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Myšlienka na mesiac:

„Úmysel je to, čo dáva dobrým skutkom cenu. A tak si nás niekedy zaviaže viac ten, kto dal málo, ale 
urobil to s ušľachtilosťou, ten, kto nám poskytol niečo nepatrné, ale urobil to rád.“ 

Seneca

Milí čitatelia,
vitajte pri čítaní novembrového čísla nášho 

bulletinu.  Tento mesiac je u nás v Novej Akropolis 
tradične venovaný významu a úlohe filozofie, 
nakoľko tretí štvrtok v mesiaci je každoročne 
zasvätený Svetovému dňu filozofie. Preto by som 
rada venovala tejto téme aj novembrový úvodník. 

Je zvláštne, ako sa postupne v priebehu dejín 
posunul a presmeroval význam slova filozofia 
a celkovo aj ponímanie toho, na čo vlastne filozofia 
človeku slúži a v čom mu môže pomôcť. Postupne 
sa viac a viac táto “Kráľovná všetkých vied”, ako 
ju nazývali v staroveku, premieňala z praktickej 
pomocníčky pre rozličné životné situácie a sprie-
vodkyne záhadami ľudskej existencie na teoretickú 
špekuláciu v čoraz zložitejších pojmoch. Došlo to 
dokonca až tak ďaleko, že sa objavujú polemiky 
o tom, či vôbec filozofiu vyučovať na školách, či má 
pre človeka vôbec nejakú hodnotu...

Venujem sa prednášaniu a práci s hodnotami 
a náukami filozofií Východu a Západu už 25 rokov 
a rada by som na podporu významu filozofie pre 

ľudský život uviedla 12 bodov, ktoré sme spoločne 
s členmi Novej Akropolis na Slovensku zostavili 
z vlastných skúseností zo štúdia, z úsilia aplikovať 
filozofické princípy vo vlastných životoch a z prak-
tických kultúrnych a dobrovoľníckych projektov 
inšpirovaných filozofickými hodnotami.

Na čo teda podľa nás slúži človeku filozofia?
1. Rozširuje obzory a prináša slobodu myslenia
2. Učí spolužitiu a pomáha rozvíjať toleranciu
3. Poskytuje nadhľad a cibrí zmysel pre humor
4. Podnecuje kreativitu a rozvíja imagináciu
5. Pozdvihuje emócie a upevňuje vnútornú  

 stabilitu
6. Vedie k odhaľovaniu súvislostí a zákonitostí
7. Inšpiruje k vnútornej zmene a práci na sebe
8. Rozvíja individualitu v prospech spoločnosti
9. Pripomína zmysel histórie a hľadá   

 nadčasové hodnoty
10. Dáva odvahu k zodpovednosti za vlastné  

 konanie
11.  Prebúdza etické cítenie, vnímavosť a intuíciu
12. Ponúka praktické nástroje pre každodenný  

 život
Verím, že ľudská potreba filozofie, približovania 

sa k múdrosti, bude vždy natoľko silná, že aj keby 
sa niekto rozhodol, že štúdium filozofie vylúči zo 
vzdelávacieho systému, nájde sa vždy dostatok tých, 
ktorí ju budú študovať, šíriť jej poznatky a snažiť sa ju 
aplikovať pri svojom kráčaní touto záhadou zvanou 
život.

Želám Vám všetkým krásny november a šťastný 
Svetový deň filozofie!

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku



Ludwig van Beethoven
Tento rok je to presne 190 rokov, čo sa Ludwig van Beethoven, neme-

cký skladateľ viedenskej klasiky, vydal na cestu na druhý svet a zanechal 
tento svet obohatený o skvostné diela z jeho tvorby. Je jedným z tých 
skladateľov, na ktorého by platilo latinské porekadlo „Per aspera ad astra“, 
teda „Cez tŕne k hviezdam“, pretože tŕnistých bolo celých 57 rokov jeho 
života, počas ktorých sa do dejín zapísal ako hviezdny skladateľ.

Revolučná doba hrdinského Beethovena
Koniec 18. a začiatok 19. storočia sú poznačené mnohými zvratmi 

v dejinách, revolúciami, politickými, ideologickými a spoločenskými 
zmenami, ktoré apelovali na hrdinstvo národov Európy. Medzi 
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Brahman a myš
Jedna stará indická bájka rozpráva o myši, ktorá mala veľký strach z mačky. Tento strach ju sprevádzal 

dňom aj nocou a neumožňoval jej užívať si život. Múdry Brahman, ktorý išiel okolo, začul myškin nárek: 
„Ach, ja úbohá. Za čo ma Bohovia takto trestajú? Ani chvíľu nemám pokoja, každým okamihom sa môže 

objaviť mačka a razom ma zabiť. Ako len môžem takto žiť? Je to kruté a nespravodlivé byť myšou. Prečo 
nemôžem byť mačkou?”  

Brahman sa rozhodol myške pomôcť a tak jej splnil prianie. Razom z nej bola nádherná, urastená mačka, 
taká, pred akou by sa každá myš triasla strachom. Myška sa tešila, ďakovala, no radosť netrvala dlho. Brahman 
čoskoro jej nárek začul znova: 

„Pomóooc, pomóoc, bojím sa toho strašného psa,... ach, ja úbohá, za čo ma Bohovia takto trestajú? Ani 
chvíľu nebudem mať pokoja, každým okamihom sa môže objaviť pes a razom ma zabiť. Ako sa môžem 
tešiť zo života? Je to kruté a nespravodlivé byť mačkou. Prečo nemôžem byť psom?“ 

Brahman si všetko trpezlivo vypočul a aj druhýkrát sa zľutoval nad týmto stvorením. Rozhodol sa opäť 
použiť svoje mimoriadne schopnosti a premenil mačku na psa, tak ako si priala. Mačka ďakovala, tešila sa, že 
už nikdy nepocíti strach. Ale mýlila sa. Čoskoro ju Brahman pristihol ako, plná strachu, opäť narieka: 

„Pomóooc, pomóoc, bojím sa toho strašného leva,... ach, ja úbohý, za čo ma Bohovia takto trestajú? Ani 
chvíľu nebudem mať pokoja, každým okamihom sa môže objaviť lev a razom ma zabiť. Ako len môžem 
takto žiť a niečo si plánovať? Je to kruté a nespravodlivé byť psom. Prečo nemôžem byť levom?“  

Brahmanovi sa uľútostilo psa a tak do tretice použil svoje schopnosti. Premenil psa na leva dúfajúc, že 
už nikdy nepocíti ten všadeprítomný strach. Ale nestalo sa. Čoskoro pristihol mocného leva ako narieka, 
pretože sa bojí ukrutného lovca. Ale to už Brahmanovi stačilo a tak prehovoril: 

„Milý brat lev, počúvam tvoj nárek a je mi 
ťa ľúto. Rozhodol som sa použiť naposledy 
svoje schopnosti. Uvedomil som si totiž, že 
nech spravím čo spravím, vo svojom vnútre 
zostávaš stále myšou. Premením ťa teda späť 
na myš, pretože žiadna vonkajšia zmena 
nemôže nahradiť vnútornú prácu.“

Indická bájka



najvýznamnejšími udalosťami tej doby môžeme 
spomenúť anglickú priemyselnú revolúciu, veľ-
kú francúzsku revolúciu, Napoleonske ťaženia 
a jeho pád v roku 1798, viedenský kongres a boj pri 
Waterloo, revolúciu Španielska, Portugalska, Grécka...

Toto všetko sa prejavilo v hrdinskom a revolučnom 
obsahu Beethovenovho diela, ktorý sa narodil 
v decembri 1770 v Bonne v chudobnej rodine. 
Jeho životné podmienky ho nezriedka vyzývali, aby 
aj on sám bol hrdinom svojho života, pretože bez 
odvážneho ducha mu neraz hrozil úplný pád.

Hneď v detstve, ako v ňom jeho alkoholom 
podgurážený otec spozoroval hudobné nadanie, 
chcel z neho spraviť zázračné dieťa, akým bol 
Mozart. Preto ho od štyroch rokov učil hru na 
husliach a klavíri, no často veľmi krutým spôsobom 
a bitkou. Jeho detstvo bolo tvrdé, býval často sám 
a vtedy sa začína utvárať jeho vnútorný citový svet 
a inšpiratívne spojenie s prírodou. 

Pred publikum bol prvýkrát postavený ako 
8-ročný. Už ako dieťa hral na organe, čembale, 
viole a komponoval komornú hudbu - prvé skladby 
napísal, keď mal 12 rokov a inšpiráciou mu bol 
hlavne Bach. 

Hľadanie vlastného štýlu
Keď mal 17 rokov, vydal sa na štúdiá do Viedne, 

no už po dvoch týždňoch sa musel vrátiť kvôli 
úmrtiu svojej matky, čím starostlivosť o celú rodinu 
pripadla na neho a jeho hudobné sny museli počkať 
na príhodnú dobu. To bol moment pre Beethovena 
tak ťažký, že prežíval svoje prvé duševné depresie 
a krízu. Zvládol to však vďaka sile charakteru, 
mravnej sile, sebazapreniu, mužnosti a rozhodnosti. 
Tento prvý veľký životný boj ho zocelil a tu badáme 
počiatky jeho heroického charakteru a ľudskosti.

Počas štúdia na univerzite v Bonne sa dostal do 
kontaktu s myšlienkami Francúzskej revolúcie. Jeho 
nadšenie pre revolučné myšlienky sa prejavilo v jeho 
neskorších dielach, ktorých témou sa stala sloboda 
a ľudskosť.

„Len sloboda, pokrok je vo svete umenia účelom, 
rovnako ako v celom veľkom tvorstve.“

V tejto dobe sa začal politicky profilovať, nemal 
rád šľachtu a despotov, tyranstvo, naopak stal sa 
zástancom cností, ľudskosti, humanizmu, slobody 
– to sa odzrkadlilo aj v klavírnej a komornej hudbe 
skomponovanej v tých rokoch. Zároveň sa v ňom 
prehĺbilo cítenie a súcit so slabšími, veľa premýšľal, 
veľa študoval.

Vo veku 22 rokov podnikol druhú študijnú 
cestu do Viedne, z ktorej sa už do Bonnu nevrátil. 
Joseph Haydn a Antonio Salieri dávali Beethovenovi 
hodiny kompozície. V 26-tich rokoch sa vydal na 
svoje prvé koncertné turné mimo Viedne a začal 
sa v spoločnosti zapisovať ako klavírny virtuóz 
a majster improvizácie. Rýchlo sa preslávil svojou 
komornou hudbou, ktorú označovali ako úplne 
novú a modernú. 

Choroba ako výzva
Jeho dráha jedinečného umelca bola rozbeh-

nutá v plnom prúde, keď tu zrazu prišla ďalšia rana 
osudu, pre umelca takmer neúnosná. Okolo 29-
tich rokov sa u Beethovena prejavili prvé známky 
otosklerózy, poruchy sluchu, a jeho stav sa neustále 
zhoršoval, čo ho priviedlo k ďalším hlbokým 
depresiám, takmer až k samovražde. 

No napriek tomu (alebo možno práve vďaka 
tomu) začal skladať 1. symfóniu, ktorá mala na 
svojej premiére v apríli 1800 veľký úspech. Po 
prvej symfónii nasledovala známa sonáta Patetická 
a mnohé iné sonáty.

Celý jeho život bol poznačený tým, že každú krízu 
prekonal a vždy z nej vyšiel s novým optimizmom 
a tvorivou silou.
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Beethovenova busta v Hlohovci
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„Statočnosť, napriek všetkým slabostiam tela, 
nech vládne skrz môjho ducha.“

„Chcem, ak to nepôjde inak, čeliť osudu, 
hoci budú v mojom živote chvíle, keď budem 
najnešťastnejším tvorom božím.“

Niekedy sa javil ako prudký a až veľmi priamy 
v úprimnosti – to hlavne voči konvenčnej 
spoločnosti, pretože nemal rád falošný vonkajší lesk. 
A niekedy bol možno prchký a podráždený kvôli 
bolestiam a chorobám, ale v skutočnosti mal veľké 
srdce pre ľudí:

„Ó, vy, ľudia, ktorí ma pokladáte a prehlasujete 
za nevraživého, zatrpknutého alebo nenávistníka 
ľudského pokolenia, ako veľmi mi krivdíte; 
nepoznáte skrytú príčinu toho, čo sa vám takto javí. 
Moje srdce a moja myseľ boli od detstva zaujaté pre 
nežný cit náklonnosti, a vykonať veľké činy bol som 
vždy odhodlaný...“

Hudba v jeho duši
Čím viac sa hluchota u Beethovena prehlbovala, 

tým tvorivejší duch sa v ňom prebúdzal. Po 30. roku 
svojho života skomponoval 3. symfóniu - Eroica, 
operu Fidelio a stal sa jedným z najpopulárnejších 
hudobníkov Európy. V čase tvorby 4. symfónie veľa 
študoval Homéra, Shakespeara, Goetheho (viedol 
s ním korešpondenciu a zhudobnil jeho diela), 
Schillera, Kanta, antickú filozofiu. Vlastnil množstvo 
spisov a bol považovaný za najvzdelanejšieho 
a najrozhľadenejšieho hudobníka vôbec. 5. symfónia 
- Osudová vznikla v ťažkej fáze života skladateľa 
a o štyroch slávnych úvodných tónoch Beethoven 
vraj povedal: „Takto búcha osud na bránu.“ Takmer 
v tom istom čase písal 6. symfóniu - Pastorálna so 
štvrtým klavírnym koncertom a časťami omše C-dur, 
pár rokov na to 7. a hneď po nej 8. symfóniu.

V roku 1819, keď mal 49 rokov, Beethoven úplne 
ohluchol a už viac nemohol vystupovať ako klaviri-
sta, ani ako dirigent orchestra. Avšak jeho tvorivá 
predstavivosť sa ešte viac zintenzívnila. Hluchota 
mu dokonca zvýšila koncentráciu na tvorivú prácu.

„Nechcem počuť o pokoji. Chcem, aby ste 
ma videli tak šťastného, ako je mi na tomto svete 
dopriate, a nie nešťastného. Nie, to by som nezniesol, 
siahnem osudu do hrtanu; aby ma skrušil nadobro, 
to sa mu nepodarí. Ó, ako je krásne žiť život tisíckrát! 
Pre tichý život, nie, cítim to, pre ten nie som už 
stvorený!“ Jeho životným krédom bolo „Nulla dies 
sine linea“ (Ani deň bez čiary).

V čase úplnej hluchoty na sklonku jeho života 
vznikajú jeho veľké skvosty ako omša Missa 

solemnis, posledné majstrovské kvartetá a nakoniec 
9. symfónia s chórovým finále Óda na radosť.

„Pýtate sa ma odkiaľ beriem svoje myšlienky? 
To nedokážem povedať spoľahlivo; prichádzajú 
nezavolané, nepriamo, bezprostredne, dokázal by 
som ich nahmatať rukami, vo voľnej prírode, v lese, 
na prechádzkach, v tichu noci, za skorého rána, 
podnietený náladami, ktoré sa u básnika vteľujú 
do slova, u mňa do tónov, znejú, šumia, búria sa, až 
napokon predo mnou stoja v notách...“

Odkaz veľkého Majstra
Beethoven zomrel 26. marca 1827 vo Viedni. 

Na jeho pohrebe sa zúčastnilo okolo dvadsaťtisíc 
ľudí, školy boli zavreté, bol vyhlásený štátny sviatok 
a jeho rakvu niesli najväčší hudobníci tej doby. 
Okrem neprekonateľných symfónií má na konte 
pripísaných 32 klavírnych sonát a iných klavírnych 
skladieb, mnoho piesní a úprav ľudových piesní, 
farbistú komornú hudbu a veľa ďalších diel. 

Už samotné jeho hudobné dielo v sebe nesie 
veľké posolstvo pre svet. Avšak odkazom pre nás je 
i jeho postoj k životu a rozmanitým situáciám, do 
ktorých nás život stavia. Nechajme Majstra, nech 
nám to povie sám svojimi slovami:

„Je to duch, ktorý spája šľachetných a lepších 
ľudí na tomto svete, a ktorého nemôže zničiť žiadna 
doba.“
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Povedali mi, že...
Povedali mi, že je stratou času spomínať na ľudí, ktorí žili v minulosti... Na niektorých preto, že boli 

jednoduchí a jednoducho aj odišli, a na iných preto, že nám boli predkladaní ako velikáni, no v skutočnosti 
nimi neboli. 

Povedali  mi, že sa musíme 
naučiť žiť v prítomnosti 
a rozviazať falošné putá, ktoré nás 
spájajú s minulým svetom, ktorý 
už existuje iba v predstavách ľudí. 
Že nemôžeme bojovať za lepšiu 
budúcnosť, pokým sme pripútaní  
k minulosti, ktorá nutne musela 
byť horšia. 

Všetko, čo mi o tom po-
vedali, vyzerá tak logicky... 
A predsa, niečo vo mne sa bráni 
jednoducho to prijať. Akási horká 
pachuť mi nedovoľuje v pokoji 
vychutnať prchavú prítomnosť 
ani budúcnosť, ktorá mi pripadá 
rovnako neskutočná ako to, čo mi 
povedali o minulosti. 

Zmizlo snáď bez stopy všetko 
to, čo ostalo za nami? Môže snáď 
spomienka úplne zomrieť? Nie. 
Keby to tak bolo, chýbalo by nám ľudom vedomie samých seba a museli by sme každý deň začínať žiť 
znovu od začiatku, ako by nám nikdy nepomohla žiadna skúsenosť. 

Musí existovať nejaké miesto – ak to je možné nazvať miestom –, kde sa zaznamenávajú minulé činy, 
z ktorých človek môže v prípade potreby čerpať: niečo ako nezmerná otvorená kniha Prírody, v ktorej 
zapísané úspechy a chyby, kroky vpred i vzad, predstavujú pre ľudstvo veľký zdroj poučenia.

Ak sa my, ľudia, učíme, je prirodzené, že obraciame zrak k iným ľuďom, ktorí kráčali touto cestou pred 
nami a hľadali pre svoj život onen tajný kľúč, ktorý aj nám dovolí otvoriť našu vlastnú bránu osudu. 

Je známe, že vo všetkých dobách žili prostí ľudia, v ktorých životoch neboli vynikajúce činy. Ale či snáď 
v tomto prostom žití, v tomto trpezlivom budovaní civilizácie, nie je nič pozitívne? Nie sú snáď zreteľné 
zhody v tom, ako cítili a mysleli vtedajší ľudia a ako cítime a myslíme my dnes? Technický pokrok dvadsiateho 
storočia je možno obrovský, ale pokrok morálny, duchovný a psychický sledoval rytmus úplne odlišný... 
omnoho pomalší. 

NA ZAMYSLENIE

„Nikdy, od môjho ranného detstva, neuspokojila 
sa moja horlivosť prospieť kdekoľvek mojim umením 
úbohému trpiacemu ľudstvu ničím iným a nie je 
potrebné nič iné než vnútorný blažený pocit, ktorý 
vždy sprevádza dobrého človeka.“

Mária Mihálová

Použitá literatúra:
RACEK, J. 1956. Beethoven. Růst hrdiny bojovníka. Praha : STÁTNÍ 
NAKLADATELSTVÍ KRÁSNÉ LITERATURY, HUDBY A UMĚNÍ, n. p. 2. 
vydanie. 268 s.
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Echo – lesná nymfa
Príbeh lesnej nymfy Echo je smutný, ale ako to už býva, 

zároveň aj poučný. Táto nymfa patrila do družiny bohyne 
Artemis a bola povestná tým, že vždy veľa rozprávala. A práve 
to sa jej stalo osudným. Raz, totiž, svojim dlhým „táraním“ 
zdržala bohyňu Héru, ochrankyňu manželstva, ktorá chcela 
byť prítomná pri krokoch Dia – jej božského manžela. Chcela 
zabrániť tomu, aby sa dôsledkom jeho činov zrodila ďalšia nová 
božská sila. No Echo jej zámer prekazila a rozhnevaná bohyňa ju 
za to potrestala tým, že už nikdy nemohla v prítomnosti niekoho 
prerieknuť ako prvá a mohla len opakovať vyrieknuté slová. A to 
úbohú Echo priviedlo do záhuby, pretože keď raz v opustenom 
lese stretla krásneho mladíka Narcisa, zaľúbila sa do neho, no 
nemohla k nemu prehovoriť. Narcis si však jej prítomnosť 
nevšimol, pretože mal oči len pre seba v odraze jazernej hladiny. 
Tak sa Echo od žiaľu utrápila a ostal z nej len hlas, ktorý ako 
ozvena blúdi po horách.

Aj človek sa občas dostáva do dvoch extrémov, ktoré Echo 
stvárňuje. Buď sú naše slová odrazom množstva myšlienok, 
ktoré neusporiadane víria v našej mysli a potom sa prichytíme 

SVET SYMBOLOV

Echo, Alexandre Cabanel, 1887

Vieme tiež, že vo všetkých epochách žili „veľkí ľudia“. Snažiť sa násilne posudzovať všetkých ľudí súčasnosti 
aj minulosti rovnakým spôsobom je nevďačná a úplne neprirodzená úloha. Je to ako hnevať sa na les, 
pretože v ňom rastú stromy rôznych výšok alebo na pohorie, pretože sú v ňom hory väčšie aj menšie. 

Bez ohľadu na to, čo mi povedali, verím, že práve dnes, kedy viac než kedykoľvek predtým, hľadáme 
oslobodenie od rôznych tráum a tabu, upadáme do iných ešte horších a bolestivejších. Verím, že je 
nevyhnutná rýchla a účinná terapia, ktorá nám pomôže zbaviť sa strachu z minulosti a strachu z tých, ktorí 
mohli byť, sú a budú – aspoň na nejakú dobu – lepší než my. Je čas zdvihnúť hlavu a prestať sa chovať ako 
dieťa, ktoré sa bojí tmy. 

Minulosť je našim najväčším bohatstvom. Je súhrnom všetkého, čo sme sa v živote naučili, je príčinou 
toho, čím sme dnes, je naším znamením jedinečnosti. A ak obsahuje minulosť zlé spomienky, vždy máme 
ešte v prítomnosti čas dosiahnuť toľko dobrých výsledkov, aby to stačilo na vymazanie všetkých tieňov 
minulosti. 

Veľkí ľudia, tí ktorí vynikli, tí ktorí mali odvahu udávať smer v duchovnej, vedeckej, umeleckej a civilizačnej 
oblasti, nie sú podliaci bažiaci po moci, ktorí by konali na základe temných a zhubných pohnútok. Ak sme 
schopní uveriť tomu, že existujú dobrí ľudia dnes, mali by sme prijať aj to, že museli existovať aj včera. A to, 
čo je dobré, vždy vynikne. Nemali by sme sa snažiť šliapať po tom, kto niečo dokázal, ale o to, aby sme aj 
my sami niečo dokázali. 

Povedali mi, že spomínať je strata času... Ale vôbec nie, práve naopak. Stratiť pamäť znamená stratiť prežitý 
čas. Spomínať znamená byť si vedomý minulosti, a v takom prípade nič nestrácame. Niekde v hlbinách 
času sa skrývajú nevyčerpateľné poklady, ktoré čakajú na to, aby sa pre nás znovu stali skutočnosťou. A kto 
vie, z koľkých takýchto pokladov sa stanú obnovené semienka najväčších úspechov budúcnosti...

Ukážka z knihy „Povedali mi, že...“

Delia Steinberg Guzmán
Riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis
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Príroda a svet zvukov
Kedysi dávno bolo úplne bežné, že ľudí ráno 

budil iba spev vtákov, že mali každodenne možnosť 
zachytiť šum vetra, zvuk dažďa či nočné cvrlikanie. 
Ale dnes je to trochu iné. Zvuky nového sveta, ktorý 
sme vybudovali, neustále pribúdajú a naberajú na 
intenzite. Neraz priam hučia, búchajú, narážajú 
a človek je v nich buď stratený alebo sa k nim 
pridáva ako jeden z nástrojov tohto orchestra. Hlasy 
Prírody sa akoby stratili, ale v skutočnosti nezmizli. 
Stále tu sú, pretože Príroda neustále šepká, rozpráva 
a vyhráva na svojich nástrojoch. 

Čo je to vlastne zvuk?
Poučka vraví, že zvuk je mechanické vlnenie 

v látkovom prostredí, a že vzniká kmitaním hmoty. 
Na svoje šírenie teda potrebuje hmotné prostredie, 
súvisí s existenciou hmoty a jej aktivitou. Dalo by sa 
hádam povedať, že zvuk je jednou z charakteristík 
prejaveného – hmotného sveta. Väčšina živočíchov 
vydáva nejaké zvuky. Niektoré je radosť počúvať, iné 
sú nám nepríjemné. Vraví, sa že ak je spomínané 
kmitanie pravidelné, vzniká tón a ak je kmitanie 
nepravidelné, vnímame to ako hluk. Zvuk v prírode 
väčšinou má svoju funkciu. Napríklad u živočíchov 
slúži na odstrašenie nepriateľa, dorozumievanie, 
vymieňanie informácií, vyššie živočíchy nimi 
vyjadrujú aj svoje emócie a my ľudia dokonca 
dokážeme tvoriť hudbu. 

Hudba v ríši hmyzu 
Ale muzicíruje sa aj v ríši hmyzu. Cikády sú 

vybavené hudobným nástrojom umiestneným 

na bokoch ich bruška a majú ho len samčeky. 
Pomocou osobitých svalov nadúvajú rezonančné 
blany a potom ich nechajú spľasnúť. U cvrčkov to 
funguje inak. Na chrbtovej časti majú akési mocné 
zúbkované žilky, ktorými trú o seba, a tak si vyhrávajú. 
Muzicírujú iba preto, aby prilákali samičku. Ich „spev“ 
je pritom riadený z malého mozočka. Hudbu teda 
zastavujú prostredníctvom mozgového centra. 
Možno ale v ríši hmyzu prekvapí taký nočný motýľ 
smrtihlav. Údajne, ak ho vyrušíte, dokáže vydávať 
silné zvuky podobné piskotu myši. 

„Uletení“ speváci
Naopak, nikoho asi neprekvapí široká škála 

spevákov v ríši vtákov. Zaujímavosťou však je, 
že hlasové svaly sa im vyvinuli zo svalstva trupu. 

MÚDROSŤ PRÍRODY

pri tom, že neustále rozprávame, prípadne „tárame“. Opačný extrém je ten, keď sami seba tak málo 
poznáme, a tým pádom sme vnútorne tak prázdni, že len preberáme to, čo k nám prichádza z vonka a bez 
rozmyslu a uváženia opakujeme to, čo na nás narazí a od nás sa odrazí. A tak, ako vo všetkom, aj tu je našou 
úlohou nájsť zlatú strednú cestu, aby naše slová a aj činy boli odzrkadlením toho čistého a harmonického 
v nás, a aby to, čo k nám prichádza z vonka bolo predtým, ako to odzrkadlíme, preosiate cez sito rozvahy 
a skúsenosti. 

Dodnes sa pojem „echo - ozvena“ zachoval v jeho pôvodnom význame a využíva sa aj v oblasti vedy 
a medicíny. Napríklad i telekomunikačná družica, ktorá umožňuje prenos zvuku i obrazu z jednej zemskej 
pologule na druhú, dostala meno Echo.

Okrem toho sa tento pojem preniesol i do každodennej komunikácie v slovnom spojení „dať niekomu 
echo“, čo znamená upozorniť na niečo alebo preniesť správu, ktorú sme sa niekde dozvedeli a prenášame 
ju ďalej.

Mária Mihálová
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Väčšina vtákov spieva najživšie skoro ráno a potom 
večer. Drozd začína so spevom 43 až 44 minút pred 
východom slnka, oriešok 21 až 22 minút a sýkorka 
belasá 9 minút pred východom. Nevie sa presne 
prečo práve takýto harmonogram a ani kedy 
a prečo sa v nich prebúdza potreba spievať. Mnohé 
pozorovania vtákov však ukázali, že spev je často 
akýmsi označením hraníc alebo skôr vymedzením 
teritória, aby na tom istom mieste nehniezdili viacerí 
vtáci toho istého druhu. 

Ticho pod vodnou hladinou
Zdalo by sa, že také ryby sú nemé aj hluché. 

V skutočnosti však vedia dobre zachytávať zvuk, a to 
cez vnútorné ucho a aj pomocou jemného kožného 
hmatového orgánu. Niektoré údajne dokážu vydávať 
zvuky pomocou plynového mechúra. Všeobecne 
vydávanie zvuku a schopnosť zachytávať zvuk nejdú 

vždy ruka v ruke. Také medúzy sú úplne tiché živočíchy, no vedia výborne zachytávať infrazvuky vznikajúce 
vlnením vody. Tieto jednoduché rôsolovité, priehľadné, želé klobúky vedia zaznamenať prichádzajúcu 
búrku už niekoľko hodín vopred. Ich spôsob „načúvania“ inšpiroval aj vedcov, a tak vytvorili podobné 
„načúvacie zariadenie“, ktoré dokáže 24 hodín vopred varovať pred búrkou a umožniť tak minimalizovať 
škody. 

Ticho nie je ani v rastlinnej ríši 
a dokonca ani vo vesmíre, ktorý sa 
zdá byť taký prázdny. Zdá sa, že zvuk 
je prirodzeným prejavom života. Veď 
aj indická tradícia hovorí o prvotnom 
zvuku óm z ktorého bol stvorený 
vesmír a napokon aj kresťanská 
tradícia vraví, že na počiatku bolo 
slovo. A slovo je tiež zvuk, prvotná 
vibrácia, ktorá rozochvela svet. Verím, 
že nám toto chvenie prírody ani 
dnes nie je cudzie a stále mu vieme 
načúvať. Tak teda zavrime teraz na 
chvíľu oči a započúvajme sa. Možno 
aj sediac v paneláku, uprostred 
rušného mesta, zachytíme nielen 
jeho prirodzené zvuky, ale aj tlkot 
svojho srdca, rytmus dychu, trepot 
krídiel, šum vetra, bzukot, šuchot, 
žblnkot, ...šramot, ...cengot...

Mária Horváthová

Použitá literatúra:
ŠKÁRKA, Bohumil. 1984. Šesť svetov živého sveta. Bratislava : Mladé letá, slovenské vydavateľstvo kníh pre mládež, n. p. 230 s. 
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa...
Popoludnie s deťmi z detského domova Nižná Kamenica

V sobotu, 21.10., sme opäť zavítali do domčeka vo Valalikách, 
ktorý spadá pod detský domov Nižná Kamenica, s cieľom uskutočniť 
sociálnu aktivitu. To bolo zase radosti! Aj na strane detí, aj na strane 
dobrovoľníkov z Novej Akropolis. Po samotnej akcii, keď sme sa 
vracali domov, tak sme sa zamýšľali, kto z nás bol viac obdarovaný 
– deti alebo my? 

Totiž, tak, ako po minulé razy, aj teraz sme si pre deti nachystali 
tvorivé dielne (výroba pohľadníc), po nich rôzne hry a nakoniec 
rozdávanie darčekov, ktoré boli vytvorené verejnosťou počas 
dobrovoľníckych tvorivých, ktoré v Novej Akropolis priebežne 
organizujeme. 

Takže prišli sme s tým, že chceme deti niečo naučiť a niečím ich obdarovať. No samotné deti nakoniec 
obdarovali nás. Na jednej strane tým, s akou šikovnosťou a nadšením sa pustili do výroby pohľadníc a tiež 
príkladom svojej skromnosti a vďačnosti pri rozbaľovaní darčekov. Na druhej strane aj tým, že oni samé pre 
nás pripravili niekoľko kreslených výkresov vytvorených menovite pre nás.

Už teraz sa tešíme na ďalšie podujatie vo Valalikách s tým, že teraz deti dostali výzvu – nabudúce 
nebudeme učiť my ich, ale oni nás. A to konkrétne ako niečo nakuchtiť – budú nás učiť dva nimi zvolené 
recepty. A isto vás, milí čitatelia, poinformujeme o tom, ako to dopadlo.

Pozývame Vás

Informácie na: www.akropolis.sk

ŠPeCIálNe POzvANIe:
Milí priatelia, 
mesiac november sa spája so Svetovým dňom 
filozofie, ktorý bol vyhlásený UNESCOM v roku 
2005 a je mu vyhradený tretí štvrtok v novembri. 
Keďže Nová Akropolis je filozofická škola na 
klasický spôsob, každoročne pri tejto príležitosti 
pripravujeme zvlášť podujatia. A preto by sme vás 
chceli pozvať na nasledovné aktivity:

Bratislava
16.11.2017 etapy a zákonitosti v ľudskom živote  
  podujatie k Svetovému dňu filozofie
... okrem toho sa v priestoroch Novej Akropolis 
bude v týždni od 13. do 19. konať viacero aktivít, 
ktoré budú venované rozvoju kreativity.

Košice
16.11.2017 Deň otvorených dverí v Novej  
  Akropolis, Košice
17.11.2017 Kurz kreatívneho myslenia –   
  workshop, Košice

     Informácie na: www.akropolis.sk

OsTATNé POzváNKy:
Bratislava

13.11.2017 Kreatívny kurz „Patchwork bez ihly“
13.11.2017 Kreatívny kurz „Pletenie z papiera“
15.11.2017 ekologický workshop a výroba  
  obalov
16.11.2017 Dobrovoľnícke tvorivé dielne
17.11.2017 Kreatívny kurz „Decoupage na drevo“
18.11.2017 Kreatívny kurz „socha z paverpolu“
20.11.2017 Filozofia pre život – prezentácia  
  kurzu pre rozvoj osobnosti
02.12.2017 Kreatívny kurz „Obraz z paverpolu“
14.12.2017 večer so symbolikou vianoc   
  a zimného slnovratu - rozprávanie,  
  projekcia, divadlo 
14.12.2017 Dobrovoľnícke tvorivé dielne

Košice
20.11.2017 Filozofia pre život – prezentácia  
  kurzu pre rozvoj osobnosti
27.11.2017 Filozofia pre život – prezentácia  
  kurzu pre rozvoj osobnosti
07.12.2017 etapy a zákonitosti v ľudskom živote  
  rozprávanie, divadlo
08.12.2017 vianočné tvorivé dielne


