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história
a pamiatky

S prekladom
Maurovej legendy

Najmilovanejší Bože, potrebujem Ťa!
Ďakujem Ti, že si zomrel na kríži za moje hriechy.

Otvoril som ti dvere svojho života,
prijal som Ťa ako svojho spasiteľa a Pána.

Prevezmi vládu nad mojím životom a urob ma 
takým, akým ma chceš mať.

Modlitba sv. Svorada

Svätí Svorad a Beňadik na reliéfe od Ľ. Bebjaka >

Úcta k sv. Svoradovi 

Svorad prišiel okolo roku 1000 do Nitry

a vstúpil tu do benediktínskeho kláštora

sv. Hypolita pod Zoborom.

• Predpokladá sa, že prišiel z  Poľska, z obce Tropie. Až do roku 
1018 Trenčín i  Nitra patrili do Poľského kráľovstva.

• Po prijatí mníšskeho rúcha a mena Andrej sa stal benediktínom. 
Neskôr žil ako pustovník v malej jaskyni, v masíve Zobora. 
Po istom čase s ním pustovnícky život zdieľal jeho rehoľný brat 
Beňadik. Dobrovoľne vykonávali tie najťažšie práce, Svorad 
k tomu pripájal častý pôst a tvrdé sebazapieranie.

• Svorad zomrel okolo roku 1030. Bol pochovaný v Nitre, v Kostole 
sv. Emeráma. Jeho pozostatky sú dnes spolu s  pozostatkami 
sv. Beňadika uložené v  relikviári pod obetným stolom
v presbytériu Katedrály sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.

• Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor VII. v roku 1083.

• Pred koncom 15. storočia sa benediktínsky Kláštor sv. Hypolita 
prestáva spomínať, ale obyvatelia Nitry prejavovali svojmu 
patrónovi naďalej veľkú úctu, často sa konali k  ruinám kláštora 
pravidelne púte.

• V  roku 1663 nitriansky biskup Juraj Selepčéni postavil na mieste 
stredovekého benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita oktagonálnu 
kaplnku, zasvätenú sv. Andrejovi-Svoradovi a  Beňadikovi.

• Kaplnka, bola neskór včlenená do jednej z terás barokového 
komplexu kamaldulského Kláštora sv. Jozefa, postaveného na 
konci 17. storočia na mieste zaniknutého stredovekého kláštora.  

• Zoborský skrášľovací spolok dal v roku 1898 upraviť jaskyňu na 
kaplnku s dreveným oltárikom a obrazom pustovníkov. 24. júla 
1932 vztýčili nad jaskyňou štyristoročný železný kríž z veže 
zrúcaného farského Kostola sv. Jakuba, ktorý stál na dnešnom 
Svätoplukovom námestí. Kríž stojí na mieste dodnes.

• Úcta k  patrónovi Nitry je živá i dnes. V   predvečer sviatku 
sv. Andreja-Svorada, nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák 
slúži slávnostnú svätú omšu za účasti pútnikov.

Socha svätého Svorada

Dielo Jaroslava Halma, umiestnené v presbytériu obnovenej 

ruiny Kostola sv. Jozefa, dôstojne predstavuje prvého svätca 

z územia Slovenska a patróna Nitry prostredníctvom 

bohatej materiálovej i umeleckej symboliky. 

Skala,  základná substancia sochy, je symbolom stálosti a pevnosti. 
Pieskovec ako materiál predstavuje zem a človeka, ktorý je 
stvorený zo zeme a  do zeme sa vráti (por. Gn 3, 19). V piedestáli 
sochy nájdeme umelecky stvárnenú sviecu - symbol Božej lásky 
k  človeku. Horiaci plameň je zobrazený farebným sklom. 
Sklo je priehľadná látka, ktorú so skalou spája rovnaký pôvod 
v zemi. Má červenú farbu, vyjadrujúcu život, lásku, oheň, teplo 
a tiež krv osláveného Krista. Železná reťaz v tvare kríža symbolizuje 
vernosť Bohu v  asketickom živote, znamená utrpenie, ale aj  
víťazstvo nad smrťou, znak kresťanstva.

 Svätý Andrej Svorad
Prvý svätec Uhorska a patrón Nitry



< Relikviár
sv. Andreja-Svorada

a Beňadika

Maurova legenda

O živote nitrianskych pustovníkov sa dozvedáme z  legendy,

ich životopisu, ktorú niekedy medzi rokmi 1064–1070 napísal 

Maurus, zrejme nitriansky rodák a žiak učilišťa pri Zoborskom 

kláštore, neskôr opát a od roku 1036 biskup v  Päťkostolí. 

