
BULLETIN
FILOZOFICKÝ

február 2019
Ročník č. IV

38. číslo

ÚVODNÍK

1

Myšlienka na mesiac:
„Náš zdravotný stav závisí od vzájomného pomeru, v ktorom sa nachádza náš nesmrteľný duch a jeho 

pominuteľné telo. Ideálny stav nastane vtedy, keď duch ako skutočný vodca a udržiavateľ, bude pravým 
vládcom a pánom tela, ktoré ho bude vo všetkom poslúchať. Takýto človek bude zdravý.“ 

Ctibor Bezděk

Milí čitatelia,

vitajte pri čítaní februárového čísla nášho 
filozofického bulletinu. V tomto mesiaci sa v rám-
ci dejín filozofie vyníma osobnosť nadmieru ob-
divuhodná,  ktorou je renesančný taliansky filozof  
Giordano Bruno,  ktorý býva zvyčajne jednou vetou 
charakterizovaný ako človek, ktorý položil svoj život 
za pravdu. Jeho mimoriadne pohnutý osud sa 
skončil upálením na hranici 17. februára v roku 1600. 
Rada by som mu ako prejav úcty a vďaky za jeho 
dielo a jeho nezlomný charakter venovala týchto 
pár riadkov, kde by som sa spoločne s vami chcela 
zamyslieť nad hodnotou pravdy. 

Každý z nás sa už určite nad touto problematikou 
v mnohých životných situáciách zamýšľal a pokladal 
si otázku: „Kde je pravda?“ A často sme zistili, že je 
veľmi ťažké zorientovať sa v rozličných stanoviskách, 
názoroch a pohľadoch, ktoré zdanlivo stoja proti 
sebe a my by sme sa radi priklonili na jednu alebo 
na druhú stranu. Niekedy nám chýbalo dostatočné 
množstvo informácií, inokedy sme sa nechali viesť 
momentálnym pocitom, vlastnými emóciami alebo 
záujmami či potrebami... A nepochybne boli aj prí-
pady, kedy sme v danom okamihu pocítili túžbu 
lepšie sa zorientovať, vyvinúť úsilie na hľadanie tej 
najčistejšej možnej pravdy, na základe ktorej by sme 
zaujali vlastné stanovisko alebo rozhodnutie.

A práve v takýchto momentoch sa pred nami 
v zmenšenej podobe otvára to, čo sa vo všetkých 
legendách, mýtoch a filozofických učeniach nazýva 
Cesta k Pravde. V zmenšenej podobe hovorím preto, 
lebo závisí od hĺbky danej situácie, ktorú práve 
riešime. Cesta je však veľmi podobná, rovnako ako sa 
miniatúra vo všetkom podobá na to, čo zobrazuje. 

Nasledujúc myšlienku starovekých filozofov je 
Pravda súčasne nemenná žiarivá stálica a súčasne 
je to živý premenlivý princíp, lebo sa nám postupne 
odhaľuje v tej miere, v akej sa pohybujeme na našej 
ceste za ňou. A na jej odhalenie nestačí iba rozum, 

ale sú potrebné rovnako aj dobre spracované 
skúsenosti, aktívne konanie a v neposlednom rade 
vnútorné cítenie alebo intuícia a postupné roz-
širovanie nášho vedomia. A často sa stáva, že to, čo 
pre nás bolo pravdou včera, už ňou dnes nemusí 
byť, lebo odhalíme ďalšie súvislosti a nové dimenzie. 
Kľúčom je stále kráčať a neprijať ako pravdu žiadnu 
polopravdu, nepresvedčiť samých seba o tom, že 
čiastočná pravda už je pravdou celou, nevzdať sa aj 
napriek nepriazni a nepodľahnúť túžbe po pohodlí 
a po tom, aby vec bola „vyriešená“.

Z pasovania nejakej polopravdy na pravdu celú 
vznikli v dejinách mnohé „redukcionizmy“, oklieštenia 
pravdy na jej neúplné časti a z toho vyplývajúce 
rozpory a protichodné stanoviská, názorové strety 
a veľké konflikty. A to isté v malom meradle zažíva 
každý z nás, keď sa rozličné malé a necelé pravdy 
postavia proti sebe, či už v našom vnútornom svete, 
alebo navonok v interakcii s druhými. Ale skutočnej 
Pravdy sa to nedotýka... ona jednoducho spočíva  
na svojej vlastnej úrovni a čaká, kedy sa k nej 
priblížime, aby nás mohla zaliať svojím svetlom.

