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Myšlienka mesiaca:
„Je dobré dávať, keď nás o to žiadajú, ale je lepšie dávať bez vyzvania vidiac potrebu. 

A pre šľachetnú bytosť je hľadanie toho, kto by prijal jeho dary, väčšou radosťou než darovanie samo. 
A či existuje niečo, čo by ste nedali? Všetko, čo máte, bude raz rozdané. 

Preto dávajte teraz, aby obdobie dávania patrilo vám, a nie vašim dedičom.“ 
Chalíl Džibrán

Milí čitatelia,

keďže 7. apríl je od roku 1950 vyhlásený ako 
Svetový deň zdravia, rada by som sa s vami v úvod-
níku aprílového čísla nášho bulletinu podelila o za-
myslenie nad témou filozofia a zdravie.

Nebudem sa v tejto úvahe zaoberať tým, nakoľko 
naše myslenie a cítenie, naše postoje a vzťahy 
vplývajú na naše fyzické zdravie... existuje o tom 
veľa polemík a názorov; skôr by som chcela upriamiť 
pozornosť na fakt, že samotné slovo „zdravie“ sa 
netýka iba nášho telesného stavu, ale celého nášho 
života so všetkými jeho dimenziami. Rovnako, ako 
naše telo potrebuje pre udržiavanie zdravia správny 
rytmus a rovnováhu, pohyb a vyváženú stravu, je 
zrejmé, že aj na iných úrovniach nášho života sa treba 
usilovať o vyváženosť, dobrú výživu a starostlivosť. 
Fyzické zdravie je neoceniteľnou komoditou, ale ak 
sa aj napriek tomu, že sa tešíme dobrému zdraviu, 
každodenne trápime neovládateľnými výbuchmi 
emócií, narušenými vzťahmi alebo nedostatkom 
zmyslu našich činností, nebudeme schopní si vy-
chutnať a doceniť ani samotné zdravie fyzické.

A práve v tejto oblasti nám môže byť veľkou 
pomocníčkou filozofia. Táto „kráľovná všetkých 
vied“, ako sa zvykla nazývať, vždy slúžila ako opora, 
učiteľka a radkyňa v rozličných oblastiach života,  
od medziľudských vzťahov, cez výživu a tréning na-
šej mysle, pestovanie zdravých hodnôt a životných 
princípov, až po schopnosť pochopiť a usmerňovať 
naše emócie. Ponúka nám množstvo preventívnych 
opatrení, každodenných cvičení aj myšlienkových 
„liekov“ na všetky spomínané neduhy.

Viem, že filozofia je v dnešnej dobe veľmi široký 
pojem; až taký široký, že nám niekedy uniká, o čo 
vlastne v tomto pojme ide a o čo sa reálne počas 
ľudských dejín filozofia usilovala. Snaha zorientovať 
sa v množstve tém, kníh, osobností a myšlienok 

môže niekedy pripomínať Popolušku, ktorá sa 
snaží vytriediť zrnká pravdy od popola poloprávd 
a domnienok. Je to podobné, ako keď sa ocitneme 
v situácii, kedy riešime nejaký zdravotný problém 
a ponúka sa nám množstvo spôsobov a alternatív, 
ako ho riešiť; no my sme tí, ktorí si musia zvoliť.

Aj našu „životnú filozofiu“ si volíme. Niekedy 
nevedome, pod vplyvom ducha doby a prevlá-
dajúcich názorov a presvedčení, inokedy vedomej-
šie a práve naopak napriek všetkým vonkajším 
vplyvom. A práve v tomto vedomom rozhodovaní 
je nám filozofia veľkou pomocníčkou, nakoľko 
nám prenáša osvedčené rady a návody, overené 
stáročiami. Keďže sa v Novej Akropolis už viac ako 
60 rokov usilujeme o porovnávanie jednotlivých 
filozofických smerov a myšlienok a hľadanie ich 
hlbokej podstaty, môžem iba potvrdiť, že vo filozofii 
sa nachádzajú naozaj silné a dobré lieky na naše 
životné problémy, otázky a výzvy v rozličných 
rovinách našej existencie.

