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Myšlienka na mesiac:
„Lepšie je zapáliť čo i  len malú sviečku, než preklínať tmu. “ 

Konfucius

Milí čitatelia,
rada by som sa s Vami v júnovom úvodníku 

podelila o úvahu, ku ktorej ma inšpirovala osobnosť 
tohto čísla bulletinu – Leonardo da Vinci. Tohto 
mnohotvárneho génia mám nesmierne rada 
a dokonca som mala tú česť, že jeho život a dielo 
bola úplne prvá téma, ktorú som kedy prednášala 
na verejnosti. Úvaha sa týka schopnosti vedieť 
si zvoliť, aké veci a činnosti majú naozajstný 
zmysel, a trpezlivo a vytrvalo pracovať na niečom,  
čo neprináša bezprostredný efekt ani bezprostredné 
uspokojenie.

Zdá sa mi, že jedným zo závažných problémov, 
ktorý so sebou priniesol konzumný spôsob života,  
je naša čoraz menšia schopnosť „behu na dlhé trate“, 
rastúca nedočkavosť a potreba rýchlych výsledkov, 
a súčasne veľká „sebastrednosť“ – prehnané zaobe-
ranie sa vecami, ktoré sa týkajú iba nás a našich 
vlastných potrieb a túžob.

Ako s tým súvisí Leonardo da Vinci? Medzi 
jeho nespočetnými talentami, charakteristikami 
a vlastnosťami môžeme pri štúdiu jeho života 
a diela vidieť jednu fascinujúcu črtu: mal schopnosť 
neúnavne a vytrvalo pracovať na veciach a vy-
nálezoch, o ktorých vedel, že by mohli nesmierne 
pomôcť ľuďom a odbremeniť ich od mnohých 
starostí, hoci si uvedomoval, že túto prácu v jeho 
dobe asi nikto neocení, ani ju neuvidí dokončenú. 
Rovnako tak pri tvorbe umeleckých diel bolo jeho 
hlavným cieľom, aby sa mu podarilo naozaj im 
vdýchnuť dušu a zachytiť archetyp, ktorý malo 
dielo prenášať a vyžarovať... nebolo preňho až také 
podstatné, koľko času, námahy a problémov so 
zadávateľmi zákazky to bude predstavovať.

Pracoval pre budúcnosť a pre to, čo vnímal ako 
naozajstné, hlboké a nadčasové. Húževnato ve-
noval svoju energiu niečomu, o čom vedel, že to 
bude docenené možno až o niekoľko storočí, a bol 
ochotný pre to obetovať svoje vlastné pohodlie 
a možnosť zamerať svoj talent na činnosti, ktoré by 
mu boli priniesli rýchlejší výsledok a lepšie materiálne 
zabezpečenie.

Čoraz častejšie si v posledných rokoch všímam, 
že práve schopnosti vnímať a vidieť širší, dlhší a hlb-
ší horizont nejako ubúda. Dokonca aj schopnosť 
naplánovať si niečo dlhodobejšie vopred je skôr 
výnimočná. Mnohí ľudia sa rozhodujú zo dňa na 
deň a z hodiny na hodinu, čomu budú venovať 
svoj čas; podľa nálady, momentálneho nastavenia, 
okamžitého impulzu... často aj preto, že „voľného 
času“ je stále menej, nejako sa ho nedostáva, a člo-
veka premôže pocit, že si túto vzácnu komoditu 
musí chrániť a naplniť ju takzvane slobodne, teda 
tým, čo sa mu „momentálne bude chcieť“... hoci si 
neuvedomujeme, že tým samých seba oberáme 
o možnosť ísť v niečom naozaj do hĺbky, niečo reálne 
budovať a postupne stavať.

Prečo ma to vlastne znepokojuje? Najmä pre-
to, že zo skúsenosti vieme, že strom s plytkými 
koreňmi môže vyvrátiť prvý silnejší vietor, stavba 
s nepevnými základmi sa ľahko zrúti a veci robené 
iba z momentálneho impulzu rýchlo prestanú 
človeka napĺňať a zaujímať. A tiež preto, že po-
vrchným prístupom k veciam a prehnanou túžbou 
po bezprostrednom uspokojení „vykoreňujeme“ 
samých seba z našich vlastných vnútorných hodnôt 
a stávame sa ľahkou korisťou všetkého, čo sľubuje 
čo najrýchlejšie výsledky... schudnutie do týždňa, 
zbohatnutie do mesiace, duchovné osvietenie 
do roka... len si občas pokladám otázku, čo všetci 
tí schudnutí, bohatí a osvietení robia a čím reálne 
obohacujú tento svet a tým aj seba samých.

V roku 2019 uplynie 500 rokov od smrti Leonarda 
da Vinciho. V jeho prípade viem, čím obohatil 
svet. Ešte po toľkých storočiach obdivujeme jeho 
nádherné obrazy, nákresy, fascinujúce vynálezy 
aj filozofické úvahy. Viem, že takýchto Leonardov 
sa nerodí veľa... ale verím, že každý máme vnútri 
svojho génia, a keď mu budeme venovať čas, úsilie 
a vytrvalosť, prejaví sa, bude prospešný niečím 
krásnym a jedinečným svojmu okoliu, a navyše príde 
ruka v ruke s hlbokým pocitom šťastia a naplnenia.

Prajem Vám príjemné čítanie júnového bulletinu!
Mgr. Kamila Hermannová 

riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Lokomotíva
Kde bolo, tam bolo, bolo raz sedem bratov, ktorí žili spolu v jednom dome. Žili spoločne, napriek tomu, 

že mal každý iné záujmy, ktorým sa venoval. Komunikovali spolu iba zriedka, a to väčšinou tí štyria starší, 
zatiaľ čo tí mladší nemali právo prehovoriť, pokým im to nebolo dovolené. Časom sa ten najstarší začal 
chovať, ako by bol pánom domu, a rozhodol sa poslať ostatých do sveta. Najskôr vyhnal troch najmladších 
bratov a potom postupne aj ostatných. Rozutekali sa po svete a stratili navzájom kontakt, napriek tomu,  
že sa občas potrebovali. 

Ich otec, ktorý vždy veril, že budú príkladom 
harmónie a bratstva, bol z toho veľmi smutný. 
Vedel, že je občas potrebné pomôcť, aj keď 
si to ľudia zdanlivo neželajú. A tak vymyslel 
vlak a postavil trať, aby spojil ľudí a ukázal im,  
že sa navzájom potrebujú a že spoločne 
dokážu viac. 

Spočiatku existovala iba Lokomotíva, ale 
časom niektorí pochopili užitočnosť trate 
a v okamihoch nadšenia a nesebeckosti sa 
rozhodli pripojiť svoj vagón, aby sa ich do toho 
vlaku vošlo viac. Niektoré vagóny boli nové 
a plné sily, niektoré boli špinavé a unavené. 
Lokomotíva išla po svojej trati a prežívala 
dni nadšenia i sklamania. Nechápala, prečo 
niektoré vagóny po určitej dobe opúšťajú trať, keď sa im ide tak dobre, keď stále môžu objavovať a poznávať 
nové kraje, zbierať skúsenosti a niečo sa naučiť. Vedela, že síce nie je jednoduché jazdiť počas temných nocí 
a v nepohodlí, vyhýbať sa bleskom a znášať zimu, ale tiež vedela, že po daždi vždy vychádza slnko. 

Jazdila už roky a storočia a už veľakrát sa zmenili vagóny jej súpravy. Vždy sa pozerala s novou nádejou 
na novo pripojený vagón a pýtala sa, či tento vydrží do konca ako niekoľké z tých, ktoré boli pripojené 
hneď od začiatku. Mnohí si vlak privlastňovali, napriek tomu, že v ňom nikdy necestovali. Mnohí mu chceli 
prekaziť poslanie a organizovali štrajky. Vlak ale stále išiel. Vedel, že z tých mnohých, ktorí sa v ňom viezli, 
nebolo príliš takých, ktorí by jeho cestu chápali. Niekedy narazil na prekážku a sklesnuto stál a pozeral sa, 
ako je zdanlivo nemožné ju prekonať. Potom niekde v hĺbke svojho vnútra našiel iskričku sily a vykonal to 
nevyhnutné úsilie, o ktorom si myslel, že ho už nie je schopný. Ani Lokomotíva si už dávno nerobila ilúzie 
o prepychových vagónoch plných cestujúcich a usilovne si sama hádzala svoje uhlie do kotla, aby mohla 
jazdiť. 