Maura  k napísaniu životopisu pustovníkov podnietil nitriansky 
vojvoda a neskorší uhorský kráľ Gejza. Základné informácie mu 
poskytol Beňadik a opát Filip. Dielo je napísané po latinsky 
v rýmovanej próze. Podáva dôkaz o existencii Zoborského kláštora 
sv. Hypolita, Kostola sv. Emeráma v Nitre, aj o jednotnom nitrianskom 
území. Hovorí o škole pri benediktínskom kláštore a poskytuje časové 
údaje spojené s jednotlivými udalosťami a faktami. Považuje sa za 
cenný literárny a historický spis i faktografické dielo zo slovenského 
prostredia. Tu prinášame jej znenie v slovenskom jazyku. 

 tom čase, keď sa pod vládou najkresťanskejšieho kráľa Štefana 
meno a náboženstvo Božie v Panónii ešte len slabo ujímalo, začujúc 
o ňom povesť dobrého vládcu, k nemu ako k otcovi sa zbiehali mnohí 
kňazi a mnísi z iných krajín, nie síce nútení vonkajšími príčinami, ale 
aby v združení sa im vyplnila nová radosť zo svätého obcovania.

Medzi nimi jeden, ktorý pochádzal zo sedliackeho rodu ako 
ruža z tŕnia, menom Svorad, zasväteného blaženému biskupovi 
Martinovi, často bol prišiel, mne, čo nasleduje, o jeho ctihodnom 
živote rozprával. Keď sa tento ctihodný muž Andrej utiahol do 
pustovníckej samoty, síce na veľké oslabenie tela, ale na posilnenie 
duchovného života vždy zachovával pôst. 0d všetkého, čo možno 
jesť, sa po tri dni zdržoval kvôli milosti toho, ktorý pre ľudí stanúc sa 
človekom postil sa štyridsať dní. Keď však nadišiel čas 
štyridsaťdňového pôstu, podľa rehoľného poriadku, ktorého sa 
držal opát Zozimas, čo štyridsaťdňový pôst odbavoval so 
štyridsaťpäť datlami, od otca Filipa, od ktorého bol prijal rehoľné 
rúcho, dostal štyridsať orechov a uspokojac sa s touto potravou 
radostne očakával deň svätého Vzkriesenia. V tieto, ale aj v iné dni, 
hoci jedlo nielen nestačilo na posilnenie tela, ale viedlo aj 
k oslabeniu samého ducha, vyjmúc čas modlitby pracovať nikdy 
neprestal, ale vezmúc sekeru chodil pracovať do samoty lesnej.  

Keď tam jedného dňa prílišnou robotou a prísnym pôstom oslabený 
na tele i na duchu zmorený ležal, prišiel k nemu nejaký prekrásny 
mladík anjelského vzhľadu a naložiac ho na vozík zaviezol ho do 
jeho cely; no keď z pominuvšieho vytrženia prišiel k sebe, poznal, čo 
s ním učinilo milosrdenstvo Božie, priznal sa spomenutému 
učeníkovi svojmu Benediktovi, ktorý mi toto rozprával  a  prísahou ho 
zaviazal, aby o tom do jeho smrti nikomu nič nepovedal. Po dennej 
práci doprial telu taký odpočinok, že ho skôr možno nazvať 
trýznením a trápením ako odpočinkom. Haluzí zbavený dubový klát 
totiž ohradil plotom a cez tento plot zo všetkých strán povrážal ostré 
tŕstie. Sám sediac na kláte ako na sedadle na osvieženie tela užil 
takú polohu, že keď jeho telo, premožené spánkom, sa naklonilo na 
ktorúkoľvek stranu, ostrým tŕstím poranené bolestivo precitlo. 
Okrem toho kládol si na hlavu drevenú korunu, na ktorú zo štyroch 
strán vešal štyri kamene, aby keď sa ospalá hlava naklonila na 
ktorúkoľvek stranu, udrela sa o kameň.

Ó, odmena blahoslaveného muža Andreja! Ako blažený 
a večný život sto ráz korunou ozdobený, ktorý v nebesiach nahradí to, 
čo bolo na zemi draho kúpené! Ó, neslýchaný spôsob vyznania, ktorý 
len vzácnejším robí zasľúbené kráľovstvo! Ani pokrm, ani pohodlie 
svojou prázdnou príjemnosťou nemohli uchvátiť život vo večnosti 
a zlý duch nemohol nájsť prístup k lži.