Treba len vykročiť a začať hľadať... A možno, že 
keď sa pustíme do tejto práce skúmania, hľadania 
a triedenia, objaví sa niekto, kto nám v tom začne 
pomáhať – rovnako ako Popoluška nezostala na svo-
je triedenie zrniek sama, ale jej rozhodnutie a čistý 
úmysel privolali potrebnú pomoc.

Želám nám všetkým, nech si budujeme zdravú 
životnú filozofiu a pestujeme tak harmóniu na všet-
kých úrovniach.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Viera, zlyhanie a nekonečný boj 
Ako tak jedného dňa prechádzal človek okolo slonov, zrazu 

sa zastavil, zmätený tým, čo videl. Tieto obrovské stvorenia boli 
priviazané akýmsi malým lanom. Žiadne veľké reťaze, žiadne 
klietky. Iba malé lano. Bolo zrejmé, že slony by sa mohli kedykoľvek 
odtrhnúť zo svojich pút, ale z nejakého dôvodu to nikdy neurobili. 
Vŕtalo mu to hlavou, takže keď zbadal ich cvičiteľa, ihneď ho oslovil 
a spýtal sa na to. A on mu odpovedal: „Nuž, je to preto, že keď sú 
slony ešte malé, priväzujeme ich iba týmto malým lanom, pretože 
to stačí, nedokážu sa vymaniť. Keď vyrastú, sú podmienené veriť, 
že to lano nedokážu pretrhnúť. Stále veria, že ich pevne drží, takže 
sa už nepokúšajú vyslobodiť.“ Muž bol užasnutý. Tieto zvieratá sa 
totiž nedokážu dostať na slobodu, pretože veria, že to nedokážu, 
a tak stoja stále na jednom mieste. Pomyslel si: „Koľkokrát aj my 
prechádzame životom neveriac, že niečo dokážeme urobiť, možno 
len preto, že sme predtým už raz zlyhali?“ 

Zlyhanie je však súčasťou učenia sa. Nezlyhávame preto, že 
je nám súdené zlyhať, ale preto, že existujú lekcie, ktorými si 
musíme prejsť, ak sa chceme v živote posunúť ďalej. Nikdy sa teda 
nevzdávajme boja v našich životoch.

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

Pavol Emanuel Dobšinský a odklínanie povestí
1.časť: Život a dielo

Zberateľ a vydavateľ ľudovej slovesnosti, folklorista, evanjelický 
farár, spisovateľ, prekladateľ, publicista, redaktor, pedagóg. 
Hlboko vnímavý a láskavý človek, ktorý hľadal pravdu a krásu. 
Človek, ktorý rozpoznal svoje poslanie a zasvätil mu celý život. 
Náš najväčší rozprávkar.

Detstvo plné príbehov a revolučná mladosť 

Na svet prišiel 16. marca roku 1828, kedy sa v Slavošovciach  
do rodiny rechtora a neskôr evanjelického farára Pavla Dobšin-
ského a jeho manželky Zuzany Paverovej narodil Pavol Emanuel. 
Vyrastal s ôsmimi súrodencami v malebnom gemerskom pros-
tredí. Pod vrchom Železník spoznával krásu prírody a započú-
val sa do príbehov, ktoré si v ľubozvučnom miestnom nárečí 
odovzdávali generácie od nepamäti. A tam sa aj začala jeho 
doživotná láska k ľudovej tvorbe. Ako deväťročný odišiel na štú-
diá. Rožňava, Miškolc a v roku 1840 lýceum v Levoči. Pripojil sa  
k výzve Jána Francisciho z roku 1842, aby študenti zbierali ľudovú 
slovesnosť. Vstúpil do spolku Československá spoločnosť, 
ktorého národný duch vzrástol v roku 1844, keď do Levoče prišla 
skupina slovenských študentov z bratislavského lýcea, na protest 



proti zákazu prednášania Ľudovíta Štúra. Netrvalo 
dlho a aj spolok bol zakázaný. 

