
...nebola to náhoda! 

 

O biede 
(povesť) 

 
Stalo sa to dávno, pradávno. V čase, keď mesto Bardejov bolo iba chudobnou osadou, o 

nádherných hradbách i majestátnych stavbách nebolo ani chýru, ani slychu. Ľudia sa trápili na 

svojich políčkach, kde im nič nevyrástlo, nevyklíčilo. Choroba obchádzala každý dom, ľudia 

nemali istotu, či sa dožijú ďalšieho dňa. Boli hladní, smädní, trápil ich strach...  Mnoho 

zúfalých zbalilo svoj biedny batôžtek a vybralo sa do neznáma na vandrovku. Našli sa však aj 

takí, ktorí verili, že bude lepšie. 

Jedného večera, napriek protivenstvám doby, v malej no útulnej chalúpke zaznel detský 

plač. To šťastná mamka priviedla na svet synčeka v tomto nehostinnom čase. Naradovaný 

otec vykríkol: „Žena moja, ďakujem ti za tento dar!“ „Bude nám na potechu i pomoc,“ dodal 

s nádejou v hlase. Spokojní rodičia a ich malé dieťatko sladko zaspali. 

Nastala tmavá a tajomná noc. Malý domček sa ponoril do hustej čiernej hmly. Okienko, 

pri ktorom stála kolíska, ožiarila svojou krásou mladá pani. Bola to Šťastena, ktorá sa 

znenazdajky priblížila a vyriekla veštbu: „Milé dieťa, dávam ti do vienka odvahu i 

trpezlivosť, silu aj statočnosť! Volať ťa budú Matúš, a keď dosiahneš dospelosť, vykopeš v 

strede osady studňu, z ktorej vytryskne voda, čistá ako krištáľ!“ Potom pokračovala: „Voda zo 

studne bude zdrojom zdravia a prosperity v osade pre všetkých,“ dodala nakoniec. Šťastena 

už nemohla hľadieť na ľudské náreky a vdýchla nádej do malého ľudského batôžka. I ona 

chcela, aby biedny život bol už iba spomienkou a aby sa ľuďom začalo dariť lepšie. 

 Matúš rástol, vždy ochotne každému pomohol a vyčaroval ľuďom na  utrápenej  tvári 

úsmev. Bol dobrým príkladom i nádejou, že lepšie časy prídu čoskoro. Čoho sa dotkol, to sa 

aj podarilo. Matúš často rozmýšľal: „Ako možno uľahčiť život ľuďom v osade, aby nemuseli 

opúšťať svoje domovy?“ Od otca vedel o vyrieknutej veštbe, čo mu Šťastena zapriala. Ten až 

po rokoch mlčania mohol prezradiť, čo sa stalo v tú noc, keď sa syn narodil, aby sa veštba 

naplnila. Otec spomínal: „Prebudilo ma žiarivé svetlo, počul som veľmi príjemný 

hlas.“ Matúš nelenil. Po troch rokoch námahy s pomocou ochotných mužov v strede osady 

vyrástla vysnívaná studňa. Obyvatelia osady sa dočkali úrody, vrátilo sa k nim zdravie, 

vzrastal obchod, udomácnila sa spokojnosť.  

Nebola to náhoda! Odvážnemu šťastie praje. Nie nadarmo sa hovorí: „Bez úsilia a 

ochoty zakúsiť bolesť i úzkosť, nevyrastie nikto a nikto nedosiahne ničoho cenného!“ Matúš 



dozrel v človeka, ktorý bol každému vzorom. Ľud si ho vyvolil za vodcu a spoločnými silami 

z osady vybudovali malé mestečko. Matúš sa oženil a jeho potomkovia boli zárukou, že v 

mestečku bude panovať iba pokoj, blahobyt a rozvoj, pretože mali pevný charakter, odvahu, 

chuť pracovať a vzájomne si pomáhať. 

Nebola to náhoda... V našej histórii nájdeme mnoho podobných hrdinov, ktorým 

môžeme ďakovať, že sme dedičmi takého krásneho mesta, akým je Bardejov dnes. Matúš 

svojou vytrvalosťou dosiahol v živote svoj cieľ.  Biedna osada sa rozrástla v bohaté kráľovské 

mesto. Aj my sa dnes musíme starať, chrániť a zveľaďovať dedičstvo našich predkov. A aby 

sme mohli odhodlane kráčať za svojím cieľom nielen po krásnych uličkách nášho mesta, 

nesmieme zabúdať na odvážnych ľudí, ktorí bojovali s rôznymi útrapami. 

A čo všetko nám ešte život nadelí do vienka? Musíme byť odhodlaní a snáď tiež 

stretneme krásnu Šťastenu, aby nám trošku pomohla. Veď ťažké časy sa často vracajú a my 

musíme byť neustále pozorní a odhodlaní. 
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