
BULLETIN
FILOZOFICKÝ

marec - apríl 2021
Ročník č. VI

55. číslo

ÚVODNÍK

1

Myšlienka mesiaca:
„Jednotlivec, ktorého činy sú motivované prianím priniesť šťastie ostatným, sa prirodzene stretáva 
s menším množstvom nešťastia než človek, ktorý túto motiváciu nemá. Choroby, staroba a nehody, 

toho či onoho typu, sú síce rovnaké pre každého z nás, no pri svojej starostlivosti o ostatných sa menej 
strachujeme o seba. A keď sa menej strachujeme o seba, prežívanie nášho vlastného utrpenia je menej 

intenzívne. “ 
Dalajláma

Milí čitatelia,

jar už sa nám ohlásila silnejúcim slniečkom a narasta-
júcou energiou v prírode aj v človeku a my vám priná-
šame ďalšie číslo nášho filozofického bulletinu.

Pred nedávnom som čítala jeden krásny citát od zakla-
dateľa Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis, 
J. A. Livragu, ktorý hovorí: „Nezabúdajme, že pod-
ľa alchymistov je jar najpriaznivejšie obdobie v roku 
na začatie Veľkého Diela – premeny Olova na duchov-
né Zlato.“ Inými slovami, prežívame obdobie priaznivé 
na začatie vnútorných zmien a transformácií. 

Každý z nás si určite veľakrát v živote prešiel obdobia-
mi, kedy sme cítili veľkú potrebu niečo zmeniť. Pocítili 
sme, že niektoré veci sa akosi vyčerpali, niektoré formy 
akoby skameneli a to, čo nám prinášalo radosť, rozvoj 
alebo uspokojenie, sa zrazu začalo javiť ako prekážka, 
brzda alebo trápenie. Alebo sme si zrazu uvedomili, že 
kráčame smerom, ktorým nechceme, či žijeme spôso-
bom, ktorý je pre nás neudržateľný... alebo prišlo nie-
ktoré z množstva iných rozličných uvedomení.

Všetky tieto uvedomenia sú dôležitým signálom na to, 
aby sme spravili nejakú vnútornú zmenu, upozorňu-
jú nás, že pre náš ďalší rast a vývoj je potrebné niečo 
vo vnútri seba premeniť, transformovať na čosi nové 
a lepšie. Je to prirodzený hlas nášho vnútra, ktoré si 
pýta otvorenie novej životnej cesty alebo etapy.

Veľakrát sa stane, že tento hlas vyhodnotíme nespráv-
ne, teda tak, že potrebujeme niečo zmeniť navonok. 
A zabúdame na to, že vonkajšie zmeny by mali byť iba 
dôsledkom zmien vnútorných a že samotná zmena 
formy neprinesie žiadaný výsledok, ak vnútro zosta-
ne rovnaké. Ale prísť na to, čo od nás život žiada, je 
niekedy naozaj ťažké, lebo nemáme tak dobre vycib-
rené vnútorné zmysly, aby sme vedeli odlíšiť naozajst-
ný hlas našej duše od hlasov našich túžob, strachov, 

želaní a nespracovaných skúseností. A tak sa niekedy 
v našich rozhodnutiach pomýlime. Ale ako sa hovorí, 
problém nie je pomýliť sa, problém je zotrvať v chybe 
aj vtedy, keď si uvedomíme, že sme urobili zlé rozhod-
nutie.

V každom prípade je vždy dobré zamerať svoju po-
zornosť dovnútra. A uvedomiť si, že vnútorná zmena 
je často oveľa namáhavejšia a zdĺhavejšia ako zmena 
vonkajšia. Že posunúť sa o jediný milimeter vo vnút-
ri trvá dlho, vyžaduje si to veľa rozjímania a často aj 
istého napätia a vnútorného boja. Ale stojí to za to, 
lebo keď sa vedomie rozšíri čo i len o jeden milime-
ter, potom sa naozaj všetko zmení. Zmení sa náš uhol 
pohľadu na život, zrodí sa v nás nová dimenzia našej 
osobnosti a ako dôsledok sa zmenia aj vonkajšie uda-
losti, ktoré nás stretávajú. Ten milimeter stojí za to. 

Želám nám všetkým, aby pre nás tohtoročná jar bola 
impulzom a inšpiráciou k vnútornej práci a aby zme-
ny, ktoré spravíme, boli prospešné nielen pre nás, ale 
aj pre naše okolie. Lebo o tom to v konečnom dôsled-
ku celé je.