Nadšení študenti sa pod vedením Jána 
Francisciho stretávali súkromne a v roku 1845 
založili levočskú Jednotu mládeže Slovenska. 
Za cieľ svojho pôsobenia si stanovili prípravu 
členov na nastávajúci život. Činnosťami si brúsili 
charakter pre lepšiu budúcnosť ľudu, vzdelávali sa 
v národnobuditeľskom duchu, zbierali a zapisovali 
ľudovú slovesnosť, podporovali sa vo vlastnom 
literárnom prejave. 

Revolučné roky 1848-1849 priniesli dramatické 
zvraty. Nastalo ťaženie proti vlastenecky orien-
tovaným Slovákom a už v máji 1848 sa vyšetrovala 
„tajná a vlastizradná“ činnosť levočskej Jednoty.  
Pre Dobšinského sa výsluch síce skončil bez pria-
mych následkov, ale levočské evanjelické lýceum 
bolo zrušené. Dobšinský sa vrátil k rodičom, trápili 
ho choroby a zostal otrasený z konfrontácie svojho 
vnútorného presvedčenia s úradnou mocou. 
Neprestával však chodiť od susedov k susedom, 
od domu k domu a vyprosoval, aby mu zaspievali 
nejakú pesničku, či povedali porekadlo, porozprávali 
„prípoviedku“. 

Dobšinský dovŕšil dvadsať rokov, takže mohol 
byť povolaný do revolučnej armády. Prekvapivo si 
obliekol honvédsku uniformu. Toto rozhodnutie 
ho roky trápilo a v roku 1868 v časopise Považie 
objasnil svoj motív konania. Nechcel rodinu 
vystaviť vyšetrovaniu a väzneniu. Dobšinský, ako 
vojak, odišiel do petrovaradínskej pevnosti, ktorá sa 
zakrátko vzdala cisárskemu vojsku a Dobšinský bol 
prevelený do rakúskej armády. Cestou na taliansky 
front znova ochorel a v rámci cisárskej amnestie 
bol prepustený z vojenskej služby. Domov sa vrátil 
v apríli 1850. Zotavoval sa z choroby a zložil kňazskú 
skúšku. 

Radosť z povestí vystriedali rodinné tragédie

V roku 1855 už ako farár v Rožňavskom Bystrom 
nadviazal spoluprácu s A. H. Škultétym, s ktorým sa 
dohodli vydávať slovenské povesti, aby sa mohol 
slovenský ľud rozvíjať. Potrebu vydávať povesti 
neskôr vysvetlil takto: „Náš národ je ešte len v čí-
taní, ktorý mliekom kŕmiť treba, aby k záživnejším 
pokrmom privykol. Povesti držím za to mlieko, 
ktoré našim Slovákom šmakovať bude a pri ktorom 
si čítanie vôbec obľúbia a i naďalej k slovenským 
knihám privyknú.“

V júni 1858 sa zavŕšili niekoľkoročné prípravy 
a vydali prvý zväzok Slovenských povestí. Do jari 
1861 vydali ešte 5 zväzkov, dovedna 64 rozprávok. 

Plány na vydanie ďalších zväzkov sa z finančných 
dôvodov a pre nezáujem istej časti slovenskej 
inteligencie rozplynuli.

Rok 1861 priviedol Dobšinského aj s tehotnou 
manželkou Paulínou na faru do gemerskej dedinky 
Drienčany. Radostné očakávanie strpčovala Paulí-
nina ťažká choroba. V lete 1862 priviedla na svet 
dcéru Olinku. O pár mesiacov Paulína zomrela. 
Dobšinského rodinné utrpenie však neskončilo. 
Dcéra, nainfikovaná matkinou tuberkulózou, v máji 
nasledujúceho roku svoj boj prehrala. Dobšinský 
zostal zdrvený. Nedokázal tvoriť. Pokračoval však 
v zbieraní finančných darov na zriaďujúce sa gym-
názium v Revúcej. Riaditeľovi školy A. H. Škultétymu 
odovzdal 15.000 zlatých.