Striedali sa ročné obdobia a striedali sa aj niektoré vagóny. Až raz v noci, keď prechádzala tichou krajinou 
osvetlenou žiarou hviezd a vzdialených planét, pochopila Lokomotíva niečo, čo jej dodalo novú silu na jej 
ceste. Trať je jedna a musí sa nasledovať jej smer, bez ohľadu na množstvo tých, ktorí sa pokúšajú stavať 
falošné trate, ktoré nikam nevedú. Vagónov je tiež veľa, ale nemá každý rovnakú výdrž a odhodlanie, 
a nedokázal sa každý stotožniť s traťou. Preto je veľa tých, ktoré trať opúšťajú, aby sa uchýlili do pohodlia 
hangárov, kde na nich neprší a kde v pokoji snívajú pochabé sny. A napriek tomu pocítila úprimnú vďačnosť 
ku každému vagónu, ktorý sa s ňou aspoň na chvíľku delil o náklad, ktorý musela dopraviť. 

Áno, niektoré vagóny vydržia dlhšie. Tým druhým je napriek tomu vďačná aj za to málo, s čím pomohli. 
Stálo to za to, pretože nielen že pomohli jej, ale aj sebe. Nikdy už nebudú obyčajnými vagónmi, ktoré 
v živote nepoznali trať a skutočný zmysel svojej existencie. Keď budú odpočívať, odstavené na niektorej  
zo staníc, možno si občas spomenú na dobrodružnú cestu snehom, ktorú spoločne podnikli, a na ľudí, 
ktorým umožnili presunúť sa o kúsok ďalej na ich ceste. A tak pochopila, že väčšiu cenu má dostať nový 
vagón a stratiť ho, než nedostať žiaden. Ako pre ňu, tak aj pre vagón samotný.

Neznámy autor



Leonardo da Vinci
Azda asi nie je nik, kto by nepoznal obraz Mona 

Lisy, dámy s tajomným úsmevom. A rovnako je 
zrejme málokomu neznámym jej stvoriteľ Leonardo 
da Vinci. Umelec a jeho dielo už niekoľko storočí 
pútajú pozornosť ľudí a vyvolávajú v ich mysliach 
nemálo otázok. Už vo svojej dobe obdivovaný 
Leonardo bol nielen všestranným umelcom, ale 
aj vedcom, technikom, vynálezcom, architektom, 
básnikom, hudobníkom a predovšetkým Filozofom, 
milovníkom múdrosti. 

Renesancia – priaznivá doba 
pre život všestranného umelca

Žil v období renesancie, ktorá po časoch stredo-
vekej temnoty, nevedomosti a strachu, predsta-
vovala znovuzrodenie klasických antických ideálov 
a hodnôt. Bola to „duchovná revolúcia“, ktorá 
priniesla rozvoj umenia, vedy, filozofie, kultúry, a tiež 
zmenu pohľadu na človeka a jeho miesto v prírode, 
jeho vzťah k Bohu. Človek už nie je vnímaný len 
ako hriešnik, ale ako bytosť s veľkým potenciálom. 
Bytosť, ktorá môže a má tento potenciál odhaľovať 
a rozvíjať v prospech pozitívnej zmeny seba samého 
aj sveta, ktorého je súčasťou. Ideál vtedajšieho 
humanistického smeru bol Homo Faber – Človek 
Tvorca, človek, ktorý je aktívnym tvorcom svojho 
osudu, a Homo Universalis – Univerzálny Človek, 
komplexne, všestranne rozvinutá bytosť. 

Počiatky sa datujú do 13. storočia a spájajú sa 
s Florenciou, neďaleko ktorej sa 15. apríla 1452, 
v mestečku Vinci, narodil aj Leonardo, „geniálny 
všeumelec“, majúci všetky charakteristiky renesan-
čného ducha. Jeho otec bol notárom a matkou 
chudobná dievčina. Už v detstve prejavoval svoj 
bádateľský duch, chcel spoznávať a porozumieť 
mnohým veciam, ktoré ho obklopovali, mal rád 
prírodu a prechádzky v nej, veľa kreslil. Kreslil veľmi 
pekne, preto ho vzal za učňa známy florentský 
maliar a sochár Andrea del Verrocchio. V jeho dielni 
spočiatku len pomáhal na majstrových dielach, 
neskôr vytvoril aj niekoľko samostatných kresieb, 
ktorých výrazná kvalita bola už vtedy zrejmá. 