Je zrejmé, že cesta k Pravde je tŕnistá a neľahká 
a mnohí, ktorí sa za ňou vybrali a zostali svojej 
ceste verní, za to zaplatili vysokú cenu, rovnako ako 
Giordano Bruno, ktorý odmietol Pravdu zneuctiť 
a zmrzačiť a dokázal odolať obrovskému tlaku 
ducha doby. Ale verím, že všetci niekde v hĺbke duše 
tušíme, že práve táto cesta stojí za to a že človeku 
otvára prekrásne a slovami neopísateľné dimenzie 
bytia.

Želám nám všetkým, milí čitatelia, nech aj my, 
v našom vlastnom meradle, dokážeme odolávať 
skúškam na tejto ceste a nech sa Pravda, táto 
nádherná bytosť, aj vďaka nám môže o niečo 
častejšie usmievať.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
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O tom, prečo kvitnú snežienky v zime
Na počiatku, keď bol svet len krátko po svojom stvorení, nebol taký pestrý, ako ho poznáme dnes.  

Na vôkol síce rástli kvety a aj krásne voňali, no nebolo žiadnych farieb. Jedného dňa sa Slnko zadívalo na tie 
krásne veľké kvety s kruhom uprostred a lupeňmi dokola a pomyslelo si: „Keby len boli žlté, vyzerali by úplne 
ako ja.“ I usmialo sa na nich a dalo lupeňom zo svojej žltej farby. Zemi prikázalo, aby kruh uprostred tých 
kvetov vyfarbila na hnedo. Kvety sa nesmierne potešili. Od samej radosti sa zahľadeli k Slnku a dodnes ho 
sprevádzajú na jeho ceste po oblohe po celý deň. Volajú sa slnečnice. Krátko na to aj ostatné kvietky zatúžili 
po tej nádhere a začali sa zaujímať, kto by aj im mohol dať trochu zo svojej farby. A tak, fialka dostala farbu 
od tmavej večernej oblohy, preto rastie v tôni. Nezábudka dostala farbu od modrastej bystriny, pri ktorej 
zostala rásť. Ružu zafarbila krv, ktorej majiteľ sa nechtiac pichol na tŕni. Všetky kvety dostali od niekoho farbu 
a svet bol zrazu pestrý a krásny.

Prešiel rok a nastala zima. Kvety sa schovali pred mrazom 
a netrpezlivo čakali na jar. Ešte bol sneh, keď sa jeden nedočkavý 
predral von. Čudovali sa veru všetci, pretože nemal žiadnu farbu: 
„Ako sa to len mohlo stať, veď všetky kvety už predsa farbu dostali?“ 
I rozplakal sa smutný kvietok, lebo bol bez farby a od nikoho už 
farbu získať nedokázal. Každý mu len vravel: „Ja som už dal farbu 
inému kvetu, tebe už nemôžem.” Napokon sa nad nešťastníkom 
zľutoval Sneh: „Moju farbu ešte nikto nemá. Podelím sa s tebou 
rád.” Kvietok sa nesmierne potešil, ale Sneh pokračoval: „Musíš mi 
však sľúbiť, že budeš kvitnúť tak, aby som uvidel tvoju krásu prv, 
než sa roztopím pod jarným Slnkom.“ Drobný kvietok rád súhlasil 
a prijal meno Snežienka. Kvitne vždy koncom zimy a vďačne hľadí 
na zem prikrytú bielym Snehom, ktorý mu daroval kus seba.

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

Nikola Tesla – mystický génius 1. časť
Vedec, vynálezca, vizionár, (márnotratný) génius, čarodej, fantasta, 

podivín, človek mimo čas – mnoho rôznych prívlastkov dostala 
táto osobnosť, ktorej život a dielo sú stále aktuálnou a vďačnou 
témou nielen v serióznych vedeckých kruhoch, ale aj u mnohých 
autorov literatúry faktu či konšpiračných teórií. Aj keď dnes už asi 
ťažko rozlíšime, čo je pravda, čo nepochopené a prekrútené, a čo 
vymyslené, Nikola Tesla bol bezpochyby výnimočný človek, ktorý 
sa výrazne podieľal na rozvoji vedy a techniky, a ktorého vynálezy 
a objavy nám pomáhajú aj dnes takmer na každom kroku. Keď sa 
vezieme výťahom, používame rádio, WiFi, mixér či fén, keď pripájame 
elektrospotrebiče do elektrickej zásuvky, asi málokomu napadne, že 
za to všetko - a mnoho iného – vďačíme predovšetkým práve jemu.