Ján Botto, Olinkin krstný otec a Dobšinského 
najlepší priateľ, mal o Dobšinského obavy a snažil 
sa mu vrátiť späť zmysel života. Dobšinský začal 
pracovať pre Maticu slovenskú a k tisícemu výročiu 
príchodu Cyrila a Metoda predniesol v Ratkovej 
slávnostnú reč o historickom význame solúnskych 
bratov.

Druhý nádych a zavŕšenie životného poslania

Ako tridsaťdeväťročný sa Dobšinský v roku 1867 
druhýkrát oženil. Za manželku si zobral vdovu  
po svojom spolužiakovi z levočského lýcea Adelu 
Čajakovú a osvojil si jej štvorročného syna Janka. 
Dobšinskí mali spolu troch synov. Najmladší syn 
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Rodný dom v Slavošovciach



čoskoro po narodení zomrel. Prostredný syn 
trpel ťažkou krivicou a najstarší sa v dospelom 
veku pomaďarčil. Radosť Dobšinskému robil jeho 
nevlastný syn Janko, ktorý kráčal v otčimovým 
šľapajach.

V roku 1870 vyšiel v Matici slovenskej folkloristický 
I. zväzok Sborníka slovenských národných piesní, 
povestí a prísloví, porekadiel, hádok, hier, obyčajov 
a povier. V dôsledku likvidácie Matice slovenskej 
v roku1874 sa II. Zväzok už nepodarilo vydať.

Napriek chudobe a neprajnému obdobiu bol 
Dobšinský po Adelinom boku šťastný. Pracoval, 
staral sa o rodinu, o farnosť. Vo voľných chvíľach 
včeláril, záhradníčil, zbieral liečivé bylinky, podnikal 
výlety do hôr... a stále sníval o pokračovaní vo vy-
dávaní Slovenských povestí.

Zdalo sa, že okolnosti boli predsa aspoň trochu 
priaznivé. Ján Francisci bol v tom čase správcom 
Kníhtlačiarskeho spolku. Dobšinský sa naňho obrátil 
s prosbou o vydanie povestí. Kto iný by mal mať 
pochopenie ak nie Francisci? Veď to bol on, kto 
burcoval mládež pre vášeň k ľudovej slovesnosti. Ešte 
v roku 1845 vydal prvú knižnú zbierku slovenských 
ľudových rozprávok a neskôr, v roku 1871, prvú 
knižnú zbierku rozprávok pre deti pod názvom 
Poviedky pre slovenské dietky. Ale v roku 1875 
Francisci už veci cítil inak. Dobšinskému odpovedal, 
že povesti nemôže vydať, pretože by sa nepredávali. 

Dobšinský sa však nevzdával, hľadal možnosti, 
oslovoval, ponúkal. Z jeho korešpondencie z roku 

1876 sa zachovala správa, že mal objednávky iba  
od troch ľudí a iba na 22 výtlačkov. Aké veľké mu-
selo byť jeho sklamanie. 

Na sklonku života v rokoch 1880-1883 vydal 
vlastným nákladom 90 rozprávok v ôsmich zväzkoch. 
Sen o vydaní Prostonárodných slovenských povestí 
sa mu naplnil. 

Stálo ho to však veľa síl a tuberkulóza neúpros-
ne nahlodávala jeho zdravie. Dňa 22. októbra 1885,  
vo veku 57 rokov, Pavol Emanuel Dobšinský v Drien-
čanoch zomrel. 

Nielen svojím dielom, ale aj svojím životom nám 
môže byť príkladom, ako je dôležité veriť našim 
snom. Pavol Dobšinský zostáva inšpiráciou, že vôľa 
spojená s účinnosťou dokáže prekonať aj zdanlivo 
neprekonateľné.

Na budúce pokračovanie 
2. časť: Úvahy o povestiach

Vladimír Cích
Použitá literatúra a zdroje:
(1) DOBŠINSKÝ, Pavol. 1871. Úvahy o slovenských  
 povestiach. Turčiansky Svätý Martin : Matica   
 slovenská. 170 s. 
(2) SLIACKY, Ondrej. 2016. Pavel Dobšinský, život s  
 rozprávkou. Bratislava : Dajama. 96 s. ISBN 978-80- 
 8136-057-2. 
(3) SLIACKY, Ondrej. Živá a mŕtva voda Pavla   
 Dobšinského. [online]. [cit. 2019-07-04]. Dostupné na:  
 <http://www.litcentrum.sk/40445>.
(4) ŠVIHRAN, Ladislav. 2001. Pavol Dobšinský. Senica :  
 Arkus. 30 s. ISBN 8088822467.
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Ukážky z diel: O povinnostiach 
Celému rodu živočíchov je prírodou dané, že chránia seba, svoj život a svoje 

telo, že sa vyhýbajú tomu, čo sa im zdá škodlivé, a že vyhľadávajú a snažia sa získať 
to, čo nevyhnutne potrebujú k životu ako potravu, skrýšu a iné veci tohto druhu. 
Spoločný všetkým živočíchom je tiež pohlavný pud, ktorého účelom je plodenie 
a potom aká-taká starostlivosť o potomstvo. Ale medzi človekom a zvieraťom je 
najväčší rozdiel v tom, že zviera ako tvor riadený zmyslami, sa toľko prispôsobuje 
svojmu okoliu a prítomnosti, že len málo vníma minulosť alebo budúcnosť, 
zatiaľ čo človek badá pomocou rozumu dejovú následnosť, vidí príčiny vecí, 
uvedomuje si ich podmienky a predpoklady, porovnáva javy podobné, spojuje 
tesne s prítomnosťou budúcnosť – a tak vidí chod celého života a dopredu si 
zariaďuje veci k nemu nevyhnutne potrebné. 

A táto prirodzenosť zbližuje silou rozumu človeka s človekom k pospolitosti 
reči a života a vštepuje mu predovšetkým úplne osobitú lásku k deťom. Ďalej ho 
pudí k tomu, aby túžil po spoločenskom súžití s ľuďmi a aby chcel mať na ňom 

NA ZAMYSLENIE



5

40. číslo

Blesk
Blesk je jedným z najrozšírenejších symbolov v celej 

histórii ľudstva, známym v mnohých mytológiách. Často býva 
znázorňovaný ako nástroj bohov alebo ako božstvo samotné. 
Takéto zobrazenia blesku môžeme vidieť v gréckej mytológii, 
kde vystupuje priamo ako jeden z hlavných atribútov boha 
Dia. Taktiež môžeme spomenúť Jupitera, jedného z hlavných 
bohov rímskej mytológie, alebo Taranisa, božstvo z keltskej 
mytológie. U všetkých symbolizuje blesk to, čo súvisí s dy-
namikou, energiou a aktivitou – zákony, vojnu, plodnosť, silu, 
rýchlosť. Podobne ako slnečné symboly predstavuje aj vôľu – 
silu, ktorá má kreatívny aj ničivý charakter. 

S podobnou symbolikou sa môžeme stretnúť v mnohých 
vyobrazeniach bohov s mužskými atribútmi ako napríklad boh 
Thor v germánskej mytológii alebo boh Indra v hinduistickej 
tradícii. Spomínaná symbolika sa uchovala dodnes, nakoľko 
blesk je často ako symbol elektrickej energie, rýchlosti a aktivity.

Blesk nachádzame aj pri božstvách súvisiacich s atmosférickými fenoménmi – v slovanskej tradícii je 
to Perún, predstavujúci nielen spomínané aktívne princípy ale tiež dážď, oheň a oblohu. Symbolika dažďa 
a vody bola dôležitá aj v aztéckej tradícii, konkrétne ako symbol boha Tlaloca. V Kresťanstve, Islame a ži-
dovskej tradícii je blesk vždy symbolom alebo zvestovateľom nadprirodzena.