Vlastná cesta a aktívny život
„Múdrosť je dcérou skúsenosti.“
Po úspešných rokoch učňovstva a tovarišstva bol 

v roku 1472 zapísaný ako majster do Cechu svätého 
Lukáša, čím získal možnosť mať vlastnú dielňu 

a žiakov. V nasledujúcich rokoch sa Leonardo začal 
venovať aj technickej kresbe a zaujímať sa o vodné 
a lietajúce stroje. Postupne sa z neho stal významný 
umelec, ktorý si vytváral klientelu medzi florentskými 
patrónmi. 

V roku 1482 odišiel do Milána, kde sa dostal 
na dvor vojvodu Ludovika Sforzu, ktorého zaujal 
svojou nezvyčajnou lutnou v podobe konskej hlavy. 
V službách vojvodu pôsobil ako konštruktér, strojný 
inžinier, navrhoval zavlažovacie systémy, opevnenia, 
zbrane, vodné kanály, a aj prípravu slávností. Ako 
maliar na seba upozornil dielom Madonna v skalách, 
vďaka čomu ho Sforza požiadal nakresliť jeho krásnu 
a inteligentnú milenku, a tak vznikol obraz Dáma 
s hranostajom. Ďalším dielom z milánskeho obdobia 
bola Posledná večera, na ktorej začal pracovať 
v roku 1495 a použil pri jeho tvorbe novú techniku. 
Čas však neskôr ukázal, že nebola dokonalá. Maľba 
sa začala odlupovať a ani umelci, ktorí sa ju snažili 
v nasledujúcich storočiach opraviť, ju nedokázali 
vrátiť do pôvodného stavu. 

Po odchode vojvodu Sforzu z Milána sa Leonardo 
rozhodol v roku 1500 vrátiť do Florencie. Po ceste 
sa zastavil v Mantove, kde vytvoril kresbu Sforzovej 
krásnej švagrinej Izabely D’Este, z ktorej sa neskôr 
stalo jeho najslávnejšie dielo Mona Lisa. Vo Florencii 
sa stretol nielen s mladým spisovateľom Niccolom  
Machiavellim, s ktorým istý čas pracovali v službách 
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Cesara Borgiu, ale aj so svojim konkurentom 
Michelangelom Buonarrotim. V tomto období veľa 
študoval let vtákov a zaoberal sa súvislosťami medzi 
ním a lietajúcimi strojmi, tiež sa venoval štúdiu 
anatómie, matematiky, prírody, navrhol bicykel.

V rokoch 1505 až 1513 opätovne pôsobil v Mi-
láne. Okrem maľovania začal viac času venovať 
obľúbenému písaniu. Počas svojho života vytvoril 
množstvo zápisníkov venovaných rôznym témam 
a túžil po ich usporiadaní, preto si najal pomocníka 
Francesca Melziho, ktorý bol aj nadaným umelcom. 
Mnohí zastávajú názor, že práve on v tom čase 
nakreslil slávnu kresbu Leonardovho profilu 
červenou kriedou. S pribúdajúcim vekom sa 
Leonardo začal viac zaoberať aj záležitosťami života 
a smrti, zaujímali ho skameneliny, pitvy starých ľudí 
a kreslenie embryí. 

V roku 1513 sa presťahoval do Ríma, v ktorom v tej 
dobe pôsobili aj Michelangelo a Raffael. Rovnako, 
ako oni, pracoval v službách rodiny Mediciovcov. Na 
pápežskom dvore uskutočnil niekoľko vedeckých 
pokusov. 

Posledné obdobie života
Po smrti Giuliana de Medici, pápežovho brata, 

dostal pozvanie kráľa Františka I. Do Francúzska 
odišiel v roku 1515 a stal sa dvorným maliarom, 
mechanikom a konštruktérom. Hoci už mal vyšší 
vek a krátko po príchode ochrnul na pravú stranu, 
naďalej pracoval. Nielen preto, že bol ľavák, ale 
hlavne preto, že bol húževnatý a nevzdával sa. 

„Húževnatosť zdolá každú prekážku. Prekážka ma 
neohne. Slúžim bez ustania.“

Jedno z posledných diel je Svätý Ján Krstiteľ. 
Je pôsobivým príkladom Leonardovej práce so 
šerosvitom – sfumatom. Kráľ si ho veľmi obľúbil 
a venoval mu zámok Cloux. V ňom 2. mája 1519 
zomrel.

Homo universalis
Ako umelec bol novátorom, začal používať 

„šerosvit“ (chiaroscuro) - hru svetla a tieňa, a pre-
línanie sa odtieňov (sfumato), čím dosiahol vo 
svojich dielach hĺbku, tajomnosť. Jeho postavy, 
zvieratá, rastliny a vôbec všetky objekty boli dokonalo 
stvárnené, čo bolo výsledkom jeho neustáleho 
štúdia ľudí, prírody a jej zákonov. „Maliarstvo je 
duševné rozjímanie; núti maliara, aby svoju myseľ 
zmenil na myseľ Prírody a bol tlmočníkom medzi 
Prírodou a Umením.“

Dosiahnuté poznanie sa prejavilo aj v jeho 
vedeckej práci, zostrojil stroje a prístroje, ktorými 
predbehol svoju dobu. V neposlednom rade bol 
filozofom, pretože práve Láska k Múdrosti ho 
poháňala vpred cestou zdokonaľovania seba i svoj-
ho okolia. „Dobrý človek prirodzene túži po poznaní.“

Veľa premýšľal a písal o ľudskej duši, zaoberal sa 
ľudskými potenciálmi a možnosťami duchovného 
pokroku človeka. „Múdrosť duše je najvyšším 
dobrom pre človeka múdreho; nič sa s ňou nedá 
porovnať. Niet väčšieho majstrovstva ako keď 
ovládaš sám seba.“

Mona Lisa
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Umenie pestovať city 
Ako sa pestujú city?

City nie sú plodom náhody. Ak sme sa na fyzickej úrovni naučili, že všetky veci potrebujú byť udržiavané, 
aby pretrvali, ako by bolo možné, aby city nepotrebovali starostlivosť? Ak je potrebné olejovať stroj alebo 
automobil, čistiť nábytok a oblečenie, ako by bolo možné, aby nebolo treba čistiť a „olejovať“ city? Ak je 
potrebné vyživovať telo, aby neupadalo a neochorelo, ako by bolo možné, aby nebolo treba vyživovať city?

Cit rastie a udržiava sa prostredníctvom veľkej trpezlivosti a úsilia. Je ako malá rastlinka, o ktorej korene 
sa treba starať. Aký je koreň citu, ktorý pestujeme? Keď ho rozpoznáme a budeme vedieť, ako sa zrodil, 
musíme každodenne polievať tento pôvodný koreň, aby tým, že bude žiť, žila celá rastlina. Opakujeme však, 
že je potrebná obrovská dávka stálosti. Nie je možné chcieť, aby cit žil iba tak; to by bolo ako myslieť si, že 
bytosti žijú iba tak a zomierajú iba tak, bez nejakého dôvodu, riadené iba absurdnou náhodou.

Čo je najlepšou potravou pre dobrý cit?
Snáď niekoľko kvapiek tolerancie... Vedieť, že veci, ktoré milujeme, nie sú dokonalé, rovnako ako my sami 

nie sme dokonalí. Akceptovať tieto nedokonalosti a nedovoliť im, aby zničili naše cítenie. Avšak pomaličky 
obrusovať tieto nedokonalosti, začínajúc sami od seba a pokračujúc potom tým, čo milujeme.

City sa udržiavajú čisté vtedy, keď v nich rovnako ako 
vo všetkých typoch poriadku v živote nedovoľujeme 
miešanie. Rovnako ako by nikto neponoril čistý diamant 
do blata, nemôžeme si dovoliť luxus ničenia našich 
pozdvihnutých citov, a viac menej trvalých, tým, že ich 
budeme špiniť pochybnosťami, nevraživosťou, zlobou, 
hnevom, rozkošníctvom...