Krásnu jar!
 Mgr. Kamila Hermannová 

riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
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Taký obyčajný príbeh zo života
Do nemocnice vtrhol doktor, ktorý sa ponáhľal k urgentnej operácii malého chlapca. Ako letel chodbou 
smerom k operačnej sále, narazil na otca toho chlapca, ktorý už na doktora nervózne čakal. Len čo ho 
zbadal, začal na neho kričať: „Kde ste tak dlho? Uvedomujete si, že život môjho syna je v ohrození? To 
nemáte žiadny zmysel pre zodpovednosť?“

Doktor to prijal pokojne a odpovedal: „Ospravedlňujem sa. Nebol som v nemocnici, keď doviezli vášho 
syna. Vyrazil som hneď ako ma zavolali. Prišiel som tak rýchlo, ako sa len dalo. Ale teraz sa, prosím, upo-
kojte, aby som mohol začať robiť svoju prácu.“ 

„Upokojiť sa! Čo ak by bol v tej sále váš syn? Keby vám syn umrel počas toho, ako čakáte na doktora, čo by 
ste robili?“ odpovedal nahnevane otec dieťaťa. Doktor si stále zachovával pokoj a opäť milo odpovedal: 
„Uisťujem vás, že urobíme všetko, čo je v našich silách. Vy sa teraz, prosím, upokojte, s božou pomocou to 
všetko dobre dopadne.“ „Dávať rady, keď nezomierate od strachu, to je ľahké,“ zamrmlal si otec. 

Ubehli hodiny, kým operácia skončila. Až napokon zo sály vybehol doktor: „Vďaka bohu, váš syn je za-
chránený!“ A bez toho, aby dovolil otcovi čo i len jedným slovom zareagovať, rýchlo odkráčal dlhočiznou 
chodbou a iba z diaľky zavolal: „Ak by ste mali nejaké otázky, prosím, spýtajte sa sestry.“ 

Krátko na to vybehla zo sály aj sestra, a tak ju rýchlo odchytil: „Prečo je ten doktor taký arogantný? Mohol 
minútku počkať, aby som sa ho spýtal na podrobnosti,“ okomentoval situáciu. Sestra mu so slzami 

v očiach odpovedala: „Viete, jeho syn včera zomrel pri autonehode. Keď ho dnes zavolali 
k vášmu prípadu, chystal sa práve na jeho pohreb. Prišiel dnes len preto, aby za-

chránil vášho syna a teraz utekal, aby pochoval toho svojho.“

Ponaučenie: Nesúďme ostatných. Nikdy nemôžeme vedieť, čo 
ich trápi a akými ťažkosťami práve prechádzajú. 

Neznámy autor

unsplash.com
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Florence Nightingalová

„Miss Florence Nightingale je pre nás vzorom 
ušľachtilej povahy. V mladosti sa jej dostalo dôklad-
ného vzdelania. Prejavovala hlboký cit pre trpiace 
ľudstvo, obzvlášť pre biednych a chorých. V časoch 
Krymskej vojny sa preslávila predovšetkým v službe 
ľudskosti. Nadobudnúc už predtým dôkladné zna-
losti v ošetrovaní chorých v Anglicku, odobrala sa 
počas tej vojny s niekoľkými opatrovateľkami na vý-
chod a tam vyslobodila z veľkej biedy zle zaopat-
rené anglické vojsko. Obetavosťou, sebazaprením 
a svojim citom si získala vďačnosť celého anglické-
ho národa, ktorý jej prácu významne odmenil. Ne-
bola na Kryme iba v službe anglického národa, ale 
aj v službe ľudskosti.“ (Kniha o ošetrovaní chorých, 
Florence Nightingale, Praha 1874)

Florence Nightingalová (12. 5. 1820 – 13. 8. 1910) 
sa narodila v časoch veľkých zmien a veľkých žien, 
aj keď si niekedy neuvedomujeme, koľko sa ich 
v devätnástom storočí zapísalo do histórie. Pripo-
meňme si aspoň niektoré: filozofka Helena Petrov-
na Blavatská (1831 – 1891), kráľovná Viktória (1819 
– 1901), Madame Curie (1867 – 1934) a v českých 
krajoch napríklad Božena Němcová (1820 – 1862).

