi miznú i druhy zvierat      

a rastlín, likvidujú krajiny svoje chránené územia a všade 

nastavajú vleky, diaľnice či priemyselné parky a ešte tomu 

hovoria i pokrok. Likvidujú sa v obciach nádherné často dvesto   

i tristoročné stromy len preto, lebo padá lístie do ríny, ... 

Likvidujú sa mokrade, ťaží sa drevo v lesoch ozlomkrky 

celé doliny a choré stromy si nikto nevšíma, padnú na zem         

a šíria sa z nich choroby. Dôsledky sú katastrofálne a klimatické 

zmeny ohrozujú už i samotné ľudstvo... 

Regulujú sa potoky až po kraj lesa, vysúšajú mokrade      

a všetku vodu sotva padne na zem, posielame preč. Úplne 

bláznivé rozhodnutia často ľudí, ktorí by mali viac rozmýšľať      

a uvažovať.

Dokonca i Svätý Otec Benedikt, varuje opakovane vo 

svojich príhovoroch, že ohrozenie ľudstva ako takého je už také 

veľké, že ide doslova o prežitie. 

V raji zacína byt dusnoˇ ´



23

 Bolo to veľmi, veľmi dávno. Jedni hovoria, že 

pred šesťtisíc rokmi, iní menej, iní ešte viac. Ja sa 

domnievam, že to bolo pred približne 35 000 rokmi, 

niekde na strednom východe. A aj ja, z histórie vývoja 

človeka i poznania našej základnej knihy Biblie, sa domnievam, 

že raj mohol byť niekde na strednom východe.

Trochu inak si história začala pohrávať s naším hrdinom, 

ktorý sa uchýlil pred nocou pod statný vývrat, ale až do samej 

 Zistenia...
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noci počul zúfalé pokriky „Eja“, „Eja!“, ktoré postupne ustali        

a hoci čudný pocit nášho hrdinu i jeho novej Eji nimi chveli, túliac 

sa k sebe zaspali, až ich zobudili škriekajúce poloopice, ktoré    

v tom čase v tomto kraji ešte žili.

Prebral sa a zbadal v šere rána pod vývratom                    

v zábleskoch slnka krásu svojej novej, povedzme priateľky. 

Nebola taká istá ako on, bola trocha iná ako jeho rovesníčky      

v osade, bola troška tmavšia a viac ochlpená, nádherne ryšavá, 

ale jemu sa páčila, čosi ho ku nej ťahalo. 

(Zaujímavé, že takto isto videl Adama a Evu aj autor 

vyhnania z raja biblie Vienna Genesis pred viac ako päťsto 

rokmi, ku ktorej som sa dostal až po napísaní tohto dielka, akoby 

sme sa boli dohodli, alebo akoby som to bol vykonštruoval na 

základe videného. Eva je tam zobrazená tmavšia, ochlpenejšia 

a ryšavá a Adam biely).
 
Vedel, že jej súkmeňovci sa skoro ráno vrátia a budú ju 

hľadať, a preto veľmi rýchlo, hoci boli hladní, vykročili a išli 

smerom, ktorý jemu hovoril, že je jeho známy kraj, teritórium 

jeho kmeňa. Takto kráčali a až k večeru dorazili na územie, ktoré 

dobre poznal. 

Už aj počuli hlasy, len Eja veľa 

vecí nerozumela, nerozumela všetko, 

čo deti kričia a prirodzene sa začala 

báť. Prečo nerozumela, no jej jazyk 

bol jednoduchší a cítila sa ako v inej 

krajine. Chytil ju jemne za ruku a milo 

ťahal za sebou. So strachom, ale 

kráčala za ním. Až prišli do osady.
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A tu nastalo to, čo on nečakal a čoho sa 

ona prirodzene bála. Cítila strach, lebo 

zbadala pohŕdavé pohľady nielen detí, 

ktorým to je za chvíľu jedno, ale aj mladých 

mužov v kmeni a predovšetkým mladých žien 

v kmeni. Tých, ktoré chceli nášho hrdinu, 

nového náčelníka dostať. Tých, ktoré cítili     

k nemu prirodzenú náklonnosť, tých, ktoré si 

mysleli, že práve „ona ho dostane“, práve 

„ona jemu sa oddá“, práve „ona bude mať     

s ním deti“. 

Bol iný svet, nie ako dnes, keď sú deti príťažou, základom 

prežitia kmeňa bolo potomstvo, zdravé potomstvo. Deti určovali 

to, či kmeň prežije a to, či aj ostatní budú mať čo jesť. Ak prišiel 

čas a telo to chcelo, bolo prirodzené, že nasledovali deti. Áno, 

väčšina zomrela ešte veľmi skoro, ale niektoré prežili a ak mal 

prežiť celý kmeň, muselo byť veľa samičiek, veľa detí. 

Celý kmeň cítil nejakú nepríjemnú ťarchu, až nenávisť, len 

on sa nebál a Eja (ona) ho pevne stískala za ruku, lebo sa 

neskutočne bála. Bála sa, čo bude, čo teraz bude s ňou, keď 

prišla kamsi, kde je nevítaná, nežiadaná, kde ju budú všetci 

nenávidieť, kde v dnešnom ponímaní: bude peklo!

Zrazu bol neuveriteľný rozruch v celom kmeni a hoci sa 

všetci mali tešiť tomu, že syn náčelníka, ktorý mal prevziať žezlo 

Odmietnutie najblizšíchˇ
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vedenia kmeňa sa vrátil, nastalo neočakávané rozčarovanie, ba 

povedal by som až zdesenie v kmeni. Všetci ten večer cítili 

nejakú zlú predtuchu, zabudli na večerné tance, deti sa pomaly 

stiahli do prístreškov.

Prístrešky boli zhotovené ako jednoduché prístrešky pod 

vývratmi, kde - tu sa podložil kúsok iného dreva podopretý 

kameňmi a strechu tvorili len polámané vetvy. Tie zabezpečili, 

aby dážď neprenikol až do kosti: jednoduché prístrešky, 

nečakajme domy, poschodové domy, nečakajme presklené 

steny a nečakajme luxus v dnešnom ponímaní, ktorý bráni 

rodeniu detí. 
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Lebo dokiaľ mladí dnes všetko nemajú, deti nechcú. 

Napriek tomu, že máme takmer všetko, detí sa rodí stále menej 

a menej, čo je z môjho pohľadu prejavom bezbrehého egoizmu 

a cestou k zániku človeka ako druhu. Egoizmu až takého, že 

ženy nechcú mať deti, spoločnosť sa nechce starať o deti,         

o tých, ktorí majú robiť, keď táto generácia zostarne. Chémiou 

potláčajú chémiu a deti likvidujú krátko po počatí. Denne sme 

zaplavovaní neskutočným mrhaním peňazí na to, čo 

normálneho človeka ani nenapadne. A za roztopašou prichádza 

trest. Presne tak ako v Sodome a Gomore, Pompejách, Titanic, 

novšie dvojičky v New Yorku, Costa Concordia, či ľahnutá 

popolom Krásna Hôrka. 

Náš hrdina sa stiahol do rodičovského prístrešku a ani 

jeho matka ho príliš milo neprivítala. Toto napätie prirodzene 

prišlo aj do ich prístrešku a mladší súrodenci sa stiahli do 

tmavého kúta. Nevedeli spustiť oči z novej „sestry“ (družky, 

priateľky) ich najstaršieho brata. Ona sa chvela a bolo jej veľmi 

zle. Zápasila s veľmi jednoduchými myšlienkami a cítila 

nutkanie ujsť. Cítila sa veľmi zle, neisto, bála sa, triaslo ju: lebo, 

vtedy žiadne šaty neboli a jediné čo naši predkovia mali, bolo 

teplo tela a nejaký oheň, pri ktorom sa hriali. 

A musel byť žalúdok plný, lebo inak nebola energia           

a nebolo teplo. Triaslo ju, bála sa, bála sa pritúliť k nášmu 

hrdinovi, lebo, čo na to povedia. Tak isto ako včera aj ona to 

cítila. On sa síce ku nej túlil, ale praskajúce drevo a z neho 

sálajúce teplo bolo jedinou záchranou. Stiahla sa do kútika, on 

ju prikryl kožou z gazely a išiel priložiť na oheň.

Tu pokynula na neho jeho matka a prirodzene ku nej 

prišiel. Matka v jemnom šere ohniskového svetla mu hľadela do 
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očí a mĺkvo sa pýtala: „Čo si to urobil?“ 

Náš hrdina nechápal, prečo tento odpor, prečo sa na neho 

pozerajú všetci krivo, prečo aj jeho vlastná matka má v očiach 

výčitky? Hmýrili mu v mysli myšlienky, čo sa to robí? Snažil sa 

matke povedať, že jemu sa páči, že on ju má rád, že on ju chce, 

že on chce jej krvou oživiť svoj kmeň... 

Ťažko nám je pochopiť, čo sa odohrávalo v jeho mysli, ani 

on nerozmýšľal, on len cítil, že nerobí nič zlé a čosi zvnútra mu 

hovorilo, že Eja bude tá, s ktorou začne nový život. Celý kmeň 

predsa na to čakal, ktorú „samičku, ženu“, si náčelník vyberie, 

aby priniesli nové deti, nového syna, ktorý po ňom bude viesť ich 

kmeň. Nad ničím z tohto nikto vtedy nerozmýšľal, len to všetci 

akosi podvedome cítili. 
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 „Mama, ja ju chcem“, povedal, hoci sa ho na nič nepýtala, 

len uplakané oči na neho hľadeli. Matka sklopila zrak a znova sa 

tíško rozplakala. Je nám to veľmi ťažko pochopiť, ale takto sa 

odohrávali udalosti aj vtedy, nikto síce ničomu nerozumel. 

Blížila sa noc, náš hrdina priložil na oheň, aby bolo teplo a vrátil 

sa k matke. „Mama, neboj sa!“, povedal jej znova, ale matka 

nedokázala utíšiť svoje vzlyky. 