Keď city zídu z cesty – keď sa miešajú, upadajú, 
zmenšujú sa, atrofujú alebo obrovsky bujnejú ako 
rakovina – stojíme zoči-voči nebezpečným procesom 
deformovania. Často to, čo nazývame „šialenstvo“, 
nie je nič iné ako úplné odchýlenie sa vzhľadom na 
nesmierne bohatú prírodu, do ktorej sa zmestí všetko, ak 
nevybočujeme z jej zákonov.

Potom už nemôžeme hovoriť o citoch: to, čo bolo jemnou rastlinkou v rukách starostlivého záhradníka, 
je teraz suchým konárom plným tŕňov, ktorý zraňuje toho, kto sa ho dotkne; je to mäsožravá rastlina, 
ktorá hryzie, keď sa k nej niekto priblíži... Je to nekontrolovaná vášeň, chorobná túžba, utkvelá a nezmerná 
posadnutosť, nekontrolované krúženie, ktoré už nenachádza svoj stred...

Leonardo da Vinci nebol dokonalý, bol iný, zvláštny, mnohými nepochopený, 
no i napriek tomu alebo práve preto bol príkladom človeka, ktorý vlastným 
úsilím prekonal svoje vlastné obmedzenia, rozvinul naplno svoj potenciál a stal 
sa skutočným Univerzálnym Človekom, Človekom Tvorcom. A túto možnosť má 
každý z nás. „Bez otáčania ide ten, kto mieri ku hviezdam.“

Viktória Búdová
Použitá literatúra:
ZÖLLNER, Frank. 2004. LEONARDO. Bratislava : NAKLADATELSTVÍ SLOVART. 96 s.
DA VINCI, Leonardo. 2008. Deníky. Praha : NAKLADATELSTVÍ KMa. 147 s.

Dáma s hranostajom
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SVET SYMBOLOV

Symbolika kohúta
Vo viacerých kultúrach sa stretávame s kohútom ako so slnečným 

symbolom, možno práve pre jeho typické ranné ohlasovanie 
východu slnka. V tejto súvislosti je vnímaný aj ako symbol bdelosti 
a aktivity. Obe charakteristiky boli atribútmi boha Áresa aj Marsa. 

U templárov či v hermetickej tradícii sa stretávame so symbolom 
Abraxas. Je to starodávny gnostický symbol, božstvo ktoré má hlavu 
kohúta, nesie štít a meč a má hadie nohy. Je spájaný so starodávnymi 
cyklami. Tiež je vnímaný ako symbol vzkriesenia, ktoré nastáva vtedy, 
keď sa uprednostní duch pred hmotou. 

So symbolom kohúta sa stretávame aj v severskej mytológii. Na 
vrchole stromu sveta Yggdrasil, ktorý je obrazom celého univerza, 
sedí kohút. Ten bdie a striehne či sa neobjavia na obzore obri, aby tak 
mohol včas varovať a ochrániť svet pred skazou. 

U Slovanov sa kohúť spája so zrodením či skôr zúrodnením sveta, a to v príbehu 
o vajci, ktoré zniesol nebeský kohút. Z neho sa vylialo sedem riek, ktoré zúrodnili 
zem. Dodnes sa zachoval zvyk maľovať na Veľkú noc kraslice aj ako symbol 
znovuzrodenia. Kohút bol u Slovanov zasvätený bohovi Svarogovi a Chorsovi a tiež 
pomáhal odstrašovať zlé sily. 

Kohút si zahral dôležitú úlohu aj v japonskom príbehu o slnečnej bohyni 
Amaterasu, ktorá sa ponížená utiahla do jaskyne. Nastala tma. No bohovia vymysleli 
plán, ako ju dostať von. Priniesli pred jaskyňu kohúta, ktorý začal hlasno kikiríkať. To 
podnietilo bohyňu úsvitu k šialenému tancu, na ktorom sa bohovia tak smiali, až to 
schovanú Amaterasu vytiahlo von z jaskyne, a tak opäť vyšlo slnko.

Zomierajú city?
Určite, rovnako ako všetky živé veci, ale od nás závisí ich trvanie. Ak akceptujeme samých seba takých, 

akí sme, avšak od ostatných – a od všetkých vecí všeobecne – vyžadujeme absolútnu dokonalosť, spečatili 
sme smrť našich citov. Ak nás druhí musia chápať, ale my ich nie, sme neschopní cítiť. Ak vieme iba žiadať, 
ale nevieme dávať, cit nie je možný.