Narodila sa 12. mája 1820 v talianskej Florencii, 
po ktorej dostala aj svoje meno, do vplyvnej a bo-
hatej anglickej rodiny. V detstve bývala často chorá 
a hrávala sa tak, že sa starala o svoje choré bábiky 
a neskôr sa starala o choré a zranené zvieratá. Ako 
väčšine žien tej doby bolo aj jej predurčené vydať 
sa, porodiť a vychovávať deti, ale nič z toho sa nesta-
lo. V sedemnástich rokoch sa rozhodla, že zostane 
slobodná a bude slúžiť Bohu... ibaže ešte nevedela 
presne akým spôsobom. Vzhľadom na aristokra-
tický pôvod dostala vynikajúce klasické vzdela-
nie a ovládala niekoľko jazykov: hovorila anglicky, 
latinsky, grécky, francúzsky, taliansky a nemecky. 
Od šestnástich rokov čítala Homéra a prekladala 
pasáže z Platónovho diela. Mala talent na matema-
tiku a štatistiku, ktorým sa venovala a používala ich 
vo svojej neskoršej práci. Celý život študovala kni-
hy a správy o nemocniciach a zdravotníctve. Počas 
svojich ciest po Európe tiež navštevovala nemocni-
ce a zapisovala si všetko, čo videla. 

Túžila stať sa ošetrovateľkou, ale jej rodičia tomu 
bránili, pretože táto profesia sa v polovici de-
vätnásteho storočia nepovažovala za vhodnú 
pre vzdelanú ženu. Napriek tomu v roku 1851 

so súhlasom otca nastúpila do školy pre diakonky 
v Kaiserswerthe blízko Düsseldorfu, kde absolvova-
la trojmesačný ošetrovateľský kurz a už v roku 1853 
nastúpila ako riaditeľka Ústavu pre choré šľachtičné 
v Londýne. Začala tu vykonávať revolučné zmeny: 
výťah na jedlo, signalizačné zariadenie od lôžka 
chorého so zvončekom na chodbe, rozvody teplej 
vody na každé poschodie. Zavádzala pavilónový 
typ nemocnice, kde boli pacienti umiestnení podľa 
ochorení. 

V tej dobe bývali bežné oddelenia, v ktorých ležali 
všetci spoločne, muži i ženy, deti aj dospelí, telesne 
aj psychicky chorí, pričom ošetrovateľky bývali ne-
vzdelané ženy, ktoré pracovali dvanásť a viac hodín 
denne. Práve preto podporovala ich vzdelávanie. 
Verila, že vzdelané sestry môžu zlepšiť nielen ťažkú 
situáciu pacientov, ale aj svoju vlastnú.

V roku 1854 začala Krymská vojna, v ktorej bojovalo 
Anglicko a Francúzsko proti Rusku, a Florence po-
núkla svoju pomoc. A tak sa v októbri 1854 vydala 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

commons.wikimedia.org

Florence, 1860
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s tridsiatimi ôsmymi sestrami na cestu, ktorú vní-
mala ako príležitosť ukázať skutočnú hodnotu že-
ny-ošetrovateľky. Vo vojenskej nemocnici v Scutari 
(Turecko), kde boli pridelené, bolo vo veľmi zlých 
hygienických podmienkach umiestnených viac 
ako dva a pol tisíca chorých. Budova bola špinavá, 
zamorená potkanmi a blchami, na holej zemi ležali 
chorí a zranení vojaci. Nemali k dispozícii toalety, 
ani hygienické zariadenia a často ani osobné ob-
lečenie. Bežnými boli ochorenia ako týfus, cholera 
a hnačky, ktoré mali horšie následky ako samotné 
zranenia. Chorí dostávali len jedno jedlo denne, 
alebo vôbec žiadne. 

Miestni lekári najskôr protestovali a nechceli ošet-
rovateľky k chorým ani pustiť, ale nakoniec ich sami 
požiadali o pomoc. Sestry sprevádzkovali kuchyňu, 
práčovňu, poupratovali a na ich žiadosť boli vybu-
dované toalety, čím sa mohla začať skutočná ošet-
rovateľská práca.

Počas celej doby pobytu si Florence viedla podrob-
né denné záznamy: evidovala rany, ochorenia, úmr-
tia, ale aj znečistenie vody a potravín. Neúnavne 
bojovala za práva pacientov. Pre rekonvalescentov 
zriadila oddychovú miestnosť s čitárňou. Starala sa 
nielen o fyzické potreby pacientov, ale aj o ich psy-
chické a sociálne pohodlie. Prvýkrát v histórii vojaci 
dostávali nemocenské dávky, ktoré mohli posielať 
svojim rodinám.

Pracovala až dvadsať hodín denne, chodila prevä-
zovať rany a kontrolovala vojakov aj v noci.  The 
Times o nej písali ako o anjelovi-tešiteľke. V roku 
1855 bola uverejnená jej slávna podobizeň, kde je 
na nočnej pochôdzke s lampou v ruke. Od tej doby 
je známa ako Dáma s lampou. Jej správy z Krym-
skej vojny, ale aj jej osobné návštevy kráľovnej Vik-
tórie, mali veľký vplyv na organizáciu vojenského 
zdravotníctva. Začali sa otvárať nové nemocnice 
so samostatnými krídlami, oddelenia s pracovňami 
sestier, toaletami, kúpeľňami, objavil sa centrálny 
odpad, ventilácie. Nemocnice zavádzali vlastnú le-
káreň, práčovňu, pekáreň, kotolňu...