Chytil ju za krk, lebo tušil že matka po smrti otca cítila 

príšernú samotu a tiež sa hrozne bála, že zrazu prišiel niekto, 

kto ju odstrčí. Najstarší syn náčelníka priniesol do kmeňa toto 

hrozné rozčarovanie. Odstúpil pár krokov a skontroloval, že Aja 

tíško zaspala. (Bola jednoduchšia, dnes vieme, že bola             

z jednoduchšieho kmeňa, bližšie svojim živočíšnym predkom     

a ona, hoci sa bála, ale nechápala, prečo sú všetci takí zdesení. 

Zadriemala uzimená.)  

Presvedcenieˇ
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Nespala celá osada. Teda dospelí nespali. Deti zaspali po 

celodennej únave, ale ich rodičia a dospelé deti nespali. Praskal 

v každom prístrešku oheň, lebo inak by bolo zima. Vedzme, že 

sme v Prednej Ázii, kde jesenné noci sú chladné, a preto treba 

udržiavať oheň až do rána. 

Vedzme, že sme pár desať tisíc rokov dozadu, keď v tomto 

kraji bolo asi také podnebie, aké je dnes v strednej Európe.       

V každom prístrešku sa dospelí rozprávali, boli rozčarovaní       

a všetci cítili, že sa čosi stane. 

Aj mne to trvalo dosť dlho, dokiaľ som všetky súvislosti 

pochopil, stále sa mi to hmýrilo v hlave, ale dnes na sklonku 

života, alebo v jeho druhej fáze viem, že v tomto kmeni, v tejto 

osade z prístreškov, v prírode, bolo tú noc veľmi „dusno“. 

Skúsme to pochopiť, skúsme sa vžiť do situácie, to nie je dnes, 

ale 35 - 40 000 rokov dozadu, keď za chvíľu zbadáme: lámali sa 

dejiny.

Matka cítila nepokoj a hoci mala ďalšie 3 deti, predsa len 

najradšej mala svojho najstaršieho syna, ktorý jej vo všetkom 

pripomínal jeho otca, ktorého len pred pár dňami odprevadili. To 

nebol pohreb, pri ktorom by hrali muzikanti, ani nechodili želania 

„úprimnej sústrasti“, to len na chvíľu stíchla osada, keď náčelník 

zomrel. Ešte v ten deň mŕtve telo pochovali do plytkého hrobu   

na okraji osady. 

Potom naznášali veľa dreva a postavili hranicu. Ozdobili 

Neistota
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ju a za dunenia bubnov zapálili a až teraz sa pustili do obradných 

tancov okolo hranice. V tom čase sa plytko pochovávalo, ale 

ešte nespaľovalo v dnešnom našom ponímaní. Človek už cítil   

a mal skúsenosti, že mŕtvolu treba zniesť zo sveta, odprevadiť 

do „krajiny duchov“, lebo ak to neurobia, jednak šakaly a hyeny 

rozvláčia kosti po celom okolí a na druhý deň muchy zaplavia 

celú obec a bude hroziť choroba. 

Zavládol predovšetkým strach, lebo každé spoločenstvo 

tých čias potrebovalo určitú istotu a potrebovalo niekoho, kto sa 

nebojí, kto ich vedie, kto určuje, čo bude robiť. Tak fungoval svet 

a život v čase, keď ešte len vznikal ľudský rod. Bolo ich v kmeni 

sotva tridsať, ale boli pomerne veľkou osadou a nebáli sa zo dňa 

na deň prežiť, lebo muži niečo ulovili a ženy zasa zbierali 

semienka. 

Nebola taká neuveriteľná honba za majetkom ako dnes   

a dôležité bolo, aby kmeň niečo nazbieral, aby deti mali čo do 

úst, aby nebol hlad. A keď sa nedajbože stalo, že prišiel nejaký 

zver, aby odolali a aby im lev neuchmatol malé dieťa, ktoré bolo 

zabalené v suchej tráve a práve sa prebralo a zamrnkalo. Aj 

jeden - dvaja starci sa v kmeni pomotkávali a dávali rady a každý 

ich mal v úcte.
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Náš hrdina znova priložil kúsok suchého dreva na oheň, 

napil sa vody, pohladkal matku po hlave, povedal jej znova 

„mama, neboj sa“ a išiel do kútika, kde spala jeho Aja. Aja sa 

pohla, zamrvila, ale keď sa ku nej schúlil, znova tíško zaspala. 

Priblížil sa k nej, prichýlil, objal a zaspal. Bolo nadránom, lebo 

potreboval utíšiť matku a ako zdatný mladý muž a už plnoprávny 

náčelník nemal strach. Zaspal a, ... mal čudný sen.

„A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha, chodícího po Ráji, 

k větru dennímu; a skryl se Adam i žena jeho před tváří 

Hospodina Boha uprostřed stromové rajského“.

A v rannom záblesku slnka precitol tento hlas, ktorý ho 

prebudil a vyšiel pred prístrešok a dostal aj on strach a zobudil 

Eju a schytil svoju matku, štuchol do mladších súrodencov        

a vybehli pred svetlom slnka z osady, dokiaľ ešte všetci spali. 

Vybehli z osady a v strachu bežali tak ďaleko, dokiaľ vládali. 

A je to! Džbán sa rozbil. Menia sa dejiny. Ťažko predvídať, 

čo sa bude diať, ale budeme to pozorne sledovať. Teraz pokiaľ 

chceme, chápeme, o čo tu asi išlo, k čomu prišlo, čo sa stalo a o 

čo tu vlastne ide. Tak teraz skúsme pochopiť: je to jasné: toto je 

vlastne „vyhnanie z raja“. 

Možno sme si mysleli, že to prebehlo inak: že na strome sa 

zvíjal had, ten úlisne prehovoril na Evu a podal Eve jablko, ona 

zahryzla a dala aj Adamovi. A potom že prišiel „deduško Boh“     

s dvoma anjelmi a vyhnali Adama a Evu z raja. A zabuchli bránu 

Vyhnanie z raja
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a zamkli na štyri západy. A pred bránu postavili štyroch 

bojovných psov, ako to dnes robia novodobí zbohatlíci ...  

Náš hrdina je povedzme Adam, jeho priateľka Eja je Eva  

a pretože Adam mal veľmi rád svoju matku, zobral ju so sebou.  

A ešte odbehol s nimi aj Adamov pes, sučka už v pokročilom 

štádiu gravidity. To, že sa to nikde takto nepíše v Biblii a že nám 

to zatiaľ nikto takto nepovedal a že predsa Adam bol stvorený    

a jeho žena zobratá z jeho rebra, a, a, ... 

Každý musel mať matku, každý musel mať otca: inak by to 

nefungovalo a nie je toto vysvetlenie prirodzene v žiadnom 

rozpore s náboženstvom, s vierou, Bibliou a prirodzene ani        

s vedeckým, archeologickým výskumom a ani s filozofiou vzniku 

a vývoja človeka. 
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 Veľmi dlho som sa zapodieval a študoval vznik a vývoj 

človeka i prirodzeným štúdiom histórie sveta, teda Biblie a dnes 

som presvedčený, že k tomu mohlo prísť asi tak, ako sa to 

pokúšam vysvetliť.

Úplne prirodzene Adam cítil, že jeho kmeň, ktorý on má 

viesť, sa ráno postaví proti nemu. Všetky neuspokojené mladé 

„samičky, ženy“, začnú intrigy, začnú hádzať polená pod nohy 

jeho novej priateľke, ktorá im akosi pripadá ako z iného sveta. 

Oni nerozumeli, že Eja - Eva je z evolučného pohľadu 

nový jedinec, potomok síce neandertálcov, ale dostatočne iná, 

ktorá vznikla ako dôsledok mutácie. Iný bol aj náš hrdina, Adam, 

ktorý tiež ako dôsledok evolučnej mutácie, necítil vzťah k svojim 

sesterniciam z toho istého kmeňa. 

V každom kmeni bolo veľké riziko z evolučného pohľadu 

sa stále znova a znova krížiť len so svojimi v izoláte.                   

A bezosporu naprostá väčšina malých kmeňov takými izolátmi 

bola. To viedlo príliš často k inbrídingu a degresii, následnému 

zániku kmeňa. Z genetického pohľadu bol jeho výber to 

najlepšie, čo sa pre nás mohlo stať: Eva bola výsledok toho 

najlepšieho v evolučnom vývoji jednej vetvy a náš hrdina  Adam 

bol znova tá najlepšia entita vo vývoji jednej inej vetvy, kmeňa. 

Len takto mohla naša evolúcia bežať vpred.

Prišiel do toho „Hospodin - Boh“, ktorý nikdy „nemal rád“, 

keď dochádzalo k medzidruhovému kríženiu. Akosi mal rád 

poriadok a preto aj Noe na historický koráb podľa správy            

o Potope sveta zobral z každého druhu pár. Na druhej strane si 

ale uvedomil, že toto bude to, čo sa má podieľať na ďalšom 

napĺňaní jeho stvoriteľského diela. 
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On vedel, že práve toto je hmotný vrchol jeho 

stvoriteľského diela, neprekazil rozhodnutie človeka. Ale, ... 

Nahnevala sa teda Adamova matka a nahneval sa i Adamov 

„otec“. 

Preto rešpektoval Boh slobodnú vôľu človeka a upravil 

svoje večné zámery a povedal: „V pote tváre budete dorábať 

svoj chlieb“. 

Uvedomil si, že toto bude lepšie. Bude lepšie pre človeka, 

lebo až teraz sa začne náš predok volať skutočným človekom, 

keď si uvedomil, že Boh je ich pánom, ktorý ich rešpektuje. 

Adam sa rozhodol, opäť slobodne, rešpektovať tento Boží 

zámer. Prijal toto nové poslanie, Adam zobral svoju samičku - 
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družku Evu a prijal ju za ženu, lebo tu sa menia všetky doterajšie 

pravidlá. 

Či sa nám to páči alebo nepáči, až uvedomením si 

človeka, že bude mať len to, čo si dorobí, to čo si uloví, to o čo    

sa postará s božou pomocou, to bude mať na svoje prežitie       

a budúcnosť. Raj, kde netreba nič robiť, neexistuje a každý musí 

prispievať k všeobecnému blahu. 

Hoci sme nenašli doteraz v Biblii ani zmienky o tom, že 

Adam zobral so sebou aj svoju matku, postaral sa o ňu a ona sa 

mu pomohla starať o jeho deti. Úplne prirodzené bolo, že zobral 

aj svojich mladších súrodencov a postaral sa o nich. Bolo to pre 

neho úplne prirodzené a chápal to ako svoju povinnosť.            

V zdravom spoločenstve to jednoducho prebieha takto, lebo ak 

to prebieha inak vzniká sociálne napätie a to nikdy nie je dobré.

Nebolo ani mne jednoduché pochopiť „vyhnanie z raja“,    

k čomu vlastne došlo? Čoho sa vlastne dopustil Adam, náš 

hrdina, prečo bol vyhnaný z raja?  Čo bolo vlastne to „jablko 

sváru“, ktoré mu podala Eva. 

Deti si medzi sebou hovoria, že „Adamovi rodičia sa veľmi 

nahnevali na to, že si Adam doviedol do svojho kmeňa 

príslušníčku iného kmeňa a rozhodol sa s ňou ďalej žiť.“ Bolo to 

na tú dobu úplne neschlýchané, nakoľko sa nepripúšťalo, aby si 

niekto bral za ženu nežiadanú, cudziu ženu. 

Z môjho pohľadu, pohľadu humánneho genetika, to však 

bolo to najlepšie, čo mohol urobiť. Tak ako často v rozprávkach 

si mladý kráľ vyvolí často proti vôli rodičov chudobnú dievčinu, 

tak sa to stalo aj tu.

Nevolil menšie zlo, ako sa to nám stáva často: volil jasne  
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a rozhodne, volil pokrok. Adam však veľmi dobre vedel a cítil 

úplne prirodzene, že si vybral správne. Cítil, že ak chce posunúť 

ľudstvo dopredu, ktoré sa sotva rodilo, musí si vybrať takú ženu, 

ktorá mu prinesie nové gény, gény pokroku a nie gény úpadku. 

Ľudia v tom čase vôbec nechápali, čo je to príbuzenská 

plemenitba, nechápali, čo je to inbríding, nevedeli, že potomstvo 

príbuzných môže priniesť úpadok. Z histórie poznáme tisícky 

príkladov. Dokonca, akoby aj z Biblie vyplývalo, že všetci sú 

rovnakí, že všetko potomstvo je rovnaké. 

Toto však z hľadiska trvalej udržateľnosti a vývoja vôbec 

prirodzene nie je pravda, a keby to bolo tak doslova ako hovorí 

Biblia, dávno by bolo ľudstvo i život vyhynul. A toto cítil Adam,      

a preto sa úplne prirodzene vzbúril. Vedel, že práve teraz je tá 

doba, kedy musí zabrať, kedy musí dokázať zmeniť dejiny, lebo 

cítil, že jeho kmeň vyhynie, ak nebude hľadať nové riešenia.      

A potom začal expanzívny rozvoj ľudstva a nasledujúcich        

40 000 rokov bolo novými dejinami. Kňazi hovoria: Adam sa 

postavil proti Bohu, deti si hovoria: „Adam sa vzbúril rodičom“.   

A toto je celá pravda o vzbure a o vyhnaní z raja.

A v pote tváre svojej dorábal Adam svoj chlieb a Eva          

v bolestiach rodila svoje deti. Trpeli za svoj „hriech“, za svoj 

hriech vzbúrenia sa proti zaužívaným tradíciám a proti prírode, 

za svoj hriech vzbúrenia sa proti Bohu. Pretože každé 

nedodržiavanie pravidiel prírody je súčasne hriechom proti 

Bohu. 

Ale Boh prijal a ospravedlnil tento hriech, lebo veľmi dobre 

videl dopredu, že to bola záchrana tohto kmeňa - jeho 

vyvoleného kmeňa. A zabudli sme pripomenúť, že Adam 

prekročil rieku, lebo bol vyhnaný z raja, začal obrábať zem, zem 
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však bola ťažko obrábateľná, a preto bolo skutočne nutné tráviť 

veľmi veľa času na roli, aby roľa prinášala úrodu. Adam splodil 

svojho syna Kaina a Ábela a ostatné zdá sa poznáme... Myslíme 

si, že poznáme, vôbec nepoznáme. Cítime, že Kain a Ábel si 

zobrali za ženy sestry Adamove, nie úplné, len z jednej strany    

a to bola záchrana, lebo gény Kaina a Ábela boli obohatené 

génmi Evy, Eji z rodu neandertálcov.
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Prešlo viac ako 15 000 rokov a znova nachádzame 

medzery v histórii. Stále nie je presne vyjasnený osud tzv. 

„strateného Jakubového kmeňa“, hoci tisícky vedcov pátra, 

tisícky kníh sa zamýšľajú. Ale to sú práve tie takmer čarovné 

veci ako Archa zmluvy, stratený kmeň Jakubov, novšie 

Templárski rytieri, život na iných planétach, nepreniknuteľné 

ostnaté ploty za komunizmu alebo hocičo také, čomu sa ozaj 

nedá pochopiť. Biele goliere, superluxusné autá, jachty, 

velebenie zločincov zločincami a predbiehanie sa v tom, kto viac 

ukradne, podvedie, nezaplatí, skorumpuje, získa čosi navyše...

Kraj Prednej Ázie, 

kde sa odohrávala táto 

časť histórie vyvoleného 

ľ u d u  B o ž i e h o  b o l  

nehostinný a vrchovatou 

mierou sa napĺňal osud 

vyvoleného ľudu. Na 

všetky strany ich známej 

krajiny niekto býval a bolo 

veľmi riskantné pohnúť sa 

ktorýmkoľvek smerom. 

Bolo tesno.

A tak nezostávalo 

n ič  i né ,  l en  znova  

vystriehnuť „pravú chvíľu“ 

Stratený kmen Jakubovˇ



40

a pod rúškom noci uniknúť. Uniknúť v malom množstve ľudí, 

pokúsiť sa o nepozorovaný krok, urobiť to isté, čo kedysi urobil 

prvý človek, potom Adam, pokúsiť sa naplniť poslanie: „ploďte 

sa a množte sa a naplňte zem“. Znova sa to podarilo a pár 

uprchlíkov opustilo kraj. Zmizli, akoby sa prepadli pod zem.       

A hoci zvedovia boli rozoslaní do všetkých končín zeme, nič 

nenašli a ak našli drobné stopy zaviate prachom, radšej sa vrátili 

do zeme, kde bolo čo jesť a piť.

I vybrali sa potomkovia tohto kmeňa a putovali krajom, 

putovali a čím ďalej tým viac sa dostávali do menej 

pohostinných území. Vedeli však, že nič iné im nezostáva, a tak 

prekročili Dardanely a Bospor a prešli až do Podunajska. A tu 
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zacítili s blížiacou sa jarou nádej na nový život. 

Vyklčovali lesy a zasiali obilie, ktorého pár zrniek niesli 

stále so sebou. A zem začala prinášať úrodu a v histórii sme 

svedkami vybudovania mocnej ríše. Ako každá ríša aj táto padla 

na roztopaši mocných. Tu sa napĺňalo poslanie kmeňa a tu sa 

odohrávali ďalšie tisícročia. Lebo aj keď ríše padnú, keď bohatí 

a mocní nevládzu uniesť svoje vlastné sľuby, svoje vlastné 

roztopaše, človečenstvo zostáva. Ríša sa rozdrobí na množstvo 

malých regiónov i osád a len najživotaschopnejšie z nich idú 

ďalej.

Potom prišiel čas, keď sa ťažko žilo tým, ktorí trvali na 

dodržiavaní tradícií a znova ich vyhnali, a tak sa dostávame až 

do obdobia, kedy už ďaleko odtiaľto boli rozvinuté kultúry           

a zápasilo sa o územia. Padol Egypt, Sumeri a Babylonská 

veža. Sme v čase pred tritisíc rokmi. 

Mal som tú česť mrviť sa v hroboch týchto dávno 

vyhynutých národov.

Jáche, potomok Jakubovho kmeňa sa vybral ďalej na 

sever po brehu rieky, ktorá ho zaviedla až pod skalu, kde bol jej 

prameň. Všade okolo bolo veľa stôp divej zveri, ale kde tu 

natrafil aj na podobné stopy svojím, a preto bol v rozpakoch. 

Bola ich hodná skupina počítajúca 25 osôb a niekoľko detí.       

V skupine mal Jáche so sebou ženu a už dve malé deti a chcel 

pre nich istotu. 

Ale tu sa necítili isto a tak stúpali ďalej, prekročili hrebeň    

a pred očami sa im otvorila žírna krajina, síce zväčša zalesnená, 

ale postupne sa rozširujúca, ktorej osou žblnkala živá voda. „Tu 

bude zem môjho rodu, tu zakotvíme a tu sa postupne pokúsime 
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znova začať nový život“, preriekol k svojej žene i utáborili sa. 

A tu sa začal život ľudu rajeckej doliny. Teda našich 

predkov a potomkov strateného kmeňa Jakubovho. Pokročili na 

druhý deň ešte nižšie a usadili sa v blízkosti riečky poblíž vlhkej 

zeme, kde takmer do výšky sto metrov trčali skaly ako obrie 

zuby a nazvali toto miesto „rajom“. 

Nie rajom, z ktorého bol kedysi ich predok vyhnaný, ale 

zemou, ktorá dokázala zabezpečiť jeho obživu. 
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Táto otázka mi vyvstala, až po úplnom ukončení tohto 

dielka. Keď sme to celé dali dohromady, ako čosi stále chýbalo. 

Chýbalo prepojenie medzi starým a novým, medzi z nášho 

pohľadu nižším a vyvinutejším, medzi zvieracím / ľudským        

a božím / svätým. 

Používaním mozgu sa vyvinulo aj náboženstvo ako 

nadstavba, ktorá mala človeka viac približovať k Stvoriteľovi, 

alebo povedzme to, čo by ho malo ťahať vpred. Tak ako             

v politike, tak aj v celom ľudskom snažení stále pôsobí Boh, ale 

stále pôsobí aj diabol. Boh ukazuje človeku cestu k nemu          

a diabol ťahá človeka stále dolu. Obdivuhodné, ale je to tak.

V histórii sa odohralo niekoľko významných zlomov, ktoré, 

zdalo sa, že Boh akosi môže vyhrávať... Keď sa už 

ustanovovala harmónia, keď ľudia začali chápať, vždy nastúpil 

diabol a v tom svojom diabolstve vymyslel také zvody, kedy sa 

doslova otočili dejiny. Jedným z takýchto zlomov bol príchod 

Krista na zem. Z histórie vieme, že ľud úpenlivo čakal príchod 

niekoho, kto mu pomôže „dostať sa z brindy“. Predstavitelia 

náboženstva, z ktorého aj my čerpáme, už tak spútavali ľud, že 

musel prísť niekto, kto ich z toho vyvedie. A javilo sa, že sa to 

môže práve teraz podariť.

Posolstvu oslobodenia sa od diabla vo všetkých jeho 

podobách uverili ľudia obyčajní, ale aj veľa vzdelaných a vyššie 

postavených, aj keď tých prirodzene menej. Tí, čo sú vyššie 

postavení si nájdu milión dôvodov, prečo nechcú, aby sa veľa 

Preco zabili Krista?ˇ
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ľudí malo lepšie. Chcú mať stádo, ktorému sa dajú nažrať          

a nejaké tie hry a chcú, aby bol národ pokojný a oddaný.

Prišiel Kristus.

Priniesol nádej.

Dal chleba aj trocha vína.

Ukazoval na hriechy náboženských vodcov.

Poburoval proti vrchnosti.

Musel zomrieť.

Bohatí, vysoko postavení, zazobaní, ... nepustia medzi 

seba niekoho, kto rozvracia ich stratégiu, zabehané pravidlá      

a ide len o to, ako to vymyslieť, aby krv nevinného prešla na ľud.

V tom bol ten diabolský plán: podhodili pažravému 

človeku 30 strieborných a chceli za ne len jeden bozk. Nič viac. 

Ozaj nechceli nič viac? 

Aj v dobre fungujúcom spoločenstve stačí jeden zradca.   

A ten sa nájde. Úžasným motívom je získanie postavenia, 

získanie moci, získanie mamony. Presne to, čo skúšal diabol aj 

na Kristovi. Nepochodil - Kristus ho poslal do kelu.

Už stačilo len podhodiť ľudu hry a poukázať na toho, kto 

„môže“ za ich biedu. Podhodili Krista. Mladého, zdravého, 

zdatného muža, z ktorého urobili toho, kto za všetko môže. Ľud 

je už taký. Stačí mu trocha hier a teraz si zvolil hry, kde išlo         

o život. A diabol vedel, že to zaberie. Zabralo to aj v Ríme, 

zabralo to aj vo vojne proti židom a Cigánom, zabralo to za 

komunizmu a zabralo to aj pri návrate boľševizmu.
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Ľud je už taký. Len veľmi pomaly si uvedomuje svoj 

hriech, len veľmi pomaly začne túžiť po čomsi inom. Vidíme to 

všade okolo seba, ako po páde komunizmu skoro všetci okolo 

ochoreli na mamonu.

Bol rozkradnutý štát, mestá i podniky a zlodeji sa vozia     

v najdrahších autách a ľud sa im klania. Dáva im hlas a upevňuje 

ich pri moci. Chorí vedú štát, chorí vedú obce a mestá, chorí sú 

najúspešnejší podnikatelia, chorá je aj cirkev, chorí sú aj často 

slušne vyzerajúci ľudia. Ľudia sú schopní hromadiť tony liekov 

(„veď sú zadarmo”), mať všetky možné vymoženosti, brať si 

pôžičky na dovolenky, na ktorých si vôbec neodpočinú a do 

roboty nastúpia ako zbité psy, v hypermarketoch nakupovať 

tony nezdravých potravín a uchádzať sa o všetky možné 

sociálne príspevky, aj keď sami nikdy spoločnosti nič nepriniesli.

Mamona si podmanila aj slovenský národ. 

Mladí, zdraví ľudia švihnú svojich rodičov do domovov     

a znova zaťažujú mesto a štát ďalšími výhodami a pritom čas, 

ktorý mali venovať rodičom, venujú bezhraničným zábavám. 

Kúpa „bez DPH“, fungovanie čiernych peňazí, neplatenie 

zaslúženej mzdy, vykrádanie vlastných firiem, ulievanie sa        

v robote, neplatenie daní a nárokovanie si vrátenia 

nejestvujúcej DPH sa stali módnym hitom. Preniklo to do 

denného štýlu biznisu, funguje tak cirkev. Ľudia sú schopní 

prejsť pol republiky, len aby nezaplatili ani cent dane. A kupovať 

niečo od suseda, je akoby trestný čin.

Až to človeku pripadá, že čakáme nového spasiteľa.

Spoločnosť sa však neskutočne bráni, aby každý náznak 

príchodu spasiteľa bol zmarený.
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Zlikvidovali Radičovú, hoci mala obrovskú podporu ľudí, 

lebo žiadala odstrániť korupciu. Koľko potupy a ponižovania 

musela táto slušná žena verejne znášať v priamom prenose       

a neotvorila ústa, ako Kristus, keď ho poslali na smrť.

Koľko potupy a ponižovania znášal a znáša Fígeľ, za to, 

že má 4 deti a chcel ich mať pri sebe a nechodiť ku ním len na 

hodinu cez víkend. Bolo treba mladých slušných politikov a aj tí 

musia kdesi bývať. Neubráni sa, revú na neho stáda, ako           

v rímskych amfiteátroch. Zlodeji mu vyčítajú, že chce len 

základné právo  žiť.

Zlikvidovali biskupa Bezáka, hoci ho ľudia milovali - dával 

im nádej, lebo nezahladil podvody a prechmaty veľkého 

rozsahu. Rímsky kardinál Martini povedal, že cirkev je 200 rokov 

pozadu a Marián Balász (bývalý Ján Krstiteľ), že na Slovensku 

je to ešte raz toľko.

V koľkých mestách a obciach ponížili čestných primátorov 

či starostov a na ich miesta sa pevne usadili ľudské splašky.

Tvrdá je to reč, kto by ju mohol počúvať.

Čakajme a hľadajme spasiteľov medzi nami.

Nebojme sa poukazovať na neprávosti.

Dávajme ľuďom nádej.

Nebojme sa ustavične, aj keď sa to zdá bláznovstvo, 

podporovať ľudí, aby podnikali, aby verili tomu, že aj slušne sa 

dá podnikať. Nehanbime sa zdôrazňovať ľuďom, že platenie 

daní, je základná povinnosť, ak má systém fungovať. 

Nevyhovárajme sa, že keď je pri moci Dzurinda, Fico, že teraz 

dane platiť nebudem.
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Nesiahajme na cudzí majetok a nebojme sa o zlodejoch 

verejne hovoriť, že sú zlodeji a podvodníci.

Len takto sa nám môže podariť zmeniť túto spoločnosť.

A to, že je to možné, som sa pokúsil popísať v svätom 

Ladislavovi a jeho živote medzi nami.
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Ladislav sa narodil okolo roku 1040 

v Poľsku, bol synom uhorského kráľa Belu 

I. a poľskej princeznej. Od narodenia 

sa o malého Ladislava starali 

poľské služobnice. Pomáhali 

matke, ktorá nebola najzdravšia. 

Časy boli nepokojné a keď mal 

malý Ladislav sotva rok, otec Belo I. rozhodol, že bude 

pre neho bezpečnejšie, aby vyrastal v Nitre. 

Prečo v Nitre a prečo práve v Nitre bolo miesto centra 

správy tohto územia, keď niektorí historici hovoria, že 

logickejšie by v tej dobe bolo bývalo, aby toto centrum bolo          

v Trenčíne. To sú ale tie rôzne pohľady historikov.

Pripravil sa teda sprievod, že sa presťahuje do Nitry. 

Naložili Ladislavovu matku do kočiara vykladaného jemným 

hodvábom, aj keď zvonka nevyzeral ako kráľovský a s ňou 

naložili ich synov Gejzu a Ladislava, malých chlapcov, na 

princov vychovávaných. Sprievod pozostával z dvoch skupín 

kočiarov a asi stovky jazdcov: viezli obrovské duševné 

bohatstvo budúcich nástupníkov trónu a tomu zodpovedal aj 

tento sprievod. 

Viezli budúceho svätca a teda je prirodzené, že nad týmto 

sprievodom budeme sledovať aj ochrannú ruku Božiu. Kráľ Belo 

I. bol v prvej skupine, ale jej ešte predchádzali štyria zvedovia, 

Princ Ladislav
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ktorí vždy odbehli dopredu a zisťovali situáciu. Asi 50 jazdcov 

sprevádzalo kráľa, ktorý, hoci mu išiel po celej trase kráľovský 

kočiar, väčšinou šiel na koni a zhora sledoval situáciu. 

Vyrazil tento sprievod z kráľovského sídla Wawel              

v Krakowe a najskôr smerovali na západ. Kráčal teda sprievod  

a po dlhých piatich hodinách cesty sa dostali do priesmyku, 

ktorý priviedol sprievod na miesto dnešného Skalitého. Tu si 

rozložili stany. V horárni, keďže horár mal vo veľkej úcte kráľa, 

mohla spať matka princezná, kráľ a dvaja chlapci, princovia. 

Na druhý deň zlovestné mraky veštili búrku, ale napriek 

tomu kráľ vydal pokyn a znova sa sprievod pohol. Dolu údolím 

dnešných Kysúc a prešiel popri drevenom Budatínskom zámku 

a vybral sa hore tokom Rajčianky. 

Prečo okolo Rajčianky a nie na Turiec? Pretože popri 

Rajčianke viedla stará cesta, ktorá nebola až taká nebezpečná 

ako cesta dnešným Turcom. 

Prišiel sprievod ku úžine pod dnešnými Skalkami a vrátili 

sa zvedovia a zvestovali, že čoskoro budú teplé pramene. Pri 

tých prameňoch sa vždy kráľ Belo I. veľmi rád zastavil. Bol síce 

máj, ale chladný máj, a preto, keďže sa blížila búrka, radi prijali 

aj sprievodní vojaci kúpeľ v teplých prameňoch. 

To sa páčilo i malým chlapcom Gejzovi a Ladislavovi o to 

viac, že pri teplých prameňoch boli kaluže a v nich bolo veľké 

množstvo mladých vyliahnutých žubrienok skokanov, ropúch    

a kde tu sa mihli čolky mlokov. Chlapci chytali tieto malé úbohé 

bezbranné zvieratká do rúk, hrali sa s nimi a veľmi sa im páčilo, 

ako mihotali chvostíkmi a pritom trepali nožičkami. Také 

zvláštne zvieratká. Chlapci vtedy nevedeli, že to je len 
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prechodné štádium a za chvíľu tieto zvieratká stratia chvostíky  

a budú z nich žabky.

Po osviežení sa v teplých prameňoch prihrmela búrka, 

poschovávali sa v dutej skale. Tak, ako sa zjavila, tak prebehla 

veľmi rýchlo a čoskoro chlapci vybehli von a capkali bosými 

nožičkami po teplých kalužiach v blate. 

Kráľovské deti, roztopašné deti, deti budúcnosti. Tu 

zbadali krásne lane, ktoré sa prišli napiť a ich mladé jelienčatá 

cupkali popri nich. Tu kráľ znova zavelil a vybrali sa pokračovať 

ďalej. Kráľ Belo vedel, že čoskoro natrafia na malú osadu 

Reguič, ktorá bola známa svojou pohostinnosťou. A tu kráľ 

dorazil ako prvý a tešili sa obyvatelia a vybiehali von zo svojich 

chatrčí a pozývali kráľa na večernú hostinu. Pretože kraj bol 

žírny, obyvatelia si dorobili poživeň a keďže boli veľmi zruční       

i rôzne náradie. Kráľ privolil i rozložil sa celý jeho sprievod          

v osade a postavil svoje stany a teraz bolo jasné, že aj kráľ         

s manželkou a dvoma šarvancami prespia v osade. 

Bol májový podvečer, a tak kráľ zobral svojich dvoch 

najvernejších chlapov, vyskočili na kone a pobrali sa ešte hore 

tokom. Cieľ cesty bol istý, pretože kráľ vedel, že vyše tejto osady 

Reguič je malá osada jeho verného priateľa Ruala i dorazil         

k nemu. 

Vedel, že je žid, ale rád počúval jeho historky o vyvolenom 

národe božom a o dlhom putovaní jeho predkov. Kráľ si vážil 

svojich poddaných a nenútil ich vzdať sa svojho presvedčenia, 

hoci bol verný svojmu kresťanskému pôvodu, poslaniu              

a náboženstvu, o čom je v histórii veľké množstvo dôkazov.

V chatrči Ruala sa jeho žene práve narodilo druhé dievča 
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Ester a okolo cupkala malá sotva ročná Jona. Aj v tejto malej 

osade sa ihneď okolo kráľa zbehlo všetkých päť dospelých 

mužov osady, otcov a aj ich ženy a aj dvaja najstarší členovia, 

starší nositelia pokračovatelia v Jakubovom svedectve. 

I vypočul si Belo I veľmi rozumné rozprávanie Ruala         

o tom, ako objavili zaujímavé vlastnosti liečivých rastlín a ukázal 

mu zafarbený opasok. 

Potom sa kráľ vrátil a prijal pohostenie síce kyslého, ale 

osviežujúceho vína dorábaného na vinohradoch na západných 

vŕškoch pri Reguiči pod hradom. Na druhý deň skoro ráno opäť 

vyrazili na cestu, nakoľko ich čakal horský priesmyk Malej Fatry 

a nasledujúce prespanie plánovali na Vyšehrade pri dnešnom 

Nitrianskom Pravne.

Nasledujúce roky princovia prežili na Nitrianskom hrade    

a život ubiehal.
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V historických zväzkoch Machalického čítame: „Rajec už 
roku 1036 jestvoval a už pod „prvým Andrášom kráľom daktoré 
drevené budovy v pustej na ten čas ešte bezmennej doline sa 
vypínali, v ktorých juhási (t.j. pastieri oviec) stádo svoje 
opatrujúc, panujúcemu panstvu službu vykonávali. Uvádza sa, 
zakladateľom Rajca mal byť akýsi Silvisus Reguiš, „istý 
serviáner a výtečný vojak“, ktorý z poverenia Ladislava (jedného 
z troch synov Bélu I.), povereného správou Slovenska, dostal 
vyznačenú Rajeckú dolinu, kde „podriadené vojsko nielen         
v zbroji, ale aj v iných životných predmetoch cvičili, domky 
rozmnožovali, famílie zakladali, množili tak, že už pod časom 
Šalamúna kráľa roku 1067 až po rok 1074 značný počet jak 
domov, tak famílií zmnožel; a konečne ku večitej pamiatke 
Colonitu aj po svojom mene svolením princa Ladislava              
a odsúhlasením reprezentantov krajiny Reguič menoval“.

“A takto dolina táto 
do rozkvetu privedená aj 
meno Reguič zachvátela, 
teda Reguič, Rajč (Rajc, 
Raych) variabilne zvaná, 
á n o  a j  p e č a ť o u  
obč ianskou gotickými 
literami rezanou: „Sigillum 
Civitatis Reguič“ opatrená 
zostala. Variácia táto 
mena obce pristavela a 
konečne na meno Rajec, 
ktoré až po dnešný deň 
dedičným menom zostalo 
a  la t inským s lovom 
„ R a j e c z i u m “ ,  u s u  
receptum, aprobatum, 
ratihabitum, zvečnená 
zostala.“

Co sa píše o úsvite Rajca?ˇ
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A potom sotva sedemnásťročný princ Ladislav kontrolujúc 

svoje územia a prejdúc aj do rajeckej doliny natrafil na žírnu zem 

a stalo sa to pred viac ako 900 rokmi, teda o viac ako 100 rokov 

skôr ako je oficiálna zmienka o Rajci, teda okolo roku 1057. 

A keď prišiel na miesto prekypujúce plodmi zeme, zastavil 

sa pri starom bútľavom strome na brehu rieky, pri ktorom mal 

prístrešok istý starý muž, ktorý nebýval s ostatnými v osade 

Reguič, ale býval pred osadou. 

Býval v prístrešku obkolesenom bútľavým stromom, ktorý 

mal viac ako 300 rokov a bývali pred ním v ňom jeho predkovia. 

A tento muž menom Rual bol potomkom Jácheho tak, ako sa to 

ústnou tradíciou prenášalo v jeho rode vyše tisíc rokov. 

Rual žil s dcérou Jonou, čoskoro dospelou, ktorá na brehu 

riečky prala skromné odevy, Ester a dvoma synmi, mladšími, 

ktorí sa tmolili okolo otca. Matka nežila, pretože zomrela pri 

pôrode najmladšieho brata. Žili hlavne z lovu rýb a z plodov 

skromných stromov. Synovia však neskôr pozerali po love a ako 

hovorí história nielen lovili zver, ale spracúvali aj kože a vyrobili   

z nich otcovi, sestrám i sebe užitočnú obuv. Neskôr sa k nim 

vrátime pohľadom na ich potomkov.

A princ Ladislav postupujúc krajom a blížiac sa k osade 

zastavil sa v chatrči Ruala a požiadal ho o vodu. I pribehla Jona 

a podala sympatickému princovi dúšok vody z dreveného 

krčiažka. 

A zasa iskra...
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„Ako sa voláš?“ oslovil ju princ. 

„Som Jona“, povedala stroho, ale úprimne. 

Toľko historická 

informácia v zažltnutom 

a takmer rozpadnutom 

dokumente archívu 

Arpádovského rodu. My 

však vieme zo štúdia 

ďalších dokumentov, ku 

ktorým sa nebolo ľahké 

d o s t a ť ,  ž e  z n o v a  

d o c h á d z a                      

k „preskočeniu iskry“, aj 

keď to nikto nezbadal. 

Princ Ladislav so 

svoj im spr ievodom 

dvoch rovnako mladých 

zdatných mužov vysadli 

na kone a pokračovali 

do  osady  Regu ič .  

Nespomína história, čo 

sa tam odohralo, ale 

naopak vieme, že zostali spať v starom malom drevenom 

rajeckom hrade. Tu pri večeri podávanom hradným pánom 

padla reč na Ruala a jeho deti a hradný pán sa nie príliš 

pochvalne o ňom vyjadril, že je to „starý čudný žid“, ktorý sa stále 

odvoláva na svojich predkov a žije si svoj život. Pretože ľuďom 

stále vyčíta ich roztopaše, nie je príliš obľúbený. Jonu a Ester 

vykreslil ako čudné dievčatá, ktoré sa nestýkajú     s chlapcami z 
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osady a nikto ich ani nechce.
Na druhý deň ráno princ Ladislav pokračoval do ďalšej 

doliny, dnes známej ako „podvažská“, ležiaca pod Považským 

hradom. Na mieste hradu v Považskom Podhradí stál vtedy tiež 

len drevený hrad a mal svojho pána, ktorý žil v priateľstve           

s pánom rajeckého hradu. Aj tu mali židovského čudáka, ale ten 

mal len dvoch synov, ktorí sa neskôr vydali hore Váhom hľadať 

vhodnejšie miesto. Osada pod Považským hradom bola ešte 

menšia ako Reguič a ľud tu žil vo väčšej biede, sotva čo dorobil 

poživeň, aby sa udržal. 

A tak sa vrátil princ Ladislav späť do uhorskej zeme. Prešli 

veľmi bujné roky a zápasy, Ladislav stál pevne po boku 

staršieho brata Gejzu I. kráľa. Keď mal Ladislav však 23 rokov 

spomenul si na kraj severne od Nitry, ktorá mu bola zverená do 

správy a vybral sa až do žírnej zeme Reguiča a Považského 

hradu. 

Cestou späť sa znova zastavil pri bútľavinovej chatrči       

a poprosil Ruala o jeho dcéru. Ona privolila a po požehnaní otca 

a pokropení slzami bratov prisadla na koňa princovi Ladislavovi. 

Nevedelo dievča, do čoho ide, lebo ani nechyrovala o zámeroch 

princa a netušila, čo ju čaká, lebo skutočne žila jednoduchým 

životom pri svojom otcovi. 

Len cítila preskočenie iskry, ale to sa dievčatám stáva, 

niekedy to ale nevyjde. Toto však nebol prípad nevydarenia, 

pretože Ladislav s Jonou žili svorne, hoci mali odlišný sociálny, 

národnostný i náboženský pôvod. Oficiálna história nie je 

jednoznačná o mene manželky vtedy ešte princa Ladislava. 

Niektorí tvrdia, že to bola dcéra Mstislava. Ja tvrdím, že sa 

volala Jona a bola dcérou Ruala.
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V auguste roku 1075 sa po návšteve Nitry vybral na 

prosíkanie svojej manželky Jony na kontrolu území hore tokom 

rieky Nitry. Prešiel horským masívom, pričom nie je známe, či 

prechádzal dnešným Fačkovským sedlom alebo Vríckym 

sedlom, ale z historických súvislostí je zrejmé, že sa dostal na 

miesto Fríwaldu, vtedy neobývaného a táto dolina slúžila často 

ako útočisko rôznym 

násilníckym skupinám. 

V jednom skalnom 

previse a znalci územia 

sa domnievajú, že sa 

jedná o skalný previs 

Čiernej skaly, udatne 

bojoval a vyslobodil z rúk 

zbojníkov mladú devu, 

k t o r á  m u  v e ľ m i  

p r i p o m í n a l a  j e h o  

manželku Jonu. Dievča 

so sebou zobrali a keď ju 

uvidela Jona vysvitlo, že 

sa jedná o jej sestru 

Ester. 

Odovzdal Ladislav 

Ester jej otcovi v osade 

pri rieke, ktorá sa za ten 

čas, čo tu nebol, vôbec 

n e r o z r á s t l a .  To  j e  

p r o b l é m  m a l ý c h  

spoločenstiev, ako bolo 

toto, že ich masívny 
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rozvoj je ťažko možný bez „novej krvi“. To sme si 

vysvetlili už pri predchodcoch Adama i samotnom 

Adamovi. 

Jona sa len tento jeden raz vrátila ku svojmu 

otcovi a svojim príbuzným do kraja Reguiča, otec bol už 

starý a chorý, Jona ho ošetrila a zatiaľ čo Ladislav išiel na 

kontrolu území Podvažia a potom na návštevu priateľa do 

Krakowa, zostala pri otcovi. Zostali s ňou štyria zdatní 

vojaci, ktorí ju mali chrániť. Otec Rual zomrel a Ladislavova 

žena Jona so sestrou Ester a bratmi ho zbožne pochovali. 

Po návrate Ladislava na spiatočnej ceste ju zobral späť so 

sebou a žila ďalej. Dozvedáme sa ďalej, že kráľovi zanechala 

len jednu dcéru, ale mužského potomka nezanechala. 

Z princa sa stal kráľ Ladislav I. (ale až v roku 1077)            

a z kráľa svätec. Takmer všetko ostatné je v histórii dobre 

popísané a aj my si to ďalej priblížime.

Aj história sa však často popisuje nielen podľa 

nájdených dokumentov a historických skúseností ale aj 

podľa obdobia, v ktorom sa história hodnotí z politického, 

náboženského či vôbec svetonázorového pohľadu 

samotného historika.  Dejiny sú teda rôzne, ako rôzne 

sú aj životy a pohľady na život každého človeka. 

Len ťažko sa aj po tisíc rokoch hľadá jednoznačný 

pohľad na históriu. Ja si dovoľujem v tomto spise 

predkladať na základe svojich vedomostí i svojho 

životného pohľadu svoj pohľad na dejiny viažuce sa aj k 

mojim predkom.

Jona nežila dlho a po jej smrti sa stala manželkou 
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Po smrti ich otca Bela I, ktorý vládol len tri roky                  

a nešťastnou náhodou po páde z koňa zomrel, začali ustavičné 

boje o moc a na kráľovskom tróne sa vystriedal veľmi mladý 

Šalamún, syn Ondreja, brata Belu I a potom nastúpil starší brat 

Ladislava Gejza I. Gejza, začal robiť poriadky v krajine, ale 

taktiež zomrel náhle v roku 1077. 

Ladislav I., brat Gejzu I, bol zdatný v boji a po náhlej smrti 

staršieho brata Gejzu I. nastúpil v roku 1077 na trón, 

korunovaný bol v stoličnom Belehrade.

Uvedomil si, že ak sa má krajina rozvíjať, musí byť pevná  

a stabilná, dokázal uchrániť svoju krajinu pred vpádmi 

dobyvačných vojsk a aj rôznych hord túlavých zbojníkov. A keď 

nastúpil ako kráľ, zmenil svoje konanie na veľmi rozvážne         

a zodpovedné. 

Posilnil kráľovskú moc a za jeho vlády skončili ustavičné 

šarvátky o trón. Posilnil správu krajiny a upravil aj cirkevnú 

správu. Dal pravidlá cirkvi. V rôznych sporoch vždy však pevne 

stál proti iným panovníkom na strane pápeža a za to si vyslúžil 

pápežovo požehnanie. Za jeho vlády síce aj Nitra stratila 

samostatnú kniežaciu moc, ale posilňovala sa ústredná 

kráľovská moc.

Ladislav I. bol veľmi nápomocný cirkvi, zakladal kláštory   

a staval kostoly. Rozšíril svoju ríšu o časť Chorvátska. 

V roku 1092 sa konalo zhromaždenie uhorských feudálov, 

Král Ladislav I.’
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na ktorom vyhlásil Ladislav zákony 

upravujúce ďalšie náboženské otázky. 

Počas svojho života vydal aj zákony na 

ochranu zajatcov a na zmierlivé 

nakladanie s nimi. Za panovania 

Ladislava I. boli vyhlásení za svätých 

Štefan I, jeho syn Imrich, biskup Gerhard, 

pustovníci Svorad-Andrej a Benedikt. 

O samotnom vyhlásení za svätých 

Svorada - Andreja a Benedikta je tiež 

viacero variant a názorov a hlavne v čase 

klerikálneho fašistického slovenského 

štátu bola táto skutočnosť zneužívaná na 

posilnenie sociálnonacionalistických 

snáh. Že si to Slováci vymohli, iný historik 

však hovorí, že to urobil Ladislav preto, 

lebo si ich chcel získať. Bezosporu sú 

obaja pôvodom opäť z Poľska, avšak      

v celom vývoji ľudstva to ja osobne 

chápem tak, že nie je dôležité odkiaľ 

človek pochádza, akého je pôvodu, ale 

aký je. Sú ľudia, ktorí aj svätých uznávajú 

len tých zo svojho národa, ale z môjho 

pohľadu je to veľmi pochybný vzťah        

k viere ako takej.

Ladislav omilostil svojho kráľovského soka Šalamúna, 

avšak Šalamún musel odísť do emigrácie. Ladislav veľa 

cestoval, ale vo veku sotva 55 rokov života, pri návšteve Nitry, 

náhle zomrel. Ladislav I, ako dobrý vládca pripravoval svojho 
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nástupcu Almoša, druhého syna svojho predchodcu staršieho 

brata Gejzu I. 

Nevybral si Kolomana, hoci bol prvorodený, lebo cítil, že 

Koloman „vonia krv“. To je to čaro spravodlivých ľudí (alebo aj 

svätých), že oni akosi inak, akoby riadení Bohom ozaj cítili, kto je 

spravodlivý a kto sa len hrá na spravodlivého. Ladislav I. náhle 

zomrel a jeho plány sa nenaplnili a na kráľovský trón nastúpil 

Koloman, ktorý bol krutý a aj svojho brata Almoša dal oslepiť, 

aby ho snáď nenahradil na tróne.

Tu by som mohol so životopisom Ladislava I.,  uhorského 

kráľa, skončiť, ale nedá mi to, pretože Ladislav ani smrťou 

neskončil. Neskončila jeho dobrá povesť, ba naopak začala sa 

rozvíjať jeho úcta a bol v roku 1192 vyhlásený za svätého. 

Svätému Ladislavovi zasvätil ľud kostol v Nitre, Bratislave, 

Rajci, Považskom Podhradí a na iných miestach. Všetky tieto 

miesta veľmi úzko súvisia a aj keď sa to dnešným obyvateľom 

nezdá, zohrávali všetky dôležitú historickú úlohu. 

Kostol v Nitre postavili na mieste letného sídla 

Arpádovského rodu, v ktorom nachádzala veľmi často útočisko 

Jona. Mala len jednu dcérku, ale venovala jej osobne veľa času. 

Pretože Ladislav bol veľmi často na cestách, rôznych bojoch     

v záujme robenia poriadku, zakladaní a otváraní kláštorov         

a kostolov, veľa času strávila so svojou dcérkou. 

Keď išli do Bratislavy, znova bývali na mieste dnešného 

kostola svätého Ladislava, kde v tom čase bola nemocnica 

alebo niečo na spôsob dnešných hospicov, ktorý v Bratislave 

založil ešte Ladislavov predchodca a brat Gejza I. Tu bývala 

Jona aj so svojou dcérkou princezničkou, trávila s ňou veľa času 
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a napriek bráneniu služobníctva až veľmi často išli do hospica   

a matka ju učila  základným ľudským povinnostiam: postarať sa 

o slabých, chorých a umierajúcich. 

No a pri svojej poslednej návšteve Ladislav I inšpiroval 

starých Rajčanov, vyčlenil a daroval im územie a tí založili 

„hospic“ južne od dnešného kostola, vo vjazde do dnešnej 

cirkevnej školy. 

A Považské Podhradie  no aj tu bol Ladislav dva alebo 

trikrát a tu tiež mal svojich priateľov a cez nich sledoval situáciu 

medzi ľudom a veľmi dôležitú spojnicu na sever. Tu sa zastavil 

pri svojich cestách a tu sa odrazil na sever do poľského 

Krakowa.
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Ester bola mladšia sestra Jony, manželky kráľa a svätca 

Ladislava. Syn Joan pokračoval v otcovej tradícii, lovil zver        

a spracúval kožušiny. Syn Rám sa po poslednej návšteve 

Ladislava pridal k jeho družine a išiel s ním do Poľska, do 

Krakowa. Po vyslobodení Ester z rúk gaunerov v doline 

dnešného Fríwalda (Rajeckej Lesnej) a po pochovaní otca 

Ruala spolu s Jonou sa čoskoro vydala do Reguiča za syna 

remeselníka a gazdu. Ťažko pracovali a dorábali svoj chlieb      

a ich pravnuci iste žijú ešte aj do dnešných čias. Splynula, prijala 

kresťanstvo a vychovávala deti. 

Priniesla však do majoritného spoločenstva starostlivosť 

o starých a chorých a po založení „hospica“ iniciovaného 

Ladislavom v ňom pomáhala. Nemám viac informácií, ale môžu 

byť predmetom ďalšieho hľadania. Joan žil ďalej so svojimi 

súkmeňovcami a postupne sa presunuli máličko na západ na 

miesto dnešnej Trstenej. Zdalo sa im to tu bezpečnejšie, 

nakoľko tá bola vystavená včasne ráno slnku a poskytovala 

množstvo obživy v hlbokých lesoch.

Zaujímavejší z pohľadu histórie bol však osud Ráma. 

Spolu s kráľom Ladislavom v roku 1082 v jeho sprievode išiel    

do Poľska, do Wawelu a tu po odporúčaní Ladislava bol prijatý 

do kráľovského podhradia. 

Priniesol so sebou odvahu a um a tiež nové postupy         

v spracovaní koží a kožušín. Tu do podhradia preto, lebo bol žid 

a verne zachovával svoje posolstvo.

Ester, Joan a Rám
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 Tu sa Rám aj oženil s dcérou miestneho rabína Warena   

a tu jeho potomkovia žili viac storočí. 

Až začiatkom 15. storočia sa jeho potomkovia vracajú do 

Reguiča, už vtedy Rajca, pretože sa stále v jeho rodine hovorilo 

o tomto kraji. Zachovával si svoj spôsob života a vedel veľmi 

umne spracúvať kože. Možno práve tu sa preniesli vedomosti 

ešte starého Ruala, ktoré viedli k výrobe chýrnej rajčoviny, žltej  

a neskôr červenej kože. 

Tu teda prichádza do Rajca znova, predkovia, ktorí sa 

objavujú medzi najšikovnejšími remeselníkmi a spracovateľmi 

kože a výrobcami rajčoviny. Isté postupy sa postupne prenášali 

už od čias Ruala a po pár storočiach boli tieto postupy vylepšené 

aj vylepšeniami prinesenými do Rajca z Poľska.

A druhá vlna predkov prišla až v 17. storočí. Je síce 

náročné na čas, ale v podstate pre každého prístupné               

a dopátrať sa k týmto informáciám je pomerne jednoduché. Sú 

roky, kedy sa nitky strácajú, ale po pár rokoch sa znova 

vynárajú. Dopátral som sa takto, že moji predkovia prišli          

do Rajca v 17. storočí a hneď sa objavujú v zozname rajeckých 

remeselníkov, najskôr iba obchodníkov s kožami a neskôr 

postupne výrobcov a spracovateľov kože.

Na historickom formovaní rajeckých remesiel sa teda 

podieľali dve komunity židovská i kresťanská a to v celej histórii 

Reguiča i Rajca. Fungovalo to stovky rokov, až prišlo 20. 

storočie a vtedy zlosťou naplnení ľudia a aj Rajčan vytvorili 

zákony, vyhlobili židov a ešte ich dostali aj o majetky 

podvodnými „kúpnymi zmluvami“.
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Preco má Rajec patróna 

                               svätého Ladislava?

ˇ

To sa stalo takto:

Keď Ladislav I, kráľ Uhorska v roku 1082 navštívil našu 

dolinu a Reguič aj so svojou manželkou Jonou stala sa zvláštna 

vec. Možno si povieme a ľudia, ktorí neveria spochybnia všetko, 

snáď aj to, že Boh je Boh a že Boh má svojich vyvolených            

a vyvolení sú tí, ktorí sa neprotivia Bohu a nedávajú pred Bohom 

prednosť mamone. Odveká pravda. 

Jonu nechal pri jej otcovi Rualovi, ktorý bol veľmi chorý      

a bolo evidentné, že čoskoro zomrie. Ba pre potešenie mu 

doviedol aj dcéru Ester, ktorú vyslobodili po ceste. I nechal tieto 

dve ženy, Rualove dcéry pri ňom. Trvalo sotva päť dní, čo sa 

dievčatá (kráľova žena Jona i Ester) starali o otca a Rual zomrel 

a dcéry ho vzorne pochovali. 

Zišla sa na pohrebe celá osada, ale len osada počínajúca 

sotva 25 ľudí, malá židovská osada. A keď sa kráľ Ladislav vrátil 

po dvoch týždňoch, bol veľmi smutný zo smrti otca svojej 

milovanej Jony. A vtedy rozhodol: tu dám postaviť kaplnku. Bola 

to malá kaplnka v dnešnom ponímaní, kaplnka, lebo to 

postačovalo pre obyvateľstvo Reguiča. 

A tak postavili drevenú kaplnku za týždeň, pokiaľ kráľ tu 

zotrval a osobne riadil jej výstavbu. Kaplnku na pamiatku otca 

jeho milovanej ženy Jony Ruala a keďže vtedy žiaden iný kostol 

v tomto kraji nebol, slúžila v dnešnom ponímaní ako ekumenický 

kostol. Slúžila na pamiatku žida Ruala a obyvateľstvo Reguiča, 
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ktoré po náboženstve vládcu bolo kresťanské, využívalo kostol 

ako kresťanský. Aj keď vás možno bude niekto spochybňovať, 

táto krátka historka je pravdivá. Táto drevená kaplnka, ktorá 

bola neskôr postavená z kameňov a jej základy boli objavené až 

v roku 1995. To bola prvá kaplnka, kde budúci svätý Ladislav, 

keď navštívil Reguič, vzdal úctu svojmu Bohu. 

Potom neďaleko kaplnky, ako sa ďalej prehlbovala úcta    

k Ladislavovi, bola potreba vybudovať väčší kostol. Prvé jeho 

kamene boli osadené do zeme v roku 1102 a nikoho ani 

nenapadlo, aby to nebol kresťanský kostol. 

Už vtedy sa tu uctieval Ladislav, hoci za svätého bol 

vyhlásený až takmer sto rokov neskôr. Náboženská i svetská 



úcta sa často prelínali, a tak od pradávna bol sv. Ladislav             

i patrónom mesta a teda v erbe mesta Rajec. Niekoľkokrát bola 

snaha obzvlášť v čase národných povzbudení, zmeniť patróna 

mesta v meruôsmych rokoch a naposledy v čase komunizmu, 

avšak tieto snahy boli založené na falošných cieľoch, a preto 

nemohli pretrvať veky. Ladislav mal byť nahradený svetskými 

motívmi: čižmou, kosákom a kladivom, či radnicou. V roku 1990 

sa svätý Ladislav vracia znova aj do erbu mesta Rajec. 

I užívali naši praotcovia túto kaplnku i kostol k úcte Boha   

a po vyhlásení Ladislava v roku 1192 za svätého zasvätili kostol 

svätému Ladislavovi. A už sme sa dostali do oficiálnej histórie, 

do roku 1192, ktorý sa oficiálne uvádza ako rok založenia Rajca, 

hoci sa jedná o prvú oficiálnu zmienku o Rajci. Z dejín je však 

zrejmé, že nikdy to nefunguje tak, že: „idem si po kraji a poviem: 

tu bude Rajec“, ale tak že: ľudia sa snažia žiť svoj život a keď už 

sa cítia isto, povedia: „tu som prežil svoj rozhodujúci život“, a tak 

to bolo aj pri založení Rajca. 

Žili tu ľudia aj pred tým, žili tu Slovania,  kresťania a žili tu     

i židia. Svätý Ladislav ako každý svätý, s hlbokým rešpektom ku 

životu, ku každému životu ako daru božiemu, nám dávno pred 

tým, ako bol vyhlásený za svätého, dal najavo tým, že si zobral 

za manželku Jonu, židovku.

Svätý Ladislav pred takmer tisíc rokmi ukázal, že aj vo 

vysokej funkcii je možné zachovávať pravidlá, že česť je viac 

ako majetky či postavenie. Že je dôležité vedieť sa so svojím 

majetkom aj podeliť a silnejší musia niesť zodpovednosť aj za 

slabších. 

Ukázal, že nie je dôležité „kým si“ a „čo máš“, ale „ako 

žiješ“.  
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Svätý Ladislav medzi nami

    Čo je to svätosť?  

    Kto sa môže stať svätým? 

    Je to ťažké alebo ľahké? 

    Je nutné k svätosti utrpenie?

To sú otázky, ktorými sa zapodieva každý bežný kresťan. 

Väčšinou sú nám svätí prezentovaní ako ľudia, akoby nie z tohto sveta   

a veľká časť svätých pochádza z prostredia kňazov, rehoľníkov, 

jednoducho cirkevne aktívnych ľudí. Ja sa však domnievam, že to 

jednak vôbec nie je nutné, ba na druhej strane môže dochádzať           

k skresľovaniu svätosti. 

 Mal som tú česť stretnúť sa so svätým a nesledujem 

týmto svedectvom žiadne bočné ciele či zámery, aby som si Vám 

dovolil predložiť svoje svedectvo.

Bol obyčajné dieťa, javil sa ako úplne normálny, len mal už         

v mladom veku oveľa citlivejšie vypestovaný cit pre česť, cit pre 

prijatie všetkého, čo život prináša. Možno aj preto, lebo mu starký 

spomínal, ako ho týrali a prenasledovali pre vernosť Kristovi. Videl 

však vo svojom okolí čestný prístup k životu a poctivú prácu. A toto 

prial aj všetkým okolo seba. Bol pripravený podávať svedectvo a toto 

svedectvo aj podal. 

Skutočne tak, ako pri historickom svätom Ladislavovi nebolo 

vôbec dôležité, že bol kráľ, ba nebolo ani dôležité, že mal blízko             

k cirkevnej hierarchii. Dôležitý bol postoj, zásadovosť a oddanosť. Bol 
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medzi nami a mohli sme sa tešiť z jeho prítomnosti. Keď sa spomenie 

jeho meno, veľa ľuďom aj po takmer 20-tich rokoch vyskočia do očí 

slzy, lebo ľudia často nechápu: prečo?

Pamätníci si pamätajú jeho vetu: „...aby si bol mojím a ja navždy 

tvojím“. Tak zakončil svoj prvý a v podstate jediný verejne známy 

príhovor náš Lacko, ako ho všetci volali. 

Z tohto svätca dnešnej doby chŕlila láska, neha, česť, jemnosť, 

prajnosť, spravodlivosť a v neposlednej rade ochota prijať z rúk Božích 

všetko. Znie to tvrdo, ale to bola jedna zo základných čŕt tohto svätého 

Ladislava dneška. Dovolil som si tu predložiť len pár svedectiev. Pokiaľ 

mi bude Bohom dopriate, rád by som pripravil, pre povzbudenie 

iných, celý život.
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Raz navštívil ujka 

Karola a pýtal sa ho: 

„Ujko, je nutné aby 

človek žil dlho, aby 

ukázal svoje svedectvo“. 

Ujko mu povedal: „No, 

vôbec nie je dôležité, 

aby človek žil dlho, aby 

naplnil svoje poslanie“.

Mal úžasný vzťah k prírode          

a  v ô b e c  k  v š e t ké m u  ž i v é m u .  

Nepamätám sa na jedinú negatívnu 

príhodu z jeho vzťahu k prírode.              

S neskutočnou radosťou, záujmom         

a pietou sa staval ku všetkému živému. 

Neobišiel chrobáčika, kvietok, aby si ho nevšimol a tobôž 

neprichádzalo do úvahy akékoľvek trýznenie, zabíjanie či neváženie si 

čohokoľvek živého.

Nesmierne dôležitá vlastnosť: žiť a nechať žiť a nevytvárať         

a nerobiť nič negatívne, čo by mohlo komukoľvek uškodiť na jeho 

zdraví či na poškodzovaní životného prostredia.

Keď už každý vedel, že je ťažko chorý a raz ho zbili neznámi 

útočníci do krvi kúsok od domu. Len tichúčko skrvavený po príchode 

domov povedal: „Neviem, prečo ma zbili? Nikomu som nič neurobil“. 

Ja som prirodzene tušil, ba vedel, prečo to bolo a mohli to 

vedieť všetci okolo nás. Vtedy mi vtedajší veliteľ rajeckej polície 

povedal, akoby tušil o čo ide: tu sa nič nedá vyšetriť. Akoby tušil, že ide 



70

o boj s veternými mlynmi, s bezhraničnou ľudskou zlobou.
 
So silou mocných tohto sveta, ktorá je daná bezhraničnou 

podporou až šialenstvom ich prisluhovačov. Nikto sa doteraz 

nepriznal, nikto neprišiel odprosiť, nikto nemá zrejme výčitky 

svedomia, aj keď Lacko po štyroch rokoch zápasu so strašnou 

chorobou odišiel k tomu, koho mal veľmi rád...

Keď v roku 1988 blesk 

zhodil kríž z rajeckej veže, cítil 

som a dával mi plnú podporu  

v tom, aby sme znova kríž 

vztýčili a skveje sa dodnes       

v plnej svojej kráse nad 

Rajcom. Dlhé hodiny dokázal 

pozerať na starkého, ako 

struhlíka rebrá vežových cibulí 

a  m o t k a l  s a  p r i  ň o m                   

a struhlíkal si svoje.

B o l  p o ž e h n a n í m             

a potechou pre rodičov, 

starých rodičov, priateľov, 

veľmi veľa ľudí mal on a oni 

jeho radi. Nikto si nespomína 

na nič zlé, že by bol niekedy 

n i e k o m u  u r o b i l .  A  j a                  

v porovnaní s ním som úplné 

nič, nikdy som si ničím 

nezaslúžil, aby tento svätý bol 

v mojej blízkosti. A to je práve 
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to úžasné v Božej vôli - príde a zakročí práve vtedy, keď to najmenej 

čakáme a nech by sme akokoľvek rozmýšľali, neprídeme na pointu 

jeho vôle.

Prijať z rúk Božích všetko bolo skutočne obdivuhodnou 

vlastnosťou tohto svätca a dokázal bez plaču, fňukania, sťažovania sa 

či reptania prijať tisícky vyšetrení, liečených procedúr, často 

nesmierne ťažkých a bolestivých a keď sa mu dva roky pred odídením 

k otcovi raz úplne zastavilo srdiečko rovno na veľký piatok a keď sa 

zasa podarilo ho prebrať k životu, prijal aj to z rúk Božích a zasa sme 

nekonečne veľa času trávili pozeraním sa na seba a čítaním si z duše, 

čo si ten druhý myslí. 

Nebolo treba slová ani veľké gestá - rozumeli sme obaja 

naprosto jasne, o čo sa tu hrá, aké je tu čaro, kto a čo zvláda a kto si na 

čo trúfa... 

Svätý medzi nami je úžasná skúsenosť a keď sa na vás bude valiť 

hocičo a keď vás budú ľudia nenávidieť, radujte sa a veseľte,... Keď bol 

Lacko v talianskej Padove, zasiahlo ho ťažké vnútorné krvácanie, 

upadol do kómy. Po transfúziách sa pomaličky preberal z kómy.           

V tomto stave vyšli z jeho srdca a úst tieto slová:

 „Ja ti všetko obstarám,

 o teba sa postarám,

 abys bola šťastná, 
 
 ako hviezda jasná.“

Čo mali presne znamenať tieto nádherné verše neviem, ale 

tušíme, že v nebi je náš veľký zástanca. A potom už sme ho zobrali 

domov a do týždňa odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi, tak ako to bolo 

určené v jeho večnom stvoriteľskom pláne.
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Spoločenstvo niekedy onemie, niekedy nenachádza slov           

a niekedy akékoľvek slová nemajú žiaden zmysel. Vôbec ich netreba. 

Nie je nutné sa namáhať a mrhať úžasným darom dorozumievania sa. 

Na druhej strane veľa ľuďom je úplne zbytočné predkladať základné 

pravdy života: oni nechápu, nechcú pochopiť, nie je im dané pochopiť. 

Ťažko sa tu hľadá 

slovo, ktoré by obmäkčilo 

z l o b u  a  n i e ke d y  j e  

n a j l e p š i e  ú p l n e  

neexistovať. Je to žiaľ 

hlavne v posledných 

r o k o c h  ú p l n e  

nepochopiteľné,  ako 

ľudia v blízkosti ktorých sa 

odohralo tak veľa zla, 

vôbec nič nepochopili      

a na volanie diabla: toto 

všetko Ti dám, len sa mi 

klaňaj,  ani  nečakajú 

dokedy diabol dohovorí    

a sú schopní zakričať: 

UKRIŽUJ! Preč s ním, nie 

Krista ale Barabáša.

Málo ľuďom je 

dané rozlišovať podstatu veci a vôbec tu nejde   o povyšovanie sa. 

Ľudia počúvajú, ale nič nepočujú, prikyvujú hlavami, ale konajú 

opačne, berú do úst posvätné veci, ale na druhej strane sa rúhajú: 

neuvedomujú si. Nechápu. Nevidia. Nepočujú. 
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Svätec nemusí byť ani školený. Vie, rozumie a presne plní to,  čo 

od neho Boh žiada... Javí sa to veľmi jednoduché, ale je to určite 

neuveriteľne ťažké. Neuveriteľne ťažké. Ba neuskutočniteľné. A v tom 

je čaro svätosti.

A ešte pociťujem jeden zaujímavý atribút svätosti. Väčšina ľudí 

sa domnieva, že svätosť je len v skromnosti, utiahnutosti, odstrihnutí 

života od okolia. Ja mám úplne opačný názor: svätosť, tak ako Kristus, 

musí pôsobiť práve v mieste, kde sa niečo deje, nesmie sa vyhýbať 

dennému kontaktu a nesmie sa zriekať zodpovednosti. Svätec sa 

nesmie tváriť, že sa ho netýka trýznenie iných, neprávosti, podvody, 

prechmaty a mnohé iné neduhy úspešných dneška.

Dennej zodpovednosti za život, svoje okolie, za tých, ktorí sú 

okolo mňa a stále byť v stave „in“ alebo povedzme „on“, teda zapnutý. 

A práve v tom je neskutočne ťažké pôsobenie a ovládanie svojich 

pnutí, vôle a pokušení zo strany mamony. 

Mamona v podstate predstavuje diabla a diabol neskutočnými 

zvodmi privoláva k ustavičnému chutnaniu dobrôt tohto sveta. Takto 

aj ľudia, ktorí síce navonok majú málo, pokiaľ nedokážu vo svojom 

vnútri odolať pokušeniu mamony, v podstate sa strácajú a v histórii 

neznamenajú nič. Pretože z pohľadu večnosti len tí môžu čosi 

znamenať, ktorí dokázali svoju dušu očistiť od bezbrehej náklonnosti   

k mamone.

A to je moje malé, skromné svedectvo, inšpirované rodičmi, na 

ktorých som neskutočne hrdý a ďakujem Bohu, že mi ich dal a na syna, 

ktorý mi bol tiež dopriaty, bez akýchkoľvek mojich zásluh.
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