Zomrel cit?
Neboj sa: nič nezomiera. Všetko sa transformuje. Z tvojej zdanlivej apatie, z tvojej vyschnutej a zamrznutej 

pôdy sa znovu vynorí zárodok a znovu sa budeš hrať s drahokamami tvojich citov, aj keby si ich nebol 
schopný.

Delia Steinberg Guzmán
Riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis

MÚDROSŤ PRÍRODY

Nemé dorozumievanie v prírode
V prírode žije mnoho zvierat, ktoré majú slabý 

zrak, nemajú sluch ani reč ako my ľudia a pred-
sa istým spôsobom vidia, počujú a vedia sa 
dorozumievať. Dá sa povedať, že komunikácia je 
vlastná všetkým druhom zvierat a prejavuje sa tými 
najrozmanitejšími spôsobmi. Zmena farby kože, 

našuchorené perie, rôzne pozície tela, prapodivné 
pachy či výstražné sfarbenia. To všetko sú spôsoby 
dorozumievania. Mnohí využívajú aj hmat či rôzne 
akustické nástroje a u podmorských živočíchov sa 
dokonca stretávame aj s vysielaním elektrických 
signálov alebo využívaním elektrickej aktivity svalov. 
Ako to všetko robia? 
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Jednoducho rukami, nohami či hmatom 

Dotykové signály vidíme typicky napríklad 
u mláďat vtákov, ktoré si pýtajú potravu od 
rodičov ťukaním na ich zobák. Zaujímavé dotyky 
pozorujeme aj u mravcov. Na mravčích cestách 
a chodníkoch vedúcich z hniezda do okolia vládne 
rušná premávka. Jedni idú von, iní dovnútra no 
akonáhle sa dvaja stretnú oproti sebe, nastane 
zložitá hra tykadiel a predných nôh. Všelijako sa 
ohmatávajú a oklepávajú. Samozrejme, je to aj 
preto, že jeden hľadá na druhom potravu, no 
zároveň sa toto dorozumievanie týka aj práce. Keď 
napríklad niekto nájde obrovského lúčneho koníka, 
ktorého nedokáže odniesť sám, ide pre posilu. 
Stretne svojho druha, ktorému svojim klopaním na 
tykadlá oznamuje, čo sa stalo a zrejme aj odovzdáva 
pachovú stopu. Mnohí sa domnievajú, že sú to 
zložité znamenia a hmatové dráždenia, ktoré slúžia 
práve k dorozumievaniu. 

Čuch, pach a iné záležitosti „nosa“ 
Aj pachové signály majú v komunikácii svoje 

miesto. Mnohé drobné živočíchy síce nemajú nos, 
v tom zmysle ako ho vnímame my, a nemusia 
mať ani čuchový orgán umiestnený na hlave, ale 
majú svoje nástroje, ktorými vedia zavoňať čo 
a koho je potreba. Napríklad každý mravec má 
svoj „rodinný pach“ – teda je nasiaknutý pachom 
svojho hniezda. Je to komunikačný nástroj, ktorým 
si dávajú akési znamenia o spoločenskej príslušnosti 
a ktorý je zároveň zábranou proti potenciálnej 
nevraživosti voči „svojim“. Iné nemé stvorenia sa 
vedia prostredníctvom zápachu a čuchu vzájomne 
privolávať, a to aj na veľkú diaľku, ako napríklad 
samček a samička nočných motýľov. 

Optické signály
Zmena farby kože, ako jeden z najtypickejších 

optických signálov, je nám veľmi dobre známa 
zo života chameleónov. Neslúži len na splynutie 
s prostredím, ale aj na odovzdávanie si rôznych 

druhov informácií v rámci ich sociálnych vzťahov – 
napríklad, že medzi dvoma prebieha boj o teritórium, 
boj o samičku a aj to, kto je víťaz. Jedovaté živočíchy 
zase často upozorňujú výrazným sfarbením na 
svoju nestráviteľnosť– často je to čierno-červené 
alebo čierno-žlté sfarbenie. Zaujímavú optickú 
komunikáciu vidíme u svätojánskych mušiek. 
Samčeky vydávajú v noci akési svetelné kmity. 
Samičky na nich reagujú efektnými zábleskami. No 
to sa samčekom často stáva osudným, pretože aj 
samičky iných druhov porozumeli tomuto jazyku, 
naučili sa ho napodobňovať a využívať ako pascu. 
Privábia „svetlušiaka“ a jednoducho ho zožerú. 

Nevysvetliteľné hromadné presuny 
V živote živočíchov sú však určité spoločenské 

javy, kde je vzájomné pôsobenie a dorozumievanie 
ťažko vysvetliteľné, kedy sa všetci hromadne 
rozhodnú k určitému výkonu, ktorý normálne 
nepatrí do sféry ich života. Spomeňme napríklad 
veľké záťahy kobyliek či motýľov. Iste aj tomuto 
javu predchádza určité dorozumievanie sa. Davové 
hnutia zvierat väčšinou prebiehajú veľmi potichu. 
Kobylky začnú vylietať, jedna sa pridá k druhej a letia 
určitým smerom, až napokon všetko končí ich 
nevysvetliteľnou záhubou. Podobný koniec čaká aj 
húfy motýľov.  

No hromadné nočné pristátia husí počas ich 
jesenného záťahu nepatria do tejto kategórie. Je to 
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naopak nádherné divadlo, ktoré možno pozorovať aj 
u nás na Dunaji. Najskôr sa hlučne objaví prvý kŕdeľ. 
Po chvíli uvidíte na obzore pár tmavých bodov. Blížia 
sa rýchlo. Táto výzvedná mini letka začne vysoko vo 
vzduchu krúžiť nad piesčinou. Stále dookola a úplne 
v tichosti. Po zdĺhavom pátracom lete sa otočia 
a odletia preč. Čas plynie, slnko ubúda a šero sa 
blíži. Ste celý nervózny, či sa vrátia späť. A v tom ich 
z diaľky začujete. Vzápätí zbadáte prvý kŕdeľ, ktorý sa 

hlučne a rozkokošene usádza na piesčinu. A potom 
druhý, tretí, prichádzajú húfy. Už je takmer tma, 
okolo hlasy tisícov husí. Čakali ste celú večnosť, ale 
je to prekrásny zážitok.

Mária Horváthová
Použitá literatúra:
KOMÁREK, Július. 1945. Rozmanitost přírody. Nakladatelství 
Pražské akciové tiskárny : Praha. 295s.

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa

Tajomstvo gotických katedrál v Bratislave a Košiciach
V máji sme sa v Bratislave i v Košiciach ponorili do fascinujúceho sveta gotickej sakrálnej architektúry 

v podobe prednášky s kvízom. 
Lektorka Viktória nám porozprávala o mnohých zaujímavých – a dodnes tak trochu záhadných – 

skutočnostiach súvisiacich s gotikou a gotickými katedrálami, ktoré nám určite pomôžu lepšie si všímať a 
vnímať tieto nádherné stavby. Prešli sme aspoň pomyselne katedrálou a vysvetlili sme si jej základné prvky a 
ich symboliku. Cesta katedrálou je vnímaná ako symbolická cesta duše - jej tajomstvá a posolstvo sú ukryté 
v tvaroch, farbách, rozmeroch a symboloch. Kvíz a záverečná diskusia tiež spestrili dva zaujímavé a poučné 
večery, z ktorého všetci odchádzali očividne spokojní - a s tým, že “určite aj nabudúce”.

Pozývame Vás

29.6.2018  Kreatívny kurz obraz z paverpolu (Bratislava)

12.7.2018  Večer na tému Duša západu – duša východu (Bratislava)

15.7.2018  Kreatívny kurz obraz z paverpolu (Bratislava)

20.-22.7.2018 Zážitkový pobytový seminár „Cesty k sebe podľa C. G. Junga“ (Selce)

28.7.2018  Kreatívny kurz obraz z paverpolu (Bratislava)

9.8.2018  Večer na tému Duša západu – duša východu (Bratislava)

18.8.2018  Kreatívny kurz socha z paverpolu (Bratislava)

Informácie na: www.akropolis.sk