To, čo je tu povedané, dozvedel som sa od spomenutého 
učeníka jeho, Benedikta, ktorý po smrti svojho otca (Andreja) si 
zaumienil tiež bývať na tom istom mieste. Keď podľa príkladu svojho 
učiteľa tri roky žil v prísnosti, prišli zbojníci a v nádeji, že má veľa 
peňazí, privliekli ho na breh Váhu, zabili a hodili do vody. Kým jeho 
telo dlho hľadali a nenachádzali, po celý rok vídali orla sedávať na 
brehu rieky Váh, akoby niečo pozoroval. Ním upozornení na telo, dali 
sa jednému človeku ponoriť do vody i našli ho tak zachovalého, 
akoby bol krátko predtým umrel. Benedikt bol potom pochovaný tiež 
tam v chráme blahoslaveného Emeráma mučeníka.

Keď sa mu teda blížila posledná hodinka, prikázal tým, ktorí 
boli prítomní, aby ho nevyzliekali zo žiadnej šaty jeho rúcha, kým 
nepríde opát Filip, po ktorého poslal. Otec prišiel, keď ctihodné 
telo ležalo už mŕtve a vyzlečúc ho, aby ho umyl, našiel kovovú reťaz, 
ktorá sa už vnútorností dotýkala. Ó, podivná a neslýchaná vec! 
Reťaz, ktorá zvnútra mäso v hnilobu obracala, zvonka bola kožou 
obtiahnutá, ale neboli by zbadali tento spôsob mučeníctva, keby 
nad pupkom neboli zazreli uzol zviazaného kovu. Keď však 
rozviazanú reťaz ťahali z tela, silne bolo počuť zvuk chrastiacich 
rebier. Polovicu reťaze, ktorú som od tohto opáta vypýtal a dosiaľ 
opatroval, dal som najkresťanskejšiemu vojvodovi Gejzovi, ktorého 
želaniu, keď ju túžobne odo mňa žiadal, odoprieť som nemohol. 

“0d všetkého, čo možno jesť, sa po tri dni zdržoval kvôli milosti 

toho, ktorý pre ľudí stanúc sa človekom postil sa štyridsať dní.”

Zaznamenal som aj to, čo som sa po pochovaní tela 
blahoslaveného muža dozvedel z rozprávania opáta Filipa a zdalo 
sa mi hodné, aby sa to vedelo a pamätalo. Jedného času zbojníci, 
ktorých tlupy zväčša samoty obývajú, stretli sa v hore. Keď došlo 
medzi nimi k bitke, jedného z nich veľmi poranili. Po skončení 
ruvačky, pretože druhovia raneného nijako nechceli v hore 
zanechať, poradiac sa rozhodli, že ho zanesú do cely spome-
nutého muža Andreja, ktorého chýr bol známy široko-ďaleko. Ale 
keď od miesta boli ešte ďaleko, zbojník na ceste umrel. Priniesli 
ho však do pustovne — bola už polnoc — a zložili ho v nej. Keď ho 
chceli pochovať, mŕtvy zrazu začal dýchať a vstávať. Keď však tí, čo 
tam boli, veľmi naľakaní zo strachu utekali, vzkriesený volal ich 
naspäť hovoriac: “Nebojte sa, bratia, a neutekajte! Svätý Svorad 
ma totiž vzkriesil k životu.” Keď však oni od radosti plakali a prosili, 
aby s nimi odišiel, povedal, že nikdy z tej cely neodíde, ale navždy 
tam Bohu a svätému Svoradovi slúžiť bude. I učinil teda, čo sľúbil
a ostal tam až do svojej smrti. Nijako som nechcel zamlčať ani iný 
zázrak, o ktorom som sa dozvedel z rozprávania toho istého opáta 
Filipa. V meste Nitre obesili jedného odsúdeného zločinca. On 
potom milosťou božou odviazaný prišiel k opátovi Filipovi 
a rozprával, ako bol zásluhou blahoslaveného muža Andreja 
vyslobodený. Povedal totiž, že keď bol odsúdený, vždycky vzýval 
jeho meno, a keď ho dvíhali na šibenicu, blahoslavený muž Andrej 
ho hneď svojimi rukami pridržal. Keď však všetci v domnienke, že 
je mŕtvy, vrátili sa domov, ten ho svojou rukou odviazal a nechal 
odísť. Ó, aké zásluhy má pred Bohom muž, ktorý sa viditeľne 
ukazuje ľuďom i oslobodzuje ich, hoci neviditeľný zaujíma miesto 
v zboroch anjelských.