Život a vybrané momenty kariéry Nikolu Teslu 
Narodil sa počas búrkovej letnej noci 10. júla 1856 v dedinke 

Smiljan v Rakúsko-Uhorsku (v dnešnom Chorvátsku), ako štvrté 
z piatich detí v srbskej rodine vzdelaného a rozhľadeného 
pravoslávneho kňaza Milutina a jeho manželky Duky, veľmi tvorivej 



a vynaliezavej domácej panej. Ako malý chlapec bol 
svedkom smrteľnej nehody svojho staršieho brata 
Dana, čo ho spolu s pohrebom poznačilo na celý 
život: zo spánku ho budili nočné mory, a už v tom 
období začal mať zážitky, akoby opúšťal svoje telo 
a v mysli cestoval na iné miesta, kde žil a stretával 
ľudí. Tie zážitky mal aj keď bdel a boli také silné, že 
mu niekedy sestra musela povedať, čo je skutočnosť 
a čo nie. 

Podľa rodinnej tradície mal byť kňazom, keď 
ale 18-ročný „Niko“ ochorel na choleru a takmer 
to neprežil, jeho otec splnil sľub, ktorý mu dal, že 
„keď vyzdravie, dá ho na najlepšiu technickú školu 
na svete“ – a tak sa dostal na Polytechniku v Šta-
jerskom Hradci, neskôr aj na už vtedy prestížnu 
Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Prahe, kde študoval 
experimentálnu elektrotechniku, matematiku ale aj 
filozofiu. Popri tom sa učil jazyky, postupne zvládol 
celkom slušne osem (podľa niektorých prameňov 
vyše desať) jazykov, a celý život prekvapoval svojich 
priateľov recitovaním básní v ich rodnom jazyku. Už 
počas štúdia prejavoval živý záujem a snahu o vy-
lepšenie zariadení, s ktorými sa stretol a o ktorých 
mu jeho profesori tvrdili, že to nedokáže, lebo to nie 
je možné – ako sa ukázalo, mýlili sa.

Po skončení školy v roku 1881 nastúpil ako 
technický kreslič v Centrálnom telegrafickom 
úrade v Budapešti, odkiaľ po dvoch rokoch prešiel  
do Edisonovej kontinentálnej spoločnosti v Paríži. 
Už v tomto období prejavoval nadanie na inovácie, 
a tak odtiaľ s odporúčaním roku 1884 pricestoval  
do New Yorku, kde nastúpil ako projektant v „Edison 
Machine Works“. Ako sám povedal „so štyrmi centami 
vo vrecku, s knižkou básni a hlavou plnou ideálov“ si 
splnil jeden veľký sen – pracovať pre Edisona, ktorý 
bol jeho veľkým vzorom. Aj tu prejavoval mimoriadne 
nadanie, ale o jeho inovatívne nápady Edison nemal 
záujem. Rozdielnosť názorov postupne narastala, 
a keď Edison odmietol Teslovi vyplatiť sľúbenú 
odmenu päťdesiattisíc dolárov za vylepšenie 
zariadení so slovami „vidím, že ešte nerozumiete 
americkému zmyslu pre humor“, Tesla v roku 1886 
od neho odišiel a založil si vlastnú spoločnosť „Tesla 
Arc Light Co“. Vyrábali tu a inštalovali oblúkové 
lampy, ale keď sa Tesla chcel venovať vývoju nových 
zariadení, investori nesúhlasili a vyhodili ho z vlastnej 
firmy. Chvíľu sa musel živiť manuálnou prácou – 
kopal výkopy v New Yorku, ale už v roku 1887 získal 
úver od spoločnosti Western Union a založil si novú 
spoločnosť „Tesla Electric Co.“, v ktorej sa venoval 
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stavbe prototypov strojov na striedavý prúd a zís-
kavaniu patentov, o ktoré však prax nejavila veľký 
záujem.

Obrat nastal, keď Tesla na pozvanie Spoločnosti 
amerických inžinierov v New Yorku, 16. mája 1888, 
predniesol prednášku o využití striedavej elektrickej 
energie, ktorá sa zapísala do dejín elektrotechniky. 
Prednáška presvedčila prezidenta spoločnosti 
Westinghouse Electric and Manufacturing Co., 
Georga Westinghousa, ktorý ponúkol Teslovi za 
jeho patenty 1 milión dolárov plus 1 dolár za každý 
vyrobený výkon 1 HP (konská sila). Tesla ponuku 
prijal a stal sa technickým riaditeľom vývojového 
laboratória vo Westinghouse. Zásluhou spoločnosti 
Westinghouse sa konečne začal v praxi presadzovať 
striedavý elektrický prúd, a to nielen na svietenie, ale 
aj pohon strojov a zariadení. Z Teslu sa stal slávny 
človek – pozývali ho prednášať na renomované 
americké aj európske univerzity, kde mal obrovský 
úspech. Bol rodený „showman“ - jeho prednášky 
boli neobyčajne pôsobivé, doplnené o praktické 
ukážky, pri ktorých mu často sršali z rúk iskry, či 
svietili žiarivky, ktoré len tak držal v ruke. Mnohí 
ďalší vynálezcovia – vrátane niekoľkých nositeľov 
Nobelovej ceny – tvrdili, že práve tieto prednášky 
boli inšpiráciou, ktorá im ukázala smer. Ale tiež 
mnohí ukradli jeho myšlienky, prehlásili ich za svoje, 
patentovali a zarábali na nich – na ich adresu Tesla 
povedal: „Neľutujem, že iní ukradli moje myšlienky, 
skôr to, že nemajú svoje vlastné.“

Ale už rok na to (1889) Tesla opustil Westing-
housa, prišiel do New Yorku a začal druhú etapu 
svojej objaviteľskej kariéry, v ktorej sa venoval práci  
na vysokofrekvenčnej a vysokonapäťovej technike 
a bezdrôtovému – rádiovému prenosu správ 
a energie. Vo svojom laboratóriu postavil mnoho 
zariadení, z ktorých však väčšinu zničil požiar v roku 
1895 (dodnes sa špekuluje o úmyselnom založení). 
V 90-tych rokoch staval rádioveže, poslednú a naj-
väčšiu – povestnú vežu „Wardenclyfe“ – v roku 
1900 na Long Island, asi 100 km južne od Bronxu, 
ako súčasť celosvetového bezdrôtového systému. 
Na vrchole 57 metrov vysokej veže umiestnená 
pologuľa o priemere 20 metrov mala slúžiť ako 
vysielačka, ale stavba ho finančne zruinovala, nebola 
preto dokončená, a v roku 1917 bola zbúraná. 

Po tomto neúspechu, ako aj znechutený a vy-
čerpaný mnohými spormi a odmietavými postojmi 
investorov a bankárov, sa utiahol do ústrania.  
Pred verejnosť a novinárov predstupoval už len  
pri vybraných príležitostiach, a často na tú dobu  
s prekvapujúcimi až senzačnými prehláseniami,  
o ktorých už však mnohí pochybovali a považovali 
ich iba za výplod jeho fantázie. 

Nikdy nebol ženatý, napriek viacerým ponukám – 
dôvodil to pracovným zanietením a vyťažením. Mal 
viacero priateľov, asi najznámejšími a najvytrvalejšími 
boli spisovateľ Mark Twain a manželia Robert 
a Katherine Johnsonovi. Svoj život dožil osamotene, 
v spoločnosti holubov, ktoré mu nahrádzali vzťahy 
s ľuďmi, a o ktoré sa mnoho rokov staral so zvláštnym 
zanietením. Dokonca si neskôr najal pomocníka, 
ktorý ho v starostlivosti zastupoval. Zomrel 7. januára 
1943 vo svojom apartmáne v hoteli New Yorker, 
osamotený, opustený, chudobný, neuznaný.

Osobnosť a (nielen technické) dielo Nikolu Teslu
Od malička prejavoval veľké nadanie a kreativitu, 

a bol úplne fascinovaný lietaním, búrkami a bles-
kami. Postupne vyrástol na silnú, všestranne 
rozhľadenú a vzdelanú osobnosť – s obľubou citoval 
básnikov, filozofov, budhistické spisy, prejavoval 
sklony k metafyzike (napr. ezoternej matematike) 
a filozofickým úvahám. Ako sám hovoril: „Odo dňa, 
keď veda začne študovať nehmotné fenomény, 
dosiahne v priebehu jedného desaťročia väčší 
pokrok ako vo všetkých predošlých storočiach svojej 
existencie.“ Alebo: „Ak by ste spoznali veľkoleposť 3, 
6 a 9, potom by ste mali kľúč k vesmíru.“ V celom 
svojom diele sa opiera o skúmanie a aplikáciu 
kľúčových prírodných princípov, ktoré vyjadril takto: 
„Ak chcete nájsť tajomstvá vesmíru, uvažujte v ter-
mínoch energia, frekvencia a vibrácia.“ 

Bol vysoký, štíhlej (až chudej) postavy, vraj 38 
rokov mal nemennú hmotnosť (64 kg) a vizáž – 
vždy čistý, elegantný, primerane oblečený, vraj až 
prehnane poriadkumilovný a čistotný. 

Mal neobyčajne dobrú (priam fotografickú) 
pamäť, a celý život trpel zvláštnymi psychickými 
zážitkami, keď zažíval veľmi silné záblesky a svetlo 
v mysli. Napr. v roku 1881 sa jeho aj tak citlivé zmysly 
zostrili natoľko, že tikot hodín počul cez tri miestnosti, 
pristátie muchy ako buchnutie, hrkot drožky 
prechádzajúcej po vzdialenej ulici mu roztriasol 
celé telo, akýmsi desivým spôsobom vnímal aj 
potme predmety v okruhu 4 metrov, popod most 
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Ukážka z diela: O prozreteľnosti
V ďalšej časti svojej reči objasním, že zdanlivé zlo nie je vôbec 

zlé. Tvrdím, že všetko to, čomu ty hovoríš trápenie, krivda a ne-
priaznivé nešťastie, tu je predovšetkým v prospech tých, ktorých 
napáda, a tiež v prospech všetkých, o ktorých sa bohovia starajú 
viac než o jednotlivca. Ďalej tvrdím, že nie sú tými nehodami 
postihovaní proti svojej vôli, ba práve, že by zasluhovali zlo, ak 
by tomu vzdorovali. K tomu pripojím, že sa tak deje riadením 
osudu, a že sa to stáva dobrým podľa toho istého zákona, podľa 
ktorého sú dobrí. Nakoniec ti poradím, aby si nikdy neľutoval 
dobrého človeka; môže síce byť za nešťastného považovaný, ale 
v skutočnosti nešťastný byť nemôže. 

Z toho, čo som si zaumienil dokázať, zdá sa mi byť najobťažnejšie to, čo som uviedol na prvom 
mieste, totiž to, že čoho sa tak veľmi bojíme, deje sa v prospech samotných postihnutých. Namietneš: 
„A či niekomu prospieva byť vyštvaný do vyhnanstva, byť vrhnutý do biedy, pochovať ženu i deti, byť 

NA ZAMYSLENIE

či budovu nemohol prejsť, lebo cítil tlak konštrukcie, 
na posteľ si musel pripevniť tlmiace podložky, inak 
ho neustále budili otrasy z okolia. Postupom času 
sa ich naučil čiastočne ovládať a rozvinul v sebe 
schopnosť tvorivej vizualizácie a imaginácie – 
údajne až 90% svojich vynálezov si najprv vytvoril, 
overil a vyladil v mysli, a tie po praktickom zostrojení 
fungovali presne tak, ako si ich predstavoval. 

Až do vysokého veku bol schopný „intuitívneho 
vhľadu“ – sám sa o sebe vyjadril, že je len akoby 
prijímač myšlienok a nápadov zvonku. Vo svojom 
slávnom článku v časopise Century v roku 1900 –  
v ktorom redakcia očakávala technické pojednanie, 
ale Tesla napísal a trval na zverejnení jeho článku  
s metafyzicko-filozoficky zameranom – vysvetľuje: 
„Každý deň, každým svojím činom a myšlienkou 
demonštrujem, k svojmu plnému uspokojeniu, že 
som automat obdarený možnosťou pohybu, ktorý 
iba reaguje na vonkajšie podnety, ktoré sa dotýkajú 
mojich zmyslových orgánov. Na základe týchto 
popudov premýšľam a konám. Vybavujem si iba 
jeden či dva prípady v celom mojom živote, kedy 
som nebol schopný nájsť prvotný impulz, ktorý ma 
uviedol do činnosti, alebo vyvolal určitú myšlienku 
či dokonca sen.” 

Svoju prácu a vynaliezanie bral veľmi vážne, 
priam ako osudové poslanie – nie túžba zarábať či 
byť slávnym bola jeho motiváciou, ale ako sa sám 
vyjadril „služba ľudstvu“: „Túžba, ktorá ma vedie  
vo všetkom, čo robím, je túžba zapriahnuť prírodné 
sily do služby ľudstvu.“

pokračovanie na budúce...
Rastislav Harčarufka
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38. číslo

Ruža ako symbol
Už od dávnych dôb patrí ruža k jedným z najčastejšie 

používaným symbolov ľudstva. Symbolika ruže sa mierne menila 
tak, ako sa z pôvodnej divej formy ruže šípkovej šľachtili nové 
odrody rôznych farieb a tvarov. Niektoré významy však ostali 
nadčasové a my ich dodnes prirodzene používame v bežnom 
živote.

Pôvodným domovom ruže je stredná Ázia a odtiaľ sa rozšírila 
do Stredomoria a Európy, severnej Afriky, Indie, Číny a Ameriky. 
Podobne, ako má vo východných kultúrach výnimočné 
postavenie lotos, ktorý je považovaný za symbol čistoty, krásy  
a dokonalosti, tak aj ruža v západnej kultúre vlastní titul kráľovnej 
kvetín, najušľachtilejšej zo všetkých. Okrem toho, že bola vždy 
považovaná za krásnu a vznešenú, bola aj vzácna a nie ľahko dostupná. Stala sa symbolom významných 
ženských cností, ako sú láska (v mnohých aspektoch) a múdrosť, ale aj nevinnosť, krása a čistota. Preto bola 
ruža v spojení s takými bohyňami, ako Isis a Hathor v Egypte, Afrodita a Demeter v Grécku, či Venuša a Flóra 
v starovekom Ríme. S podobnou symbolikou sa stretáme aj neskôr v kresťanstve, kde sa biela ruža stala 
symbolom čistoty a nevinnosti Panny Márie. 

Podľa Paracelsa, významného renesančného lekára a filozofa, ktorý rozvinul náuku o signatúrach rastlín, 
je ruža vyslovene symbolom lásky, pretože sa v nej prejavuje harmonický vzťah Venuše (bujne rozvinutý 
kvet s omamnou vôňou) a Marsu (ostré tŕne s obrannou funkciou). 

V keltskej mytológii symbolizovala ruža predovšetkým lásku a posvätný zväzok Boha a Bohyne.  
Aj Rimania korunovali ženícha a nevestu vencami ruží a okvetné lístky ruží bohato rozhadzovali aj pri iných 

SVET SYMBOLOV

potupený a oslabený?“ Ak si udivený, že sú tieto pohromy pre niekoho dobré, 
budeš iste počudovaný, že sa niektorí nechávajú liečiť rezaním a pálením, 
rovnako ako hladom a smädom. Ak uvážiš, že kvôli liečbe niekomu škrabú kosti, 
vyberajú úlomky a naťahujú žily, že odrezávajú niektoré údy, ktoré nesmeli zostať  
na svojom mieste, aby neohrozili celé telo, snáď uznáš aj to, že niektoré nehody 
sú skutočne v prospech tých, ktorých postihujú práve tak, a boh mi je svedkom, 
ako zase niektoré veci chválené a žiadané škodia tým, ktorých potešili, súc veľmi 
podobné výstrednostiam obžerstva a opilstva a ostatným nerestiam, ktoré 
rozkošou zabíjajú. 

K mnohým slávnym výrokom Demetria patrí aj tento výrok, ktorý som nedávno 
počul a stále mi znie v ušiach: „Zdá sa mi, že na svete nieto nešťastnejšieho 
človeka ako je ten, koho nikdy nepostretlo nič zlé.“ Nebola mu totiž daná možnosť 
vyskúšať sa. Nech sa mu aj všetko podarilo, ako si prial, predsa len bohovia o ňom 

rozhodli zle. Bol uznaný za nehodného, aby niekedy premohol osud, ktorý práve pred zbabelým uteká 
hovoriac si: „Prečo by som si vyberal tohto za súpera? Hneď zloží zbraň. Na toho by som nemusel ísť s plnou 
silou, dá sa zahnať malým pohrozením, nemôže zniesť môj pohľad. Musím sa poobzerať po niekom inom, 
s kým by som sa mohol probovať. Hanbím sa viesť boj s človekom ochotným podľahnúť.“ Gladiátor by 
považoval za hanbu zápasiť s niekým nižším a vie, že ten, kto bojuje bez nebezpečenstva, víťazí bez slávy. 

To isté koná aj osud: vyhľadáva najstatočnejších ako sebe rovných, kdekoho prejde s odporom, útočí 
práve na najspurnejšieho a najpriamejšieho, aby si s ním zmeral svoje sily. U Mucia skúša oheň, chudobu 
u Fabricia, vyhnanstvo u Rutilia, mučidlá u Regula, jed u Sokrata, u Katona smrť. Iba zlý osud nájde veľký 
príklad.

Seneca
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38. číslo

slávnostiach, napríklad počas sviatku Flóry alebo na počesť víťazov. Zvyk rozhadzovania ružových plátkov 
na svadbách sa udomácnil aj v Británii a mal zaistiť snúbencom šťastné manželstvo.

Podľa antického príbehu dala ruži jej červenú farbu Afrodita, pretože pripomínala krv jej mŕtveho milenca 
Adonisa, ktorého pri love zabil divoký kanec. Stala sa tak symbolom vernej lásky, ktorá prekoná aj smrť. 

Červená ruža má svoje pevné miesto aj v kresťanskej 
symbolike, kde je symbolom obetnej krvi kresťanských 
mučeníkov, keďže nesebecká obeť predstavuje 
jeden z aspektov lásky. Päť okvetných lístkov ruže 
symbolizuje päť rán ukrižovaného Ježiša Krista  
a tŕne jeho tŕňovú korunu. Ružence, ako pomôcky  
pri rozjímavom modlení nad najdôležitejšími uda-
losťami zo života Ježiša Krista a Panny Márie, boli 
pôvodne šnúrky s navlečenými guľôčkami pevne 
stlačených okvetných lístkov ruží.

Zaujímavou symbolikou ruže je aj zachovanie 
tajomstva a mlčanlivosť, tzv. sub rosa. Keď sa pri rím-
skych oslavách alebo rokovaniach zavesili pod strop 

alebo na dvere ruže, znamenalo to, že všetko, čo sa v spoločnosti povedalo, bolo dôverné a muselo zostať 
utajené. Od dôb pápeža Hadriána IV. sa dokonca aj na katolícke spovednice maľovali ruže. 

Ruža je súčasne symbolom zasvätenia, a preto ju nájdeme v spojení s rôznymi tajnými spoločnosťami 
a bratstvami. Typickým príkladom sú Rozenkruciáni, ktorí používajú symbol červenej ruže na kríži.

Veľmi známe je príslovie: „Trpezlivosť ruže prináša“, a tak nie je veľkým prekvapením, že ruža symbolizuje 
túto významnú cnosť, trpezlivosť.

Veľká oblasť, v ktorej sa ruža s veľkou obľubou používa, je heraldika. Symbolika ruže pozostáva z jej piatich 
lupeňov rozložených do kruhu, čo symbolizuje večnosť, slnko a dokonalosť.  Na erboch sa ruža zobrazuje 
v štylizovanej i prirodzenej podobe. Vzhľadom na to, že heraldika obsahuje veľa ustálených pravidiel 
zobrazovania symbolov, je dobré ich poznať. Štandardná heraldická ruža je tvorená piatimi lupeňmi a zla-
tým semenníkom, pričom sú znázornené i kališné lístky (zväčša zelené alebo zlaté). Ak sa ruža, resp. ruže, 
ktoré sa nachádzajú na erbe, nejakým spôsobom od tej štandardnej odlišujú, je potrebné túto skutočnosť 
uviesť v príslušnom popise erbu.

Mnoho významných rodín i panovníckych rodov použilo ružu ako svoj heraldický symbol. Z Anglicka 
15. storočia je známa tzv. vojna dvoch ruží, keď proti sebe bojovali dva rody (York a Lancaster), pričom oba 
mali vo svojom erbe ružu, ale jedni bielu a druhí červenú. Ich zmierením vznikla tzv. tudorovská ruža, kytica 
bielych a červených ruží, ktorá v sebe nesie symbol zjednotenia a porozumenia. Aj na Slovensku máme 
viacero miest a osôb, ktoré majú v erbe ruže. Najznámejšie je mesto Ružomberok, ktoré má tzv. hovoriaci 
erb, pretože ruža v erbe súčasne vypovedá o názve mesta. 

Dnes vnímame ružu predovšetkým ako symbol lásky vo všetkých jej aspektoch, a preto je veľmi 
obľúbeným darčekom pri rôznych príležitostiach. Červené ruže prezrádzajú romantickú lásku, ružové sú 
vhodné na vyjadrenie poďakovania, biele prejavujú úctu a rešpekt, ale aj nádej a nevinnosť, a žlté ruže 
vyjadrujú teplé pocity priateľstva, optimizmus a radosť. Nech už má ruža akúkoľvek farbu, obdarovaného 
človeka vždy poteší, pretože jej hlavným posolstvom je aj tak vždy láska.

Magdaléna Husárová

Použitá literatúra:
(1) LEVANDEROVÁ, S. – FRANKLINOVÁ, A. 1999. Magické rostliny. Praha : Volvox  Globator. 460 s. ISBN 80-7207-279-X.
(2) RIPPE, O. - MADEJSKY, M. – AMANN, M. – OCHSNER, P. – RÄTSCH, CH. 2004. Paracelsovo lékařství, Praha : Volvox Globator.  
 419 s. ISBN 80-7207-558-6.
(3) HEINZ-MOHR, G. – 1999. Lexikon symbolů. Praha : Volvox Globator  318 s. ISBN 80-7207-300-1.
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38. číslo

Polárna žiara
Polárne žiary sú ohromujúce svetelné úkazy na 

oblohe a zároveň náznaky toho, že Zem a Slnko sú 
vzájomne spojené viac ako len slnečným svetlom. 
Erupcie na Slnku vytvárajú výbuchy, ktoré dosahujú 
vysoké teploty a uvoľňujú obrovskú energiu. 
Slnečným vetrom sa táto energia Slnka dostáva 
k Zemi, pričom zo Slnka vychádzajú všetkými 
smermi elektricky nabité častice - väčšinou elektróny 
a protóny. Keď vstúpia do zemskej atmosféry, začnú 
vzájomne pôsobiť s magnetickým polom Zeme 
a spúšťa sa veľkolepé predstavenie na úrovni tých 
najmenších častíc až po krásu viditeľnú našim okom. 

Vznik polárnej žiary
Zem obklopuje magnetický štít tzv. magnetosféra, 

ktorá sa rozprestiera oveľa hlbšie do vesmíru ako 
atmosféra. Tento ohromný dáždnik nepretržite 
ochraňuje Zem a väčšinu slnečného vetra odrazí 
späť do priestoru. No niektoré „slnečné“ elektróny sa 
predsa len cez ňu dostanú. Majú obrovskú energiu, 
aj navzdory dlhej ceste ktorú prešli, dokonca väčšiu, 
ako je energia okolitých iónov zemskej atmosféry. 
Dochádza tak k zrážkam. Počas nich „slnečné“ 
elektróny prenášajú svoju energiu na „pozemské“ 
atómy a molekuly kyslíka a dusíka z atmosféry. No 
a tie využijú získanú energiu na tzv. preskok z nižšej 
energetickej hladiny na vyššiu. Keď sa nakoniec 
vrátia do normálneho stavu, vyžiaria malé množstvo 
energie vo forme svetla. A tak vzniká polárna žiara. 

Farba a tvar polárnej žiary
Rozmanité sfarbenie svetla potom závisí od 

toho, ktorý zo spomínaných plynov – kyslík alebo 

dusík - si vďaka elektrónu „energeticky polepšil“. 
Tak isto hrá dôležitú rolu aj to, koľko energie mal 
elektrón v čase zrážky. Napríklad vysokoenergetické 
elektróny a kyslík vytvárajú zelenú polárnu žiaru, 
čo je najbežnejšia farba. Naopak nízkoenergetické 
elektróny a kyslík vytvárajú farbu červenú. Čo sa týka 
dusíka, ten všeobecne vytvára modré svetlo. No 
a zmiešaním týchto farieb sa vytvára polárna žiara 
ružová, fialová aj biela. Jej rôzne tvary sú však stále 
tak trochu záhadou.  

Kde sa vyskytuje polárna žiara
Každá planéta, ktorá má magnetické pole a at-

mosféru, by pravdepodobne mala mať polárnu 
žiaru. Pozorovaná bola už na Jupiteri, Saturne či 
Uráne. Čo sa týka našej planéty, tu sa vyskytuje v ob-
lasti pólov, pretože práve tu smeruje magnetické 
pole kolmo na Zem a častice tak môžu ľahšie vstúpiť 
do atmosféry. Severný okruh zahŕňa Aljašku, Kanadu, 
Grónsko a severnú časť Škandinávie a Ruska. Polárna 
žiara na tejto pologuli sa nazýva Aurora borealis. 
Jej sestra na južnej pologuli Aurora australis sa dá 
pozorovať prevažne na Antarktíde. Samozrejme sú 
aj výnimky, kedy sa posúva ďalej, preto je pravdou, 
že ju možno zazrieť aj nižšie v Európe alebo v Čile,  
či na Novom Zélande. 

Mýty a legendy o polárnej žiare
Pre národy, ktoré žijú na týchto miestach, je 

polárna žiara neoddeliteľnou súčasťou ich života 
a mytológie. