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žiť vo svete,  
No Nestať sa svetom

V 

chlapčenskom veku som bol 

nadšeným členom trenčianskeho 

Klubu mladých prírodovedcov, do-

konca sa mi po tri roky podarilo vy-

hrať aj štátne kolo biologickej olym-

piády. Okrem krásnych zážitkov to 

bola dobrá škola do života, naučila 

ma zbierať materiály, triediť ich, 

spracovávať a potom si svoju prácu 

aj obhájiť. Keď som bol deviatak, 

vybral som si ako tému spracovať 

jeden kilometer pobrežia Váhu. Na 

prvý pohľad len nezáživný široký 

pás riečneho kameňa, nejaké kríč-

ky, trochu trávy a suchomilných by-

lín. Ale vďaka tomu, že voda tu pre-

teká z celého Považia, priniesla so 

sebou úžasne pestrú paletu rastlín 

a s nimi zžitých živočíchov. 

Raz sme s kamarátom kráčali ka-

menistým pobrežím. Vodou opraco-

vané okruhliaky všetkých veľkostí, 

tvarov a farieb, k tomu vôňa rieky… 

Znenazdania sme narazili na rane-

ného vtáka, veľkého asi ako vrabec. 
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Svojím zemitým sfarbením chrbta dokonale splýval s naplaveným ka-

mením. Krídlami trepotal po zemi, zúfalo škriekal a z posledných síl 

sa snažil pred nami uniknúť. Chvíľu sme opatrne kráčali za ním. Keď 

sme sa chceli zbližša prizrieť, zrazu rezko vzlietol k oblohe. Až vtedy 

nám došlo, že sme naleteli na fintu, ako sa niektoré vtáky snažia odlá-

kať potenciálnu hrozbu pre svoje nechránené hniezdo. Skryli sme sa 

za korene vyvráteného stromu a pozorovali, čo sa bude diať. Správnu 

adresu kulíka riečneho, miesto, kam opakovane prilietal, sme vytušili 

po dosť dlhom čase. A naďabili sme naň po ešte dlhšom opatrnom 

hľadaní. Skôr zázrakom sme našli štyri vajíčka, ktoré sa ničím nelíšili od 

okolitého kamenčia. Hneď som si ich odfotil a túto snímku považujem 

za jednu z najcennejších z mojich školáckych čias. Neskôr som sa dočí-

tal, že kulík riečny je vzácny druh a na Slovensku žije len okolo tritisíc 

kuličích rodín. Mimochodom, partneri sú si verní po celý asi štvorročný 

život. Pritom zimujú z druhej strany Sahary. Keď na jar priletia k nám, 

samček upraví viaceré priehlbiny a jednu z nich si samička vyberie na 

hniezdenie. Vajíčka, na ktorých sedia striedavo obaja rodičia, sú chrá-

nené len svojím sfarbením.

Po nejakom čase, ešte za totality, ma fotografia kuličieho hniezda in-

špirovala ku krátkej úvahe: pri kulíkovi by sme mohli použiť parafrázu 

Ježišovho pravidla byť opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice, ako 

aj jeho viackrát opakovanú prosbu, aby veriaci žili vo svete, ale nestali 

sa svetom. 

Kulík riečny znáša svoje vajíčka na kamenistých brehoch riek bez trávy, 

kvetov či iných kulís. To ho dostáva do takmer beznádejnej situácie pred 

bystrozrakým jastrabom či myšiakom, strakou alebo líškou. A predsa sú 

v bezpečí, pretože majú nenápadnú škrupinu. Na pohľad sú to kamene, 

hoci to nie sú kamene. Koľko námahy a rozmýšľania nás stálo, kým sme 

toto hniezdo vypátrali. 

Niekedy sa nachádzame v podobnej riskantnej situácii neprajného sve-

ta ako kulíkovo hniezdo. Zvlášť keď ide o bezbranné deti. Ako sa zacho-

vať? Nesnažme sa stať kameňmi, len aby sme boli v bezpečí. Ani kulík 

to nerobí, znáša vajíčka, nie kamene. Buďme tým, čím máme byť, akurát 
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sa pritom nemusíme vystrkovať a upozorňovať na seba okolie. Ak si 

zachováme živé a citlivé srdce, ochrannú škrupinu nám dá Najvyšší. Len 

sa nemeňme na kamene, potom by bola zbytočná…

Ešte neskôr som si uvedomil, že vajíčka kulíka nenápadne uložené v ka-

mení krásne ilustrujú ideál kresťanov, ako ho zaznamenal už začiatkom 

tretieho storočia neznámy autor v známom Liste Diognetovi: „Kresťania sa 

nelíšia od ostatných ani pôvodom, ani jazykom, ani spôsobom života. Nemajú vlast-

né mestá, nehovoria zvláštnym jazykom, nežijú odlišne. Ich učenie nie je výsledkom 

ľudského rozumovania, ani nezastáva ľudskú náuku, ako je to u iných. Bývajú 

a žijú tak, ako komu bolo súdené, v mestách helénskych i barbarských. V jedle a ob-

liekaní sa prispôsobujú miestnym zvykom. A čo sa týka života, dávajú až neuveri-

teľný príklad vzorného života. Majú svoju vlasť, žijú však ako cudzinci. Cudzina im 

je vlasťou a vlasť cudzinou. Ženia sa ako ostatní, rodia deti, deti však neodhadzujú. 

Žijú na zemi, bývajú však v nebi. Všetkých milujú a všetkými sú prenasledovaní. 

Nepoznajú ich, a predsa ich odsudzujú. Zabíjajú ich, a oni dostávajú život. Žobrú, 

a predsa mnohých obohacujú. Všetkého sú pozbavovaní, a predsa všetkým oplývajú. 

Zlorečia im, a oni žehnajú. Ubližujú im, a oni to považujú za česť.“ 
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