Vďaka svojim skúsenostiam bola v roku 1858 po-
žiadaná britskou armádou o pomoc pri riešení 
zdravotníckych a hygienických problémov v Indii 
a neskôr aj v ďalších koloniálnych krajinách Anglic-
ka. V roku 1860 otvorila prvú necirkevnú ošetrova-
teľskú školu na svete. Škola bola poňatá veľmi mo-
derne, mnohé predmety vyučovali lekári, študentky 
mohli hodnotiť svojich učiteľov a tým sa podieľať 
na zmenách štúdia. Ony samotné taktiež podlieha-
li veľmi podrobnému hodnoteniu. Štúdium trvalo 
rok a v ročníku bolo dvadsať až tridsať poslucháčok. 

Vzdelávanie zahŕňalo teoretické kurzy, prevažne sa 
však zakladalo na tvrdej práci pod dohľadom skú-
senej sestry. Slečna Nightingalová, ako ju sestry vo-
lali, podrobne skúmala zápisky a správy školiacich 
sestier. Pre svoje študentky navrhla špeciálne uni-
formy. Založila fond, vďaka ktorému tu mohli štu-
dovať ženy z Anglicka aj zo zahraničia, a neskôr tu 
začali študovať aj pôrodné asistentky.

Florence Nightingalová sa stala svetovo známou 
ako zakladateľka prvej modernej ošetrovateľskej 
školy. Verila, že ošetrovateľstvo je tvorivé povolanie 
pre ženy s možnosťou vzdelávania, ktoré im umož-
ní získať slobodu. Od založenia školy ďalších tridsať 
rokov písala otvorené listy ošetrovateľkám a nová-
čikom, aby im poradila a vzbudila ich záujem o toto 
povolanie. Po ukončení kurzu dávala sestrám knihy 
a pozývala ich na čaj. Vyškolené sestry boli rozosie-
lané do nemocníc po celej Británii i v zahraničí, kde 
pracovali ako ošetrovateľky a zároveň zakladali ško-
ly podľa londýnskeho vzoru. 

„Tí, ktorým je dopriate slobodne a úplne osobne 
slúžiť, by mali toto šťastie prijať ako ľudia, ktorí tým 
získavajú pokoru. Vždy by mali pamätať na to, že 
mnohí by chceli a dokázali konať ako oni, ale ne-
môžu. Preto každý, kto má to šťastie a smie prinášať 
pomoc a dobro, mal by pochopiť, že sa mu tým do-
stáva veľkej milosti.“  

Florence Nightingale (1854) spodobnená na obraze 
Dáma s lampou (1891), Henrietta Rae

commons.wikimedia.org



5

55. číslo

Bola impulzom k zberu a evidencii údajov o ochore-
niach a operáciách, čo bol prvý krok k zhromažďo-
vaniu informácií o zdraví celej populácie. Štatistiku 
považovala za najdôležitejšiu vedu na svete, preto-
že sa dá aplikovať do všetkých ostatných odborov 
a dnešné zdravotníctvo jej môže dať len za pravdu.

Jej bohatá publikačná činnosť ovplyvnila zdra-
votníctvo a ošetrovateľstvo až do dnešných dní: 
Zápisky o nemocniciach (1859) definujú základné 
charakteristiky nevyhnutné pre dobre fungujúcu 
nemocnicu: vzduch, svetlo, dostatočný priestor, 
oddelené sekcie podľa typu ochorenia. Poznámky 
o ošetrovateľstve (1860) sú jedným z jej najlepších 
diel, ktorého sa predalo viac ako milión výtlačkov 
po celom svete. Hovorí o dôležitosti prevencie, je 
určené sestrám, ale aj všetkým tým, ktorí opatrujú 
chorých doma. Predkladá tu princípy ošetrovateľ-
stva: svedomité pozorovanie a vnímavosť k pacien-
tovým potrebám. Poznámky boli preložené do je-
denástich jazykov a vychádzajú dodnes.

Florence Nightingalová a jej publikácie o nemoc-
ničnom plánovaní a organizácii hlboko ovplyvnili 
Anglicko aj celý svet. Bola presvedčená, že infek-
cia vzniká spontánne v špinavých a zle vetraných 
objektoch. Bol to síce omyl, ale aj napriek tomu 
viedol k zlepšeniu hygienických pomerov v bývaní 
i v práci.

Dlhé roky bola upútaná na lôžko, ale aj tak neúnav-
ne pracovala na zlepšení verejného zdravia. Celko-
vo publikovala dvesto kníh, správ a brožúr. V roku 
1883 získala od kráľovnej Viktórie Kráľovský Červe-
ný kríž, ako uznanie za svoju činnosť. V starobe bola 
vyznamenaná mnohými cenami, vrátane Radu 
za zásluhy (1907), a stala sa tak prvou ženou, ktorá 
toto vyznamenanie získala. Zomrela doma vo veku 
deväťdesiat rokov 13. augusta 1910.

Stala sa príkladom pre Anglicko i celý svet. Sám 
Jean Henri Dunant, zakladateľ Červeného kríža, po-
tvrdil, že najväčším príkladom pre neho bola práve 
Florence: „Síce som zakladateľom Červeného kríža 
a tvorcom Ženevského dohovoru, ale o úctu, ktorej 
sa mi dostalo, sa delím s jednou anglickou dámou. 
To, čo ma podnietilo ísť počas vojny do Talianska 
na vojnové pole pri Solferine a pomáhať, bol ten 
veľký vzor, ktorý nám Florence dala na Kryme.“ 

Na počesť jej narodenia sa 12. máj oslavuje ako 
Medzinárodný deň ošetrovateľstva. Dáma s lam-
pou je príkladom súcitne starostlivej a neuveriteľne 
vytrvalej ženy. Zároveň múdrej a vzdelanej, ktorá 
priniesla svetlo nielen raneným vojakom, ale doká-
zala vo svojej dobe osvetliť vhodnú cestu na vyko-

nanie potrebných zmien, a tak zásadne ovplyvnila 
zdravotnú starostlivosť devätnásteho, dvadsiateho 
i dnešného dvadsiateho prvého storočia.

Z čítania jej textov je zrejmé, že nebola len ošetro-
vateľkou a učiteľkou, ale že bola aj filozofkou: „Istý 
múdry muž kdesi vravel, že ešte nikto nevykonal 
nič veľké ani prospešné, ak príliš dbal na úsudok 
sveta a hlasy ľudí.“

„Nežiadajte, aby výsledkom vašich dobrých či-
nov bol obdiv sveta hovoriaceho: Aké podivné, to 
urobila žena! A nenechajte sa zdržiavať od dobrej 
veci, počujúc zase z druhej strany: Nemá to konať, 
to neprislúcha žene. Dobrá vec má byť vykonaná 
bez ohľadu na to, či žene prislúcha alebo nie. Vec 
sa nestane preto dobrou, že ju vykonala žena, ani 
sa nestane preto zlou, že ju vykonala žena, hoci by 
bola dobrou, keby ju vykonal muž. Ó, zanechajte 
rozoberanie týchto otázok a kráčajte cestou vedú-
cou k dobru so srdcom prostým a úprimným.“

Jana Hastíková

Vyznamenania Florence Nightingaleovej, anglické Národné 
vojenské múzeum

commons.wikimedia.org
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NA ZAMYSLENIE

Prečo je filozofia dôležitá aj v časoch krízy?

Zdá sa, že žijeme čoraz viac v časoch permanentnej krízy: terorizmus, vojnové konflikty, bezprecedentné 
vlny zúfalých utečencov, krízy prakticky v každej oblasti verejného života, vrátane finančnej a ekonomic-
kej, v oblasti životného prostredia, politiky, kultúry, inštitúcií, vzdelávania, (duševného) zdravia atď. Len 
ťažko nájdeme oblasť, ktorá nebola postihnutá nejakou krízou v tej či onej forme. Samotný pojem „kríza“ 
navodzuje pocit nebezpečenstva, ohrozenia, paniky a podnecuje nás konať tak rýchlo, ako sa len dá. Ne-
chať si čas na premýšľanie sa javí ako luxus minulosti a nie niečo, čo si môžeme teraz dovoliť. 

Do istej miery je to pravda. V núdzových okamihoch musíme konať rýchlo a nemáme veľa času na pre-
mýšľanie. Zároveň však, presne v týchto okamihoch vyplávajú na povrch naše navyknuté formy myslenia 
a vyjavujú svoju skutočnú podstatu. Naše činy sú zvyčajne odrazom našich myšlienok, nastavení, viery – 
či už vedomých alebo nevedomých – a niekedy je to práve náš spôsob myslenia, ktorý krízu spôsobil. Ako 
kedysi povedal Einstein: „Svet, ktorý sme vytvorili je produktom nášho myslenia. Nemôžeme ho zmeniť 
bez toho, aby sme zmenili naše myslenie.“ Keď pochopíme, kde sa naše myslenie vybralo zlou cestou, 
dokážeme to napraviť. 

Kríza nás núti skúmať svoje domnienky. Núti nás spochybňovať vlastný spôsob života a uvažovať nad tým, 
čo je potrebné zmeniť, aby sme dosiahli tie či oné výsledky. Upozorňuje na to, čo je pre nás skutočne dô-
ležité a hodnotné. Filozofia nám pomáha preformulovať naše otázky a nájsť nové perspektívy. Filozofia 
nás neučí iba to, ako rozmýšľať, ale nás tiež spája s tou múdrosťou, ktorá sa odovzdáva už po stáročia 
a prešla skúškou času. Na rozdiel od informácií, vedomostí alebo technológií, múdrosť sa nestáva zasta-
ranou. Nahliada do univerzálnych princípov a pochopenia vzájomnej prepojenosti všetkých vecí, čo je 
dôležitejšie než kedykoľvek predtým. 

Dalo by sa dokonca povedať, že filozofia je dieťaťom krízy. Naše úvahy sa najčastejšie rodia v nepriazni 
osudu, bolesti, straty, utrpenia, keď sa musíme vysporiadať s problémami a nie v komforte či spokojnosti. 
Hegel hovorí, že filozofiu možno definovať ako krízu danej epochy, vyjadrenú v pojmoch. Väčšina filozo-
fov prežila turbulentné časy a ich myšlienky sú reakciou na krízu ich doby. Sokrates prežil vojnu, čierny 
mor, úpadok Atén, politické otrasy. Stoicizmus založil Zenón potom, čo stroskotal neďaleko Atén. Mnoho 
stoikov malo ťažké životy, či už Epiktétos ako otrok, alebo Marcus Aurélius ako rímsky cisár vo veľmi nároč-
ných časoch, alebo Seneca, ktorý bol cisárom Nerom prinútený k samovražde. Stoici sa dokonca na ťažké 
časy pripravovali a vítali ich ako cvičenia na aplikovanie filozofie v praxi. Jedna z ich praktík sa nazývala 
premeditatio malorum – „premýšľanie o nepriazni osudu“. Uvažovanie o najhorších scenároch nám totiž 
pomáha zbaviť sa strachu a vážiť si, čo máme. 

pixabay.com
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Symbolizmus zlatej farby

Dokážete si predstaviť, že by sme žili vo svete bez farieb? Veľ-
mi ťažko. Zdravý človek nepretržite vníma škálu farieb okolo 
seba, či už vedome alebo nevedome, a to vďaka svojim očiam. 
Ale aj keď oči zavrieme, spomíname, niečo si predstavuje-
me, v obrazoch našej mysli nás farby neustále sprevádzajú. 
Ovplyvňujú nás, pôsobia na psychiku, na našu náladu, pomo-
cou farieb môžeme odovzdávať posolstvo či správu, pretože 
sú univerzálnym jazykom, ktorému rozumie každý človek bez 
ohľadu na to, akým jazykom rozpráva. Sú to symboly, a tak ich 
môžeme vnímať. 

Farba v konečnom dôsledku nie je vlastnosťou predmetu, 
ani vlastnosťou svetla, ale naším zrakovým vnemom. Ľudské 
oko premení vlny elektromagnetického žiarenia dopadajúce 
cez šošovku na sietnici na farbu. Preto vnímame farby tak, ako 
ich vidíme. Bez ohľadu na realitu a orgán zraku, vyjadrovali far-
by už odpradávna aj rôzne idey, vlastnosti, boli spojovníkom 
medzi svetom viditeľným a neviditeľným, približovali nám 
univerzum a jeho zákonitosti. Boli prostriedkom prenášania, 
ktorý nepotrebuje reč. Farba má svoju vnútornú podstatu. 

Symbolická funkcia farieb je podmienená kultúrou, v ktorej 
sme vychovaní a v ktorej vyrastáme. Každá kultúra dáva fa-
rebnému spektru svoj vlastný poriadok. Niektoré farby sa 
v jednotlivých kultúrach líšia vo svojej symbolike. To sa ale 
netýka zlatej farby. Táto farba má vo všetkých kultúrach po-
dobný význam a súčasne zahŕňa mnoho aspektov či kľúčov 
k rozlúšteniu. Farba teda nie je len to, čo vidíme, ale tiež to, čo 
o nej vieme, či už vedome alebo podvedome. Najskôr vieme 
a potom vidíme. 

Svoju obsahovú a výtvarnú hodnotu má zlato vďaka svojej jedinečnosti, dokonalosti, lesku, spojeniu 
s bohatstvom, prepychom a mocou. Takto najčastejšie chápeme zlato na tej fyzickej úrovni, ovplyvnení 
historickým okamihom. Jeho lesk evokuje, viac ako pri iných farbách, dojem svetla a žiary. Je síce kovom, 
ale veľkú úlohu hrá aj v rámci symboliky farieb. Pre mnohé kultúry bola zlatá farba symbolom slnka, 
najvyššieho božstva, toho, čo dáva život, energiu, poriadok a rytmus počas celého roku, zdroja života 
pre celú prírodu. V rámci našej slnečnej sústavy je naše zlaté Slnko tým, čo riadi chod celého nášho 

SVET SYMBOLOV

No a v neposlednom rade, filozofia nás učí myslieť samostatne. V časoch toľkých nepravdivých a zavádza-
júcich informácií a falošných správ; kedy informácie môžu cestovať v priebehu niekoľkých sekúnd po ce-
lom svete; kedy majú informácie moc vyvolať reakciu miliónov ľudí; v časoch ako sú tieto, je prvoradé, 
aby sme všetci mysleli samostatne, a aby sme mali filozofický a etický rámec a záchytné body pre naše 
rozhodovanie a konanie. 

Filozofia vždy slúžila a konštruktívne prispievala k hľadaniu riešení. Filozofia je aktuálna vo všetkých ča-
soch, najmä v časoch krízy. Úlohou filozofie je pomôcť nám pochopiť, kto sme, porozumieť tomu, čo sa 
deje a umožniť nám objaviť univerzálne princípy. Filozofia je cenným nástrojom na diagnostiku toho, čo 
sa deje a prečo, a predvídanie ďalšieho smerovania. V časoch krízy nie je filozofia luxusom, ale nevyhnut-
nosťou. Je jedným z najdôležitejších nástrojov na to, aby sme dokráčali k spoločným hodnotám, trvalým 
riešeniam a múdrym skutkom. 

Sabine Leitner

pixabay.com
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najbližšieho vesmíru, planét, dáva teplo, riadi dôležité okamihy v rámci roku, zvádza svoj symbolický boj 
s temnotou, z ktorého vychádza víťazne. Je mocné, majestátne a vždy dôstojné. Aj preto sú tí najvyšší 
bohovia, ktorí riadia božský aj ľudský svet, spätí práve so slnkom. A keď spojíme dohromady vlastnosti 
slnka a týchto „boho-vládcov“, získame množstvo charakteristík zlatej farby, a to či už v mytologickom, 
astrologickom alebo psychologickom aspekte. 

Zlatej sa pripisuje nesmrteľnosť, nadpozemské vlastnosti, transcendentné hodnoty. Symbolizuje miesto, 
na ktorom sa zjavuje to, čo je sväté. Má božský lesk. Odkazuje na archetypálne centrum života, stred, 
hlavný a najvyšší bod hierarchie, okolo ktorého všetko vzniká, rodí sa, krúži, existuje. Stojí na počiatku, je 
jadrom, môže nám pripomínať posvätné vajce so žltým či zlatým žĺtkom uprostred, vystupuje ako sym-
bol v mnohých mýtoch. Zlaté jadro, zlatý stred. Jeho sila je životodarná, vyživujúca. Zlatá symbolizuje 
vždy pozitívny aspekt, kreativitu, mužskú silu (v astrológii sa Slnko viaže so znamením Leva) a obrovskú 
všeobjímajúcu a rozdávajúcu univerzálnu Lásku.

V symbolike človeka je jeho pomyselným stredom srdce – energetické centrum, stred nášho malého 
individuálneho vesmíru. Keď hovoríme, že človek má zlaté srdce, hovoríme o charakterových vlastnos-
tiach, ako sú dobrota, spravodlivosť, veľkorysosť, ušľachtilosť, pokoj či vyrovnanosť. Takýto zlatý človek 
je šťastný a vnútorne bohatý. Má srdce na správnom mieste, v zlatom strede. Kráča zlatou strednou ces-
tou, ktorá predstavuje múdrosť, intuíciu, schopnosť viesť a inšpirovať ostatných. Je to cesta harmónie, 
súladu, lásky a idealizmu. Pochopiť a kráčať zlatým stredom je vyjadrenie najvyšších hodnôt, ktoré môže 
človek dosiahnuť. Ten, kto žiari ako zlato, môže rozdávať. Tak ako Slnko rozdáva svoju energiu pričom 
jemu samotnému nikdy nechýba. A toto dávanie je hodnotné a žiadúce. 

Týmito všetkými aspektami k nám môže prehovárať zlatá farba a podnecovať nás k zvládnutiu všetkých 
prekážok, neistôt, ktoré pociťujeme v našom vnútornom psychickom svete. Môže nás podporovať v krá-
čaní na ceste k múdrosti, ceste nájdenia zlatého stredu a zlatého srdca, ktoré máme, ale zatiaľ sme ho 
v sebe naplno neobjavili. Zlatá je vždy krásna a vznešená. Ako hovorí J. W. Goethe: „farba je záležitosťou 
duše, prejavuje sa ako sila, ktorá spája človeka so silami vesmíru a jej účinky podliehajú zákonitostiam 
prírodných dejov“.

Jana Stará

unsplash.com

MÚDROSŤ PRÍRODY

Génius prírody

„Príroda nerobí nič nadarmo.“ Aristoteles

Ľudia odjakživa pozorovali prírodu, učili sa z nej a napodobňovali ju. Ak sa pozrieme na akýkoľvek proces 
v prírode, môžeme vidieť úžasné inžinierstvo, ktoré sa vyvíja milióny či skôr miliardy rokov. Čím viac chá-
peme zložitosť prírody, tým viac nachádzame nesmiernu inteligenciu v jej diele. Jedným z aspektov, ktorý 
môžeme pozorovať pri učení sa z prírody, je účinnosť. Plytvanie je známkou neúčinnosti. Každý produkt, 
každá časť systému plní zmysluplnú úlohu. 
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commons.wikimedia.org

Existuje odvetvie vedy, ktoré popísala a spopularizovala Janine Benyus vo svojej knihe Biomimikry: Ino-
vácie inšpirované prírodou z roku 1997. Slovo Biomimikry pochádza zo starogréčtiny, „bios“ znamená 
život a „mimesis“ znamená napodobenina. Súčasťou tohto oboru je biomimetická architektúra, ktorá 
je súčasnou filozofiou architektúry, „ktorá nehľadá riešenia pre trvalú udržateľnosť prírody napodobňo-

vaním prírodných foriem, ale pochopením pravidiel, ktorými sa 
tieto formy riadia“. Existujú tri úrovne biomimetickej architektúry. 
Prvá je, keď budovy napodobňujú organizmus. Druhá je porozu-
menie a napodobňovanie správania organizmu, poznanie jeho 
integrácie s prostredím. Tretia zahŕňa väčší kontext, keď budova 
napodobňuje prírodný proces a jeho cykly. 

Dobrým príkladom takejto architektúry v praxi je indické mesto 
Lavasa, ktoré navrhli americkí architekti na zmiernenie monzú-
nových záplav. Strechy budov napodobňujú banyanový figo-
vý list na lepšie odvádzanie dažďovej vody. Povrchová voda je 
zase odvádzaná systémom vypozorovaným v mraveniskách, kde 
mravce odvádzajú vodu preč zo svojich hniezd. 

Dúfajme, že to už dnes vyzerá sľubne a že v budúcnosti bude 
existovať silnejší odkaz na nasledovanie múdrosti prírody a men-
šia bariéra medzi zastavaným a prírodným prostredím. 

 Miha KoshirHáčiky na suchom zipse inšpirované plodom 
lopúcha

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Online prednáška Giordano Bruno

Vo štvrtok 18. februára 2021 sa „v online priestore“ konala ďalšia 
verejná prednáška. Hlavnou témou večera bola tentokrát známa 
a súčasne tajomná osobnosť renesancie Giordano Bruno. V počte 
takmer 60 ľudí sme sa postupne preniesli životom tohto mudrca, 
filozofa a spisovateľa. Dotkli sme jeho mladosti, ciest, diel, ale aj ro-
kov plných prekážok, kedy sa potýkal s odmietaním či dokonca od-
súdením a popravou. Napriek ťažkému životu sa však jeho príklad 
vnútornej pevnosti a jasnosti nesie dejinami až dodnes a v nás zo-
stáva, aj vďaka tejto výbornej prednáške, zapísaný ako veľký človek 
hlbokého poznania. Veríme, že sme si týmto spoločným večerom 
dôstojne uctili jeho práve uplynulé 421. výročie úmrtia.

Pozývame Vás
13. 04. 2021 – Ako si poradiť so strachom 1. časť (online cyklus prednášok)
20. 04. 2021 – Ako si poradiť so strachom 2. časť (online cyklus prednášok)
22. 04. 2021 – Duša Zeme (online prednáška)
27. 04. 2021 – Ako si poradiť so strachom 3. časť (online cyklus prednášok)
30. 04. 2021 – Filozofia pre život – kurz pre rozvoj osobnosti (online kurz)
04. 05. 2021 – Filozofia pre život – kurz pre rozvoj osobnosti (online kurz)

Podrobnosti o online podujatiach nájdete na https://www.akropolis.sk/program-aktivit/online
Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin


