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Myšlienka mesiaca:
„Kým sa to nestane vaším prirodzeným sklonom, vytvorte si zvyk, že budete láskaví, mierni, zhovievaví 

a súcitní. Čo môžete stratiť? Tu a tam nejakú vec, tu a tam trochu peňazí, občas nejakú hodinu alebo 
argument. Ale pozrite sa, čo môžete získať. Väčšie uvoľnenie z osobného ega, väčšie právo na milosť 

vyššieho Ja, viac krásy vo svojom vnútornom živote a viac priateľov vo vonkajšom svete.“ 
Paul Brunton

pixabay.com

Milí čitatelia,

vitajte pri čítaní posledného tohtoročného čísla nášho 
filozofického bulletinu, ktorý pre vás s láskou a nad-
šením pripravujú naši dobrovoľníci. Nastáva čas via-
nočný, ktorý vzhľadom na celospoločenskú situáciu 
možno tento rok prežijeme tak trochu inak ako tie 
predchádzajúce, no pod slovom „inak“ rozhodne ne-
myslím „menej“ ani „horšie“. Práve naopak. Už takmer 
celý rok máme jedinečnú príležitosť naučiť sa pozerať 
sa na veci z iného uhla pohľadu, a tak sa skúsme z iné-
ho uhla pohľadu pozrieť aj na tohtoročné Vianoce 
a využime jedinečnú príležitosť prežiť ich „tak trochu 
inak“.

Mnohí z nás si pravdepodobne v týchto dňoch želáme, 
aby sme mohli stráviť vianočné sviatky v kruhu svojej 
rodiny, tak ako to doteraz vždy bolo; vybrať a kúpiť dar-
čeky, ktoré potešia našich blízkych, zasadnúť za štedrý 
vianočný stôl, pozrieť si rozprávky, na chvíľu sa odpojiť 
od každodenných starostí či pracovných zhonov a vy-
chutnať si tie najkrajšie chvíle v roku v pocite pohody, 
pokoja a bezpečia. No nachádzame sa v neistej situ-
ácii a nevieme, či sa nám toto želanie podarí naplniť. 
Predstavme si na chvíľu, že nie. A položme si otázku: 
ako prežijem tohtoročné Vianoce? Aké posolstvo mi 
má priniesť to, že sa možno nenaplní moja predstava 
a budem ďaleko od svojich blízkych, možno strávim 
tieto dni osamote a bez tradičných zvykov?

Odpoveď na túto otázku závisí iba od nás, od našej 
schopnosti odpútať sa od našich fixných predstáv 
a ponúknuť samým sebe kreatívne možnosti.

Možno zbadáme, že susedia v našom dome alebo 
kolegovia v práci sú na tom rovnako ako my a mô-
žeme si práve spolu s nimi spraviť Vianoce, ktoré sa 

navždy zapíšu do našej pamäte ako „tie iné“. Možno 
ostaneme sami a dokážeme sa ponoriť do nášho vnú-
torného sveta a uvedomiť si, že putá blízkosti nie sú 
závislé od fyzických kilometrov, ktoré nás delia od mi-
lovaných bytostí. Možno sa pozrieme z okna nášho 
bytu, nadýchneme sa čerstvého zimného vzduchu 
a pocítime hlbokú vďačnosť, keďže sme vďaka rúškam 
už takmer zabudli, aké to je slobodne dýchať. Možno 
nebudeme mať dostatok prostriedkov na to, aby sme 
kúpili darčeky, ktorými by sme chceli potešiť našich 
blízkych, ale uvedomíme si aj to, že na tom vlastne až 
tak veľmi nezáleží. Možno zbadáme príležitosť stráviť 
tohtoročné Vianoce ako dobrovoľníci a pomôcť tak 
tým, ktorí to momentálne najviac potrebujú. A možno 
iba zatvoríme oči a vianočné tajomstvo sa zjaví v po-
dobe hlbokého pokojného spánku...

Máme veľa, naozaj veľa možností.

Nech už je to akokoľvek, zo srdca nám všetkým želám, 
aby sme tohtoročné vianočné sviatky prežili naozaj 
„inak“, nie preto, že nás niečo obmedzuje, ale práve 
naopak preto, že nás niečo oslobodzuje, že naše ve-
domie bude vďaka mimoriadnym okolnostiam pre-
budenejšie a otvorenejšie než po iné roky, že vďaka 
a aj napriek tomu, že to bude „iné“, budeme schopní 
dotknúť sa niečoho hlbšieho a precítiť pradávnu pod-
statu tohto slnovratového obdobia, kedy sa v najväč-
šej temnote rodí nádherné a jasné svetlo v srdci člo-
veka aj prírody.

Nech nám tento rok všetkým zasvieti a už nikdy nevy-
hasne naše vnútorné vianočné Svetlo.

 Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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Cesta vody 
Ďaleko v horách pramenil potok. Ako tak obmýval krajinu, naberal na sile a ako zdatná riečka dorazil až 
k samotným pieskom ďalekej púšte. Prúd chcel tiecť ďalej, chcel prekonať aj túto prekážku, a tak piesky 
púšte zaplavil. Nech sa ale akokoľvek snažil, voda sa v piesku vždy úplne stratila. Voda však cítila, že jej 
osud predurčil, aby sa cez púšť dostala. No nedokázala prísť na to, ako to dosiahnuť. 

Tu sa zrazu ozval jemný tichý hlas, ktorý prichádzal priamo z púšte: „Vietor vanie púšťou a lieta aj cez hory. 
Tak isto to dokáže aj voda.“ Prúd vody namietal, pretože nech sa akokoľvek snažil a vrhal sa proti pieskom, 
vždy sa napokon vsiakol. Ale vietor dokáže lietať a zrejme iba takto je možné púšť prekonať. 

„Ak budeš chcieť prekonať púšť navyknutým spôsobom konania, nikam sa nedostaneš“, pokračoval tichý 
hlas. „Vsiakneš sa a zmizneš, alebo nanajvýš po tebe zostane iba trochu blata. Musíš nechať vietor, aby ťa 
vyniesol hore. Dovoľ mu, aby ťa preniesol k cieľu, pre ktorý si bol predurčený.“

„Ale ako to mám urobiť?“, uvažovala voda. „Dovoľ, nech ťa vietor vstrebá,“ zaznela rada. 

Táto rada sa však prúdu nepozdávala. Nechcel stratiť svoju identitu. Veď ak ju raz stratí, kto vie, či ju znova 
nadobudne? Piesok však šepotal: „To prenechaj vetru. On tvoju vodu vynesie a prenesie cez púšť a nako-
niec ju nechá zase spadnúť. Bude padať ako dážď a z vody sa čoskoro stane prúd.“ 

„Ale akú mám istotu, že je to pravda?“, pýtala sa voda. „Vedz, že to je pravda. Ale ak tomu neveríš, pokračuj 
ako doposiaľ. Uvidíš však, že zostane po tebe iba močiar. To môže trvať veľa rokov. Iste uznáš, že je veľký 
rozdiel medzi močiarom a prúdom rieky.“

„A či to nejde, aby som zostal rovnakým prúdom vody, ako som teraz?“. Hlas zašepotal: „To naozaj nejde. 
Nie je možné, aby si ďalej zostal prúdom tejto rieky. Vietor tvoju podstatu odnesie a dá vzniknúť novej 
rieke. Tvoje meno bude stále vodný prúd, rovnako ako teraz. Ty ešte stále nepoznáš svoju podstatu?“ 

Keď prúd počul tieto slová, začali sa prebúdzať v jeho myšlienkach akési záchvevy. Zrazu si matne začal 
spomínať na stav, keď sa on, či niečo z neho, kolísalo v náručí vetra. Tiež sa rozpamätal na to, čo sa s ním 
dialo. Bolo to niečo neskutočné, niečo, čo sa bežne nedeje. 

A tak prúd zdvihol svoju paru a vložil ju do roztvorenej a vítajúcej náruče vetra. Vietor ho jemne a ľahko 
vyniesol nahor a akonáhle dosiahol hrebene ďalekých hôr, nechal ho za nimi mäkko padnúť ako dážď. 

Prúd, ktorý mal predtým pochybnosti, sa teraz začal rozpamätávať na svoje dávne skúsenosti a pomyslel 
si: „Áno, teraz už zase poznám svoju pravú podstatu!“ A piesok šepotal: „To je dobre. Viem to, pretože 
tento vietor vanie nado mnou už odpradávna, každý boží deň...“

Arabská poviedka

pixabay.com
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Marie Riegerová-Palacká

„Marie Riegerová bola jednou z tých silných po-
váh, ktoré nepotrebujú hľadať povzbudenie, oporu 
a posilu v uznaní iných. Všetko, čo k nej prenikalo 
z vonkajšieho sveta, sa len sotva dotklo povrchu 
jej mysli – nikdy ju ani na krok nedokázalo odklo-
niť z cesty, ktorou kráčala, vedená hlasom svojho 
srdca, vrúcne milujúceho a hlboko zbožného. Sila 
k činom, k hrdinskému sebaobetovaniu vyvierala 
z jej duše ako neprekonateľná energia lásky.“

Týmito láskavými a obdivuhodnými slovami popi-
suje Marii Riegerovú-Palackú jej dcéra Marie Čer-
vinková, ktorá pokladala za svoju povinnosť spísať 
jej životopis, aj navzdory tomu, že sa jej matka úz-
kostlivo bránila akémukoľvek verejnému uznaniu, 
aby poslúžil ako živý príklad nesebeckej a obetavej 
práce pre všetkých, ktorí to potrebovali. 

Mladosť

Marie Riegerová-Palacká sa narodila v Prahe dňa 
18. apríla 1833, ako druhé dieťa Františka Palacké-
ho a Terezie Palackej, rodenej Měchurovej. Terezie 
Palacká bola ženou s jasnou a veselou mysľou, a to 
aj navzdory ťažkej chorobe, ktorá podkopávala jej 
zdravie. Kedykoľvek sa jej stav zhoršil, vybrala sa 
celá rodina do francúzskeho Nice, kde malá Ma-
rie strávila ako dieťa, a neskôr aj ako dospievajúce 
dievča, s matkou niekoľko zím. Ako sa dozvedáme 
z jej denníkov, už v útlej mladosti na ňu veľmi za-
pôsobilo to, že spoznávala rôzne kraje a národy, 
ako bol francúzsky, nemecký, švajčiarsky, obzvlášť 
keď bol jej sprievodcom samotný František Palac-
ký. Najhlbšie ju dojímala krása prírody a najvrelejšie 
spomienky si zachovala predovšetkým na more: 
„More má pre každého akúsi magnetickú silu, takú, 
že človek sa od neho nedokáže vzdialiť, aby sa mu 
po ňom nezacnelo, a že človek môže pri ňom byť 
len jediný raz, a už sa s ním nechce rozlúčiť.“

Z korešpondencie Palackého s jeho dcérou vidieť 
lásku a úctu, ktorú Marie cítila k svojmu otcovi, kto-
rému sa podarilo do jej mladej duše vložiť vrúcny 
cit k českému národu. 

Výchova

Bolo jej dopriate všestranné vzdelanie, hoci nena-
vštevovala žiadne školy. Jej výučbu viedli výborní 
učitelia, ako napríklad hru na klavír skladateľ Bedřich 

Smetana a kreslenie Amália Mánesová. Všetci učite-
lia chválili jej svedomitosť a vážili si jej neobyčajnú 
dobrotu, nežnosť a skromnosť. Už ako malá preja-
vovala veľký zmysel pre zodpovednosť, nič v živote 
nebrala na ľahkú váhu. Jej domáci učiteľ nábožen-
stva František Schneider o nej hovoril, že má jed-
nu chybu: „Chýba jej trochu ľahkosti mysle.“ Aj jej 
matka ju nabádala k väčšej veselosti. No v Marii sa 
viac prejavovala vážna myseľ jej otca, neobyčajne 
pevná vôľa a myseľ naklonená k mravnej prísnosti, 
i keď sa zároveň hovorilo o jej dojemnej kráse a ne-
obyčajnom pôvabe.  

V domácnosti Palackých ožíval svet českých národ-
ných buditeľov a literátov, ktorí prispeli k utváraniu 
národnej hrdosti mladej Marie. Rodina a mnohí jej 
priatelia boli ctiteľmi filozofa Bernarda Bolzana, kto-
rý považoval za svoju životnú úlohu zmierniť zdan-
livé rozpory medzi náboženstvami a vedou. Za naj-
podstatnejšie považoval, aby učenie a výchova, 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

commons.wikimedia.org
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ktorých sa človeku dostáva, v ňom prebúdzali mo-
rálku prejavujúcu sa predovšetkým v činoch. Jeho 
mottom bolo: „Byť šťastný a robiť šťastným ostat-
ných.“ Mariin učiteľ František Schneider bol zapá-
leným stúpencom Bolzana a Marii vštiepil zásadu, 
že človek môže uskutočniť čokoľvek, čo skutočne 
chce. 

Manželstvo

Častým hosťom v ich dome bol priateľ Palackého 
František Ladislav Rieger, ktorý sa čoskoro do Marie 
vášnivo zamiloval. Na získanie jej srdca potreboval 
trpezlivosť a čas: „Bol to kvet, ktorý sa pozvoľna roz-
tvára, otvárajúc sa prvýkrát a dávajúc sa len jeden-
krát a navždy.“  Vzali sa v tichosti 15. augusta 1853 
v Prahe. V ich vzťahu vládol úplný súlad a pravé 
šťastie, opierajúce sa o rovnaké životné ideály a cie-
le, čo krásne vyjadril Rieger vo svojom dopise Marii: 
„Aké milé je pre mňa spomenúť si pri tom na Vaše 
vlastenecké zmýšľanie a Vašu pevnú odhodlanosť 
venovať aj zo svojej strany vlasti to, čo sme povin-
ní.“

Mladomanželia sa usídlili v dome ich rodičov, kde 
do tej doby žil aj jej starý otec, advokát Jan Mě-
chura. Prvé roky sa Marie venovala predovšetkým 
výchove svojich troch detí a starostlivosti o chorú 
matku. Po smrti svojej manželky žil Palacký s rodi-
nou svojej dcéry v jednej domácnosti, obklopený 
jej nežnou starostlivosťou. 

Dobročinnosť a vzdelávanie dievčat

Keď v roku 1861 vstúpil Ladislav Rieger do politi-
ky, zvýšil sa ich záujem o politické dianie v súlade 
so zásadou podriadiť rodinné záujmy záujmom ná-
rodným. Svoje rodinné povinnosti však nikdy neza-
nedbávala, práve naopak, svojou vnútornou silou 
a obetavosťou dokázala naplniť potreby všetkých. 

Po narodení tretieho dieťaťa sa Marie Riegerová za-
čala intenzívne venovať verejným veciam, hlavne 

praktickej dobročinnosti a zlepšeniu podmienok 
vzdelávania dievčat. Jej prvým počinom bolo vy-
hlásenie národnej lotérie v prospech osirelej tri-
násťročnej Zdenky Havlíčkovej, dcéry Karla Havlíč-
ka Borovského. Úspech, aký mala Marie so svojimi 
zbierkami pre tých, ktorí to potrebovali, spôsobil, že 
jej pomoc vyhľadávali aj ďalší. 

Naviac ju ale trápilo nedostatočné vzdelávanie 
dievčat z najchudobnejších vrstiev spoločnosti. 
Premýšľala ako im pomôcť v štúdiu a obžive. V Pra-
he vtedy existoval jediný ženský spolok, spolok sv. 
Ludmily, ktorého základnou činnosťou do tej doby, 
bola podpora chudobných vdov. Rozhodla sa spo-
lok reorganizovať a zriadiť pod ním priemyselnú 
školu pre dievčatá, v ktorej sa vyučovalo výlučne 
po česky. 

Cieľom Marie Riegerovej a jej dlhoročnej práce 
bola snaha ochrániť deti z chudobných pomerov 
už v útlom veku. K jej celoživotným činnostiam pat-
rili každodenné návštevy chudobných, pri ktorých 
stála  zoči voči veľkej biede mnohých rodín. Videla, 
že tí, ktorí najviac trpia, sú bytosti najslabšie, kto-
ré ani nemôžu odolávať zhubným vplyvom svojho 
okolia. Videla, ako deti umierajú kvôli nedostatoč-
nej výžive, špinavému prostrediu, šíriacim sa cho-
robám, ale súčasne pozorovala aj mravný úpadok 
tých najchudobnejších. Cítila, že jej povinnosťou je 
hľadať preventívne opatrenia, ktoré by povzniesli 
celé rodiny, a to nielen na tele, ale aj na duchu. 

„Ide o to, aby sme k tomuto poďakovaniu pridali aj 
návštevu chudobných a zriadili akýsi spôsob ochra-
ny chudobných. Chceli by sme k hmotnej almužne 
pripojiť almužnu srdca a ducha. Či sa nám to poda-
rí? Neviem – nemáme žiadne skúsenosti, ale máme 
dobrú vôľu a dúfam, že dobrotivý Boh požehná 
nášmu úmyslu a našej snahe. Almužna nech nie je 
účelom, ale prostriedkom. Účelom nech je dosiah-
nutie väčšieho telesného a duševného blaha.“

Spoločenské postavenie jej rodiny umožňovalo 
postaviť sa za tieto myšlienky a ich šírenie. Jej pria-
teľom a pomocníkom bol tiež Vojta Náprstek, ktorý 
v roku 1865 pomáhal svojimi prednáškami a osob-
ným prístupom pri zakladaní dobročinných zaria-
dení. 

Z Holandska jej prichádzali listy od filantropa Hen-
drika Suringara, ktorý ju na základe vlastných skúse-
ností nabádal k práci s deťmi: „Súhrnom všetkého 
je poradiť Vám, aby ste sa venovali viac starostlivos-
ti o mládež. Tým sa dostanete do styku s matkami 
a budete môcť lepšie, než kedykoľvek predtým, 
sama posúdiť, kto má najviac práv na Vašu pomoc 
a Vašu ochranu.“ 

commons.wikimedia.org



5

53. číslo

Rady a vzory pre svoje dielo hľadala predovšetkým 
vo francúzskych dobročinných ústavoch, ktoré boli 
podľa slávnej pedagogičky M. Pepe Carpentierovej 
oživené novým duchom a nazvané materskými 
školami. 

Materské školy a jasle

Prvá materská škola bola otvorená 1. januára 1869 
v kláštore u sv. Jakuba a ako vychovávateľky tu pô-
sobili ženy. Záujem o materskú školu medzi chu-
dobnými ľuďmi rástol, ale bohužiaľ bolo možné 
prijať sotva polovicu hlásiacich sa detí. Správa ústa-
vu prijímala predovšetkým deti, ktoré doma nemali 
správne podmienky pre zdravý vývoj a ktorých ro-
dičia boli celý deň zamestnaní svojou prácou. 

V roku 1869 bola Marie Riegerová zvolená za pred-
sedníčku výboru dám, ktorý aj v neskorších rokoch 
zabezpečoval chod opatrovní a škôlok. Okrem ma-
terských škôlok a opatrovní sa tiež zaslúžila o zria-
denie jaslí. Vďaka jej veľkému úsiliu a práci členiek 
výboru dosiahla veľký úspech. Koncom roku 1890 
bolo výboru zverených šestnásť materských škôl 
a opatrovní, dvoje jasle s dojčenským oddele-
ním, päť jaslí pre deti od jedného do troch rokov 
a okrem toho aj podpora dojčiacich matiek a ich 
novorodencov v rôznych štvrtiach mesta. Svoju 
dobročinnosť zavŕšila zriadením dievčenskej prie-
myselnej školy a starostlivosťou o odborné vzdelá-
vanie dievčat. Zaslúžila sa aj o vznik školy umelec-
kého vyšívania. 

„Život prináša množstvo bojov a útrap. Keď ich 
nemôžeme odvrátiť od všetkých dospelých ľudí, 
dbajme aspoň na to, aby sme útlu mládež ušetrili 
od trpkosti a dopriali jej radostnejšie spomienky. 
Čím skôr ich obklopujme láskou, aby sa už v útlom 
srdci zakorenilo presvedčenie trvajúce po celý ži-
vot, že aj vo vrstvách bezstarostne žijúcich ľudí, tlčú 
pre nich súcitné srdcia.“

Tichá bojovníčka

„Veru, kto poznal moju matku iba zo spoločenské-
ho života, kde bývala často ľahostajnou, nepoznal 
jej oživenú tvár, jej žiariace oči, jej láskyplný úsmev 
– ten dobre poznali chudobné ženy a ich deti. Dve 
veci boli najvýraznejšími v jej konaní: jej veľká úcta 
k chudobe a jej neohrozenosť. Ona sa ničoho nebá-
la, nič ju nevydesilo.“

„Bolo to zvláštne, ako dokázala spojiť ťažké veci: 
priblížiť sa k chudobnému, získať jeho dôveru a pri-
tom si zachovať autoritu. Nikdy neprichádzala ako 
dávajúci k prosiacemu, ale vždy rozvážne, vždy veľ-
mi zdvorilo, starostlivo zachovávajúc všetky formy 
spoločenského zaobchádzania ako rovný s rov-
ným.“

Svoju prácu vykonávala najradšej v tichosti a nikdy 
pre seba nežiadala žiadne pocty. Vždy konala tak, 
ako zmýšľala a prejavovala sa taká, aká v skutoč-
nosti bola. Nič nepredstierala, bola pravdivá a silná 
duchom. Bola ľahostajná k úsudku a chvále cudzie-
ho sveta, ale pevne kráčala za svojím cieľom. Bola 
zároveň citlivá a láskavá, no neoblomná vo svojich 
zásadách. Žiadnymi ťažkosťami sa nedala zastrašiť. 

„Kedykoľvek sa mi niečo zdá ťažké, nemyslím príliš 
na ťažkosti a netýram sa vedomím, že je to nemi-
lé, naopak sústredím myseľ a pustím sa pozorne 
do toho. Často sa to zdá horšie, než to naozaj je.“

Marie Riegerová zomrela 29. marca 1891 v Ríme. 
Jej pozostatky boli prevezené do Lobkovíc, kde 
boli vystavené dňa 6. apríla. O deň neskôr sa konal 
pohreb, ktorého sa zúčastnilo mnoho predstavite-
ľov rôznych spolkov. Na jej počesť bol po jej smr-
ti založený fond Marie Riegerovej-Palackej, ktorý 
podporoval prevažne chudobné matky a ich deti 
počas šestonedelia.

Eva Bímová

Veľká sila voľby. Veľká zodpovednosť
V živote sa často ocitáme na križovatke rôznych životných príležitostí. To, že máme možnosti, oslavujeme 
ako výsadu a zažívame pocit slobody zo schopnosti vybrať si z mnohých možností. Cítime, že máme naše 
životy pod kontrolou a rozhodli sme sa túto slobodu v čo najväčšej miere zachovať bez toho, aby sme 
sa zaviazali k niektorej z možností. Avšak nepotrvá dlho a my sme rozpoltení medzi toľkými možnosťami, 
pričom každá je mámivejšia než tá druhá. A tak sa vynára vnútorný boj, aby sme zachovali čo najviac 
možností, až do poslednej minúty. Sloboda a výsada zvoliť si sa postupne stávajú okovami, ktoré nás držia 
v zajatí stavu nerozhodnosti a nečinnosti a my sa čudujeme, prečo sa zrazu cítime takí utláčaní životom. 
Prečo si musím vybrať?

NA ZAMYSLENIE
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Tento jav je tak bežný, že bol v slangu pokrstený menom FOMO - the fear-of-missing-out – strach z neprí-
tomnosti. Hoci sa to môže zdať smiešne, má to vážne dôsledky, ktoré vrhajú svetlo na nebezpečnú pascu. 
Často zamrzneme stojac  zoči voči pred voľbami. Čo ak urobím chybu? Čo ak sa nesprávne rozhodnem? 
Čo ak by tá druhá možnosť priniesla lepšie ovocie? Iluzórna sloboda, ktorá sa oslavovala vo chvíli, keď táto 
voľba prvýkrát narazila, sa postupne zvrhne na zdroj zmätku, pochybností a strachu z nesprávnej voľby. 
Sme ohromení a uväznení v nečinnosti. 

Aby sme mohli zvládnuť tento zmätok, musíme sa najskôr zbaviť dojmu, že robiť chyby je hanba alebo 
nedôstojné. Robiť chyby je prirodzené pre každého, kto sa odváži skutočne sa pustiť do dobrodružstva 
života, skúsiť niečo nové, aj za hranice toho, čo je ľahké a pohodlné. Rozpoznať naše chyby znamená uká-
zať, že o našich činoch uvažujeme nepretržite s vedomím a pokorou, vždy dychtiví sa zdokonaľovať. Sa-
motná chyba môže byť príležitosťou k rastu, pretože sa z nej môžeme učiť čo nerobiť. A aj to samo o sebe 
je plodný krok vpred. Tak prečo teda ten strach? Nie je nič zlé na tom robiť chyby, pokým sa z nich učíme 
a rastieme. Jeden múdry muž staroveku raz povedal: „Kto nikdy neurobil chybu, nikdy neskúsil nič nové.“

Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že sloboda, ktorú si tak ceníme, je predovšetkým sloboda voľby. 
Samotný akt voľby je vyjadrením tejto slobody. Keď upadneme do nečinnosti, v skutočnosti sa vzdáme 
tejto slobody a stávame sa väzňami strachu a zmätku. Vezmime si napríklad, že po náročnom dni v práci 
sa vám konečne podarilo vyhradiť si čas na pozeranie filmu na Netflixe. S radosťou zapnete cennú vecičku 
a tešíte sa zo širokej škály možností, z ktorej si môžete vybrať. Keď však začnete prehliadať, premrhaním 
jedného filmu za druhým, uvedomíte si, že ubehlo 45 minút a trápite sa, že čas, ktorý ste mohli využiť 
na film, sa namiesto toho premárnil v zmätku nerozhodnosti. Koľko z nášho života sa tomu podobá a jed-
noducho odletí preč?

Možno to, čo to robí v mnohých prípadoch ešte odstrašujúcejším, je vedomosť, že v konečnom dôsledku 
bude nevyhnutné zniesť tú mučivú definitívnosť toho, že si musíme vybrať. Napríklad pri výbere z množ-
stva osobných, spoločenských alebo profesionálnych pozvánok na konkrétny večer, by sa človek mohol 
zdržať voľby v očakávaní, že by sa mohla objaviť ešte lepšia možnosť. Čakáme. Termín odpovede na po-
zvánku sa stále približuje a v najhoršom prípade postupne vyvoláva paniku. V najlepšom prípade si uve-
domíme, že ak by sme sa už skôr zaviazali, mohli sme produktívne využiť čas na lepšiu prípravu a účasť 
na príležitosti, ktorá je na dosah. Narastajúci tlak času alebo vonkajších okolností spôsobujú zbytočný 
stres. A naša „voľba“ namiesto toho, aby sa vynorila z objektivity vôle, je určovaná pohodlnosťou, túžbami 
alebo naliehavosťou okamihu. A hoci to intelekt môže definovať ako voľbu, v skutočnosti je to ilúzia; sme 
jednoducho poháňaní silnou inštinktívnou potrebou komfortu a pohodlia. Namiesto toho, aby sme si vy-
brali to, čo je správne, etické a skutočne potrebné sme ovládnutí tým, čo je ľahké alebo najpohodlnejšie. 

Nie je namiesto toho možné, aby sme sa prebili cez ilúziu nášho intelektu a skutočne si vybrali? Nie je 
možné objektívne rozoznať možnosti, určiť priority rozlíšením toho, čo je najdôležitejšie aj navzdory ten-
denciám páči sa mi a nepáči? Zdá sa, že tu leží zásadná zodpovednosť ľudskej bytosti, ktorá ju odlišuje 

pixabay.com



7

53. číslo

Symbolizmus opice

Opice sa objavujú v rôznych kultúrach a civilizáciách, či už ako symbol 
alebo ako hrdina v mnohých rozprávaniach, mýtoch a príbehoch.

V Egypte nesie jej podobu boh Thot, ktorý patrí medzi lunárne božstvá 
a je stelesnením poznania. Hovorí sa mu preto Otec múdrosti čí písma 
a všeobecne kultúry, je tvorcom všetkých vied. Bol ochrancom vzdelá-
vacej časti iniciačných chrámov – miest, kde sa pripravovali kandidáti 
na zasvätenie. Bol pánom mlčania, tajomna, ticha a tajomstva, pretože 
o iniciačných poznatkoch sa nehovorí. Vraví sa, že keď ľudia zabudli 
čítať v prírode, Thot im priniesol písmo. Podľa tradície bol prvým z Veľ-
kých mágov a jeho meno sa stalo generickým pre všetkých mudrcov 
v Egypte. Bol zobrazovaný ako človek s hlavou ibisa alebo ako pavián, 
ale nikdy nie ako človek s hlavou paviána. Ďalšia z jeho podôb je opica 
s hlavou psa, kde pes symbolizuje vernosť.

V Egypte sa spodobenie opice objavuje tiež u jedného zo štyroch Ho-
rových synov, ktorí ako strážcovia svetových strán strážili v mastabách 
štyri kanopy, teda nádoby obsahujúce vnútornosti zosnulých: Amset 
s ľudskou hlavou stráži s bohyňou Isis pečeň; Hapi s hlavou paviána 

SVET SYMBOLOV

od všetkých ostatných bytostí na planéte. Šelma je zotročená svojimi inštinktmi pre svoju vlastnú pohodu. 
Keďže nemá mentálnu schopnosť objektívne rozoznávať, zdá sa, že príroda ju vo svojej večnej múdrosti 
vybavila požehnaním automatickosti, aby jej zabezpečila najlepšiu šancu na prežitie a pokračovanie. Na-
príklad keď zviera cíti hlad, je potrebné, aby bolo automaticky motivované k lovu alebo zháňaniu potravy.

Na druhej strane, viac rozvinutá mentálna schopnosť človeka mu umožňuje definovať priority tým, že si 
vyberie naplniť zásadnejšie zodpovednosti a záväzky, pričom nestráca sebakontrolu nad inštinktmi pre-
žitia. Má možnosť zvoliť si smer svojho konania, zvoliť si blaho spoločnosti pred osobnými preferenciami, 
zvoliť altruizmus pred sebeckou konkurenciou, vybrať si ťažké, ale správne aj napriek vynaloženému úsi-
liu. A ako sa uvádza v jednom hollywoodskom trháku: „S veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť.“ 
Schopnosť objektívne rozlišovať, nezávisle od tendencií našich inštinktov, je možno práve tou podstatou 
našej slobody. A existencia tejto schopnosti si vyžaduje jej používanie. 

Aby sme to dokázali, starodávne tradície ponúkajú tajomstvo záväzku. Záväzok – slovo, ktoré spôso-
buje, že sa mnohí schúlia, pretože to znamená byť viazaný na niečo nezvyčajné a ťaživé. Napriek tomu 
však navrhujeme, aby bol záväzok silným prejavom našej slobody zvoliť si a bol nevyhnutným nástrojom 
pre ľudskú bytosť na to, aby mohla riadiť svoj vlastný osud. Záväzok nás schráni pred našimi nestálymi 
inštinktívnymi tendenciami, ako sú okamihy lenivosti, meniace sa nálady a zmätočné možnosti. To nám 
umožňuje stáť pri tom, čo sme uznali za našu povinnosť a za naše priority. Záväzok nám umožňuje pre-
vziať a usmerniť iniciatívu, aj napriek výzvam a prekážkam. Je to jedinečná ľudská sila, kvet, ktorý vychádza 
z našej vôle. Zušľachťuje človeka, dáva zmysel, účel a smer jeho životu. 

Mytológie z celého sveta oslavujú veľkých hrdinov, ktorí sa odvážia prevziať zodpovednosť za svoje živo-
ty a zvoliť si, aj napriek hroziacemu nebezpečenstvu neznámeho. Zostávajú pevní so silou ich záväzku, 
aj napriek mnohým výzvam a ťažkostiam, ktorým čelí ich život. Vynárajú sa víťazne, často až mýticky pre-
transformovaní na bohov. Podobne, ak by jednotlivci ako Mahátmá Gándhí alebo Nelson Mandela jedno-
ducho čakali, ako sa vyvinú okolnosti, možno by neboli schopní zmeniť priebeh histórie. Možno tento hr-
dinský duch leží hlboko v našich srdciach. Vrhnime sa každý do dobrodružstva života, aby sme objavovali, 
prebudili sa a transformovali sa. Odvážme sa vybrať si, aby sme vytvorili cestu v ústrety  k nášmu osudu.

Harianto Mehta

Thot

commons.wikimedia.org
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Jazyk hudby

„Hudba sa objavuje v ľudskom srdci. 
Keď sa rozochvejú naše emócie, prejavujú sa zvuky 
a keď zvuky dostanú presnú formu, máme Hudbu.“ 

Konfucius.

Hudba bola vždy dôležitou súčasťou života starodávnych civilizácií 
a práve v minulosti môžeme nájsť kľúč k pochopeniu tajomného jazyka 
hudby, ktorý dokáže prehovárať k samotnej duši človeka a v určitom 
okamihu prebudiť ušľachtilé cnosti, ktoré sa stávajú trvalým notovým 
zápisom v našej partitúre života a my sa rozhodujeme podľa akých nôt 
chceme v živote hrať. 

Hudba má magickú moc, v určitom okamihu dokáže prebudiť tie naj-
hlbšie city, vďaka nej pocítime ozajstný súcit i lásku, ale dokáže aj zra-
ňovať a ovplyvňovať naše myšlienky a emócie. Človek má v sebe množ-
stvo vznešených citov a myšlienok, ktoré sú ukryté pod povrchom, spia 
a čakajú na okamih, aby sa mohli premeniť na slová a činy. Zostupujú 
do duše človeka, obohacujú jeho vnútro a hudba sa stáva nástrojom, 
ktorý má silu prebudiť v človeku jeho skrytú časť, rozochvieť city, vyvo-
lať emócie, ktoré v sebe človek skrýva.

UMENIE A KRÁSA V DIELACH ČLOVEKA

stráži s bohyňou Nefthys pľúca; Duamutef s hlavou šakala stráži s bo-
hyňou Neit žalúdok a Kebehsenuf s hlavou sokola stráži s bohyňou 
Selket črevá.

So smrťou rovnako súvisí už zmienený Thot, ktorý je prítomný aj 
u takzvaného Váženia duše, aby zaznamenal a pripomenul každé ne-
spravodlivé konanie, ktorého sa zosnulý človek dopustil, a tiež všetky 
dobré činy, ktoré by mohli vyvážiť to nedobré. 

V afrických kmeňoch existuje množstvo mýtov, v ktorých ľudia, 
nectiaci si bohov, alebo nedobre sa správajúci, sú za trest premenení 
na opice.

V známom indickom epose Rámájana opičí boh Hanuman predsta-
vuje absolútnu oddanosť svojmu pánovi Rámovi. V mýte je písané, 
že keď boli Ráma s Lakšmí zranení v boji a potrebovali liečivé byliny, 
Hanuman ich šiel natrhať na vysokú horu. Nemohol však žiadne nájsť, 
a preto odtrhol a priniesol celý vrchol hory. Hanuman, opičí boh, 
predstavuje v hinduizme priaznivého  a ochranného ducha.

V Číne sa opica stala jedným zo znamení zverokruhu. Tradícia vychá-
dza z legendy o Budhovi, ktorý sa chystal opustiť Zem. Prišlo sa s ním 
rozlúčiť iba dvanásť zvierat a za odmenu boli po nich pomenované 
znamenia horoskopu. Poradie, v akom prichádzali, bolo zachované  
v postupnosti zverokruhu. Deviata v poradí sa dostavila práve opi-
ca. Predstavuje sklony k ľahkovážnosti, posmievaniu a nemiestnym 
žartom, ale dokáže byť tiež veľmi srdečná, citlivá a empatická. Je aj 
šikovná a kreatívna. Ako u každého znamenia, záleží len na človeku, 
ktoré z týchto jej vlastností uprednostní. 

Renata Svobodová

Hapi

Hanuman

commons.wikimedia.org
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Hudba je posvätným nástrojom. Je chorálom, ktorého ozvena sa šíri katedrálou, a tá sa stáva sakrálnym 
priestorom, v ktorom vnímame veľkosť vesmíru a zároveň nekonečnú hlbinu ľudskej duše. Hudba po-
máha rastlinám v ich raste, upokojuje deti pred spaním a sprevádza mužov do vojny. A predsa je hudba 
niečo viac. Je to zvuk zeme a neba, prílivu a búrky, je to ozvena kriku vtákov niekde v diaľke, dunivý zvuk 
remeselníka pri práci. Zvuky a vibrácie nás obklopujú v každom okamihu nášho života.

Najväčšie hudobné diela bývajú právom nazývané filozofické; ak sa pokúša filozof dosiahnuť pravdu 
o podstate človeka hľadaním múdrosti, tak potom robí hudba to isté, keď pôsobí na jeho city. V každom 
človeku je zrnko dobra, je ukryté hlboko v ľudskej duši, a hudba má niekedy silu priviesť toto semienko 
k životu, aby vyklíčilo. Pri počúvaní hudby by sme mali vnímať krásu každého tónu a sledovať, ako sa spá-
jajú do dokonalej symfónie. Takáto hudba potom človeku pomáha hľadať harmóniu so sebou samým, 
s prírodou a univerzom. Je univerzálnym jazykom, životodarnou silou zvuku a môže aj liečiť. Hudbu môže 
vnímať každý, dokonca aj ten, kto tvrdí, že nemá hudobný sluch, pretože staroveká múdrosť hovorí, že 
hudba prehovára ku všetkým, k minerálom, rastlinám, zvieratám aj ľuďom.

Hudba odráža úroveň vedomia človeka, a tak môžeme povedať: Povedz mi čo počúvaš a ja ti poviem, aký 
v skutočnosti si.

Vtáci vytvárajú hudbu vibráciou svojich krídel, delfíny sa ňou dorozumievajú a vo vesmíre hovoríme 
o hudbe sfér; hudba sa stáva jazykom medzi ľuďmi, populárnejšími než knihy alebo politici, sú dnes 
speváci. Keď sme na rovnakej vlne s okolím, tak sme spokojní, ale ak nejde všetko tak, ako by sme chceli, 
keď dochádza k problémom, ktoré so sebou prináša život, odráža sa to na našom vnútornom živote, kde 
zavládne nesúlad. Sme mrzutí a nahnevaní, na seba aj okolie, a znovu sa snažíme nájsť harmóniu a súlad 
s okolím a so sebou samým, čo je cieľom a zmyslom života. 

„Možno si počul ľudskú hudbu, ale nepočul si ešte hudbu zeme. 
Možno si počul hudbu zeme, ale nepočul si ešte hudbu nebies.“ 

Čuang-c

V Číne bolo hudobné umenie úzko spojené s filozofiou a náboženskými predstavami. Podľa čínskej tradí-
cie bola hudba darom z nebies, jej princípy sa rodia z harmónie vesmíru a na človeka má veľmi silný vplyv. 
Každý hudobný tón mal svoje presné miesto a presne zapadal do dvanástich stupňov tónovej rady, kde 
jednotlivé stupne symbolizovali jeden z dvanástich mesiacov a ich vzťah k Slnku a Mesiacu na nebi. Šesť 
nepárnych tónov predstavuje aktívny, mužský prvok jang, šesť párnych tónov pasívny, ženský prvok jin.

pexels.com
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Hudba pôsobí na celý vesmír, na nebesá i na zem a tieto dve základné sily sa v nej odrážajú. Jang pred-
stavuje nebeskú silu svetla a aktívneho mužského princípu a jin silu Zeme, tmy a pasívneho ženského 
princípu. V čínskej hudbe sú teda obsiahnuté prvky symbolizujúce prvky zákonitostí, striedanie ročných 
období, smer ôsmych vetrov (čo zodpovedá ôsmym základným triedam hudobných nástrojov) a odtiene 
piatich farieb (čo zodpovedá piatim základným stupňom stupnice).

Čínska hudba je úzko spätá s rečou, ktorej najdôležitejšou zložkou je melódia reči a intonácia. Ich intonač-
ná bystrosť umožňuje zachytávať jemné odtiene tónu v reči, ktoré Európan vôbec nie je schopný vnímať. 

V čínskej medicíne je hudba dôležitá pre každodenný 
život, ale aj ako spôsob liečby chorôb pomocou piatich 
zvukov, ktoré súvisia s učením o piatich základných prv-
koch (oheň, zem, kov, voda, drevo). Mudrci starobylej 
Číny vedeli ako silno pôsobí hudba na ľudskú dušu a har-
monizuje city a rozum. Môže nabádať ľudí k dobru, ale 
ak odráža nestále emócie, môže rozvracať mravy a od-
kláňať človeka od vznešených ideí. Základom čínskej ľu-
dovej hudby je príbeh: každá melódia, každá pieseň by 
mala rozprávať príbeh, ktorý sa stáva cestou poznania 
samého seba. Hudba silno pôsobí na ľudskú dušu a je 
naplnená čarovnou magickou silou. Vyjadruje harmóniu 
prírody a mravných základov ľudskej spoločnosti. 

Čínsky filozof Konfucius chápal hudbu ako vibráciu, 
ktorá prestupuje celým univerzom, prírodou a odráža 
sa vo vnútre človeka. Všetko hrá svojim tónom a pokiaľ 
sa tieto tóny zjednotia do harmonického súladu, vzniká 
hudba. Veril v schopnosti človeka nájsť vo svojom vnút-
re harmóniu, pretože jedine ten, kto zavedie do svojho 
života ušľachtilé ideály, odrážajúce sa v hlbokej morálke 
naplnenej hľadaním cností, spája svoje slová, myšlien-
ky a konanie do dokonalej hudobnej symfónie, v ktorej 
sú jednotlivé tóny harmonicky zladené. Pokiaľ to tak nie 
je, vnútorný nesúlad spôsobuje, že človek hrá falošne 
a jeho vnútorné noty sú naplnené pýchou, strachom, 
egoizmom a aj jeho hudba znie v ušiach poslucháčov 
chaoticky a zmätene.

Lao-c‘ vo svojom diele Tao-te-t‘ing (Kniha o ceste a cnosti) spája hudbu s energiou čchi, ktorá prestupuje 
všetkým a má vplyv na zákony rezonancie, výšku a farby tónov. Načúvať znamená vibrovať spoločne 
s inou bytosťou. Lao-c‘ prirovnáva dvoch ľudí vo vzájomnej harmónii k dvom harfám, ktoré hrajú spo-
ločne. Keď načúvame dobrému človeku, ktorého vnútro je naplnené cnosťami, cítime v tele príjemné 
uvoľnenie, ktoré sa pominie v okamihu, keď ten, ktorý k nám hovorí, je naplnený zlosťou, zlou náladou 
alebo inou negatívnou reakciou, ktorá sa nachádza v jeho vnútre.

Hudba sa objavuje v srdci a odráža vnútorný svet človeka. Ozajstná hudba je naplnená pokojom a jedno-
duchosťou, pôsobí na človeka blahodarne a zaháňa nepokoj, nespokojnosť a smútok. 

„Na svete je niečo, čo nad nami neustále bdie, čo sa dôsledne riadi vlastným zákonom, 
niečo, čomu môžeme dôverovať, čo nás nikdy neopustí v tiesni.“ 

Leonard Bernstein

Hudobný vývoj má vplyv na rozvoj osobnosti človeka. Hudba ovplyvňuje emócie a prebúdza hlboké 
city ukryté v človeku. Pôsobením hudby sa človek odpútava od bežných starostí, stereotypu a niekedy 
aj všednosti každodenného života. Napríklad výrazný hudobný rytmus tanečných skladieb spontánne 
a bezprostredne podnecuje pohybové funkcie a tanečné reakcie, ktoré u nás môžu navodiť pocit radosti 
a uspokojenia. Nové a silné zvukové podnety nás môžu nabudiť k aktivite a naopak smutná a rozvláčna 

pexels.com
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Stalo sa

Workshop Kľúče k prekonávaniu prekážok
9. októbra sa uskutočnil v priestoroch Cen-
tra Agathos workshop z cyklu Kľúče k sebe, 
ktorý sa tentokrát venoval téme prekoná-
vania prekážok. Počet návštevníkov bol 
dostatočne hojný na to, aby spolu zábav-
nou a interaktívnou formou objavili vlastné 
schopnosti ako prekonávať prekážky a po-
súvať svoje hranice. Skúsili sme zmeniť náš 
pohľad na prekážky a problémy a pozerať sa 
na nich skôr ako na výzvy, a teda ich uchopiť 
tak trochu z iného konca. V neposlednom 
rade sme sa spoločne zamýšľali aj nad tým, 
do akej miery sú naše vlastné predstavy fak-
torom ovplyvňujúcim skutočnú veľkosť pre-

kážok. Tento workshop bude pokračovať aj ďalšími témami ako sú Kľúče k tvorivému prístupu k životu či 
Kľúče k trpezlivosti a vytrvalosti. Tešíme sa na Vás a veríme, že aj ďalšie stretnutia budú rovnako príjemné 
a obohacujúce. 

Podrobnosti a aktuálne informácie nájdete na našej web stránke: https://www.akropolis.sk/program-aktivit.
Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin

melódia v nás môže vyvolať pocity smútku a skľúčenosti. Preto bol v minulosti, rovnako ako aj dnes, dô-
ležitý hudobný rozvoj človeka už v jeho ranom veku, pretože ako malé dieťa silne vnímame všetko, čo 
sa okolo nás deje. Preto je dôležité formovať dieťa v prostredí naplnenom harmonickými a príjemnými 
zvukmi. Väčšina z nás s potešením počúva hudbu bez toho, aby si naplno uvedomovala jej vplyv; niekedy 
nás hudba povzbudzuje ako hra na píšťaly, ktorá vyvolávala nadšenie v dušiach Sparťanov pred bojom, 
a inokedy nás priam vyčerpáva. 

Aby mohla vzniknúť harmonická symfónia, musel sa skladateľ obrniť veľkou trpezlivosťou, nájsť súlad 
a harmóniu medzi jednotlivými skladbami, musel doslova vybojovať zápas o harmóniu, aby našiel nielen 
správne tóny, ale aj rytmus. Musel zvládnuť mnoho vnútorných bitiek a niekedy, ako v prípade Beetho-
vena, mala symfónia štrnásť verzií, ale dôležité bolo, že tento zápas nevzdal. Je dôležité akú hudbu po-
čúvame, pretože prostredníctvom nej sa vytvára náš vnútorný život, ktorý sa môže naplniť ušľachtilými 
ideami a citmi.

I my sa môžeme pokúsiť zo svojho života vytvoriť symfóniu plnú krásnych a harmonických tónov, ktoré 
doľahnú k srdciam ostatných ľudí. Záleží iba na nás, aké noty si vyberieme, každý z nás si môže zvoliť, či dá 
prednosť tomu správnemu rytmu života v hľadaní harmónie trvalých ideí naplnených múdrosťou, alebo 
uprednostní hudbu, ktorá sa stane útekom pred realitou, životom plným chvíľkových a pominuteľných 
zážitkov. Byť dirigentom vlastného života znamená mať život vo vlastných rukách, nájsť vnútornú harmó-
niu a túžbu odovzdávať ju ďalej. 
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