SVET SYMBOLOV

účasť, a preto aby sa staral opatriť si veci potrebné k lepšiemu živobytiu nielen 
pre seba, ale aj pre manželku, deti a ostatných ľudí, ktorých má rád, a o ktorých 
sa má starať. A táto starosť podnecuje aj ľudského ducha a povzbudzuje ho 
k činnosti. Je teda poprednou vlastnosťou človeka hľadanie a skúmanie pravdy. 
Ak sme totiž zbavení nevyhnutných prác a starostí, túžime niečo vidieť, počuť 
a niečomu sa priučiť a poznanie vecí skrytých a podivuhodných pokladáme 
za nevyhnutne potrebné k šťastnému životu. Z toho teda môžeme usúdiť, že 
pravdivé, prosté a jasné poznanie je ľudskej prirodzenosti najprimeranejšie. 

S touto túžbou po poznaní pravdy je spojená aj akási túžba po samostatnosti, 
že totiž duch prírodou dobre utváraný nechce nikoho poslúchať, iba ak takého 
človeka, ktorý ho riadi a poučuje radami, alebo mu rozkazuje podľa práva 
a zákonov v záujme prospechu všeobecného. Odtiaľ zase vyrastá veľkosť ducha 

a pohŕdanie vecami ľudskými. A nespočíva napokon malá sila rozumnej ľudskej prirodzenosti tiež v tom, 
že medzi živými tvormi jediný človek chápe, čo je to poriadok? Čo sa sluší v konaní i v reči? A akú je v čom 
treba zachovať mieru? 

A tak, zatiaľ čo žiadny iný živočích nevníma krásy, ľúbeznosti a harmóniu ani u viditeľných vecí, človek 
obdarený rozumnou prirodzenosťou prenáša na obraz vecí zrakom vnímaných tieto vlastnosti i na prejavy 
ducha a usiluje ešte o oveľa viac, o zachovanie krásy, stálosti a poriadku v myšlienkach a činoch, vystríhajúc 
sa toho, aby sa nedopustil niečoho neslušného alebo nemužného, ani aby sa vo svojich myšlienkach 
a skutkoch nezaoberal niečím nečistým. 

Z týchto prvkov sa teda skladá a nám vyrastá ten pojem čestného konania, ktorý hľadáme, čestného 
konania, ktoré je čestné, aj keď nie je všeobecne uznávané, a o ktorom právom tvrdíme, že je podľa svojej 
prirodzenej podstaty chválitebné, aj keď nie je nikým chválené.

Marcus Tullius Cicero
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Určitý odkaz môžeme nájsť aj v lingvistike. Veď veta „láska na prvý pohľad“,  
vo francúzštine „coup de foudre“ a v taliančine „colpo di fulmine“, sa prekladá 
doslova ako „úder blesku.“ 

Ak zoberieme do úvahy blesk aj ako symbol vôle, príslovie „blesk nikdy neudrie 
na to isté miesto dvakrát“ sa môže chápať aj v zmysle „príležitosti, ktorá nikdy 
neklope dvakrát.“

Peter Juhász

Pralesy
Slovo les nám nikomu asi nie je cudzie a iste sa 

nám v tejto súvislosti vynoria v mysli hlavne stromy. 
Je však dôležité podotknúť, že les nepredstavujú 
iba stromy. Tvoria ho všetky organizmy, ktoré 
v ňom žijú, a to vo vzájomnom prepojení. Sú to 
teda komplexnejšie biologické spoločenstvá, no 
a pralesy sú v tomto zmysle úplne výnimočné. Ich 
význam siaha ďaleko za hranice územia, na ktorom 
sa nachádzajú, a to nielen preto, že ovplyvňujú klímu 
celej planéty. Z mnohých sú prírodné rezervácie 
podliehajúce najvyššiemu stupňu ochrany, s množ-
stvom rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú iba tam. 
Hoci je Európa kontinentom s najmenším výskytom 
pralesov na svete, nejaké sa predsa len zachovali aj 
tu a dokonca sa nachádzajú aj na Slovensku. 

Čo je to vlastne prales? 

Definícia pralesa nie je medzinárodne ustálená 
a jednotná, takže kritéria na stanovenie toho, čo je 
vlastne prales, sa rôznia. Dôležitým znakom však je, 
že prales je nedotknutý človekom. Možno preto sa 
niekedy nazýva aj pôvodný les. Nedotknuteľnosťou 
sa myslí, že sa v lese nevykonáva žiadna ťažba 
dreva, nevyužíva sa na priemyselné účely, nie je 
znečistený a ani inak ekologicky zaťažený činnosťou 
moderného človeka. Je to prirodzene a voľne rastúci 
les. Čo sa zvalí, je ponechané pováľané. Čo rastie, 
je ponechané rásť. Staré jedince sami uvoľňujú 
miesto mladým. Všetko je iba v rukách prírody  
a prechádza prirodzenou obnovou. Prales je teda 
komplexný ekologicky ustálený systém, ktorého 
zložky sa dlhodobo a úzko ovplyvňujú, a to úplne 
„samé“. Základné piliere tohto spoločenstva sú 
trvalé a dynamicky vyrovnané vzťahy, zákonite sa 
vyvíjajúci celok a kontinuita. S takýmito piliermi 
nás iste neprekvapí, že v danej oblasti predstavuje 
takýto les najvyspelejšie a najzložitejšie biologické 
spoločenstvo, ktoré vôbec môže vzniknúť a trvalo 
sa udržať. 

Badínsky prales 

V tmavom a hustom Badínskom pralese, na-
chádzajúcom sa v našich Kremnických vrchoch, 
možno pozorovať úžasné prelínanie sa všetkých 
štádií a fáz vývoja lesa. Nezasahovanie človeka 
iba dokladá výskyt 200 - 400 ročných stromov. Tie 
najväčšie sú vysoké viac ako 40 metrov a ich kmeň 
rukami rozhodne neobopnete, lebo obvod stromov 
dosahuje často až 500 cm. Žijú tu zriedkavé druhy 
živočíchov – rys ostrovid, medveď hnedý či vlk 
dravý. Táto fascinujúca nádhera bola vyhlásená  
za Územie európskeho významu. Aj keď je to ná-
rodná prírodná rezervácia s 5. stupňom ochrany, 
môžete touto nádherou tichučko precupitať 
po krátkom náučnom chodníku prístupnom aj 
verejnosti. Vedie okrajom pralesa, mimo najprís-
nejšie ochranné pásmo. 

MÚDROSŤ PRÍRODY



7

40. číslo

Karpatské bukové pralesy 

Na východe Slovenska sa nachádzajú štyri bukové 
pralesy Vihorlat, Havešová, Rožok a Stužica, ktoré 
tvoria časť z rozsiahleho celku bukových pralesov. 
V roku 2007 boli zapísané do svetového prírodného 
dedičstva UNESCO, kde sú aj také zvučné prírodné 
pamiatky ako Grand Canyon alebo Kilimandžáro 
v Afrike. A oprávnene. Karpatské bukové pralesy 
sú totiž najkomplexnejším príkladom rozmanitosti 
bukových pralesov. Tiež ilustrujú konkurenčnú 
stratégiu buka. No a obsahujú aj významnú 
prírodnú genetickú banku buka na globálnej úrovni. 
Sú jedinečným príkladom ekologickej a biologickej 
evolúcie po poslednej dobe ľadovej. Nachádzajú sa 
tu mnohé pôvodné karpatské rastliny a živočíchy.

V pralese Havešová rastú zatiaľ najvyššie 
namerané buky na svete. Niektoré jedince dorástli 
až do 53 metrov. Len pre ilustráciu, lesu trvá 220 
až 250 rokov kým narastie do tejto výšky. A to mu 
väčšinou človek nedovolí. Okrem toho sa v tejto 
lokalite vyskytujú aj unikátne exempláre listnatých 
stromov ako javor horský, javor mliečny, jaseň štíhly 
a brest horský. V Stužici sa zase potuluje vzácny 
zubor európsky či los mokraďový. Prales Stužica je 
dokonca prístupný po značkovanom turistickom 
chodníku z Novej Sedlice.

Dobročský prales

Banskobystrický kraj zase v sebe ukrýva tajomný 
a nedostupný Dobročský prales. Táto národná 
prírodná pamiatka chráni vo svojom lone fragmenty 
pôvodných lesov, ktoré boli v dávnej minulosti 
živo opisované autormi kníh ako lesy nesmiernej 
celistvosti, tmavosti, rozľahlosti, so smrekmi, jedľami, 
ale aj javormi neuveriteľných dimenzií. Veď pamätná 
Dobročská jedľa, zlomená vetrom v  roku 1964, 

mala vek 450 rokov, obvod takmer sedem metrov 
a výšku 56 metrov. Sú to tisíce rokov vývoja bez zá-
sahu človeka a to ocenila aj Rada Európy v roku 1998 
Európskym diplomom. A obhájiť tento diplom nejde 
inak ako šetrným organizovaním návštev. Preto nie 
je od roku 1996 dovolené do neho vstúpiť „bežnej 
ľudskej nohe“. 

Väčšina týchto prírodných území je neprístupná 
verejnosti. Ťažká dostupnosť je však zámerom 
a súčasťou ich ochrany, aby tam mohol nerušene 
prebiehať nekonečný prírodný cyklus. A tak, okrem 
toho, že pralesy tvoria dôležitú súčasť v mozaike 
rozmanitosti a rovnováhy prírody našej planéty, 
stávajú sa pre nás aj jedinečným a jediným miestom, 
kde môžeme pozorovať a pochopiť prirodzený vývoj 
lesa a jeho fungovanie. A to je možné práve preto, že 
do vývoja tohto spoločenstva nezasahujeme. Môcť 
pozorovať toto všetko je pre nás neoceniteľným 
zdrojom poznania, ktorý je treba si vážiť a ochraňovať. 

   Mária Horváthová
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Seminár “Etikoterapia a jej zakladateľ Ctibor Bezděk”

V nedeľu 17. marca 2019 pripravila Nová Akropolis v Bratislave seminár o ďalšej významnej osobnosti 
a jej diele pod názvom „Etikoterapia a jej zakladateľ Ctibor Bezděk“. V úvode seminára sme sa zoznámili  
so životom tohto mimoriadneho českého lekára, ktorý je rovnako zaujímavý ako metódy jeho liečby.  
K svojim pacientom pristupoval nielen ako lekár, ale aj ako filozof, hlboko chápajúci ľudské vnútro. Inšpirovaný 
klasickou filozofiou vytvoril vlastnú metódu 
liečby a prevencie chorôb, ktorá spočívala 
v nastolení harmónie medzi duchovným 
princípom a potrebami hmotného tela, 
pretože práve ich disharmónia sa prejavuje 
ako choroba. Ukazoval, ako sa dá pracovať 
so svojimi strachmi, slabosťami a neresťami, 
a ako dôležité je formovať svoj charakter  
v súlade s etickými princípmi. Veľmi nás teší, 
že sa nám spoločne podarilo vytvoriť veľmi 
príjemnú a priateľskú atmosféru, a veríme, 
že si každý účastník so sebou odniesol aj 
množstvo impulzov a praktických rád.

Pozývame Vás

Viac informácii o seminári s možnosťou prihlásiť sa nájdete na: http://www.seminar.akropolis.sk/

17.4.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice 

24.4.2019 Večer na tému – Sila ilúzií, Bratislava (prednáška)

24.5.2019 Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava

25.5.2019 Hľadanie zmyslu života v dejinách ľudstva, Bratislava (seminár)

Informácie na: www.akropolis.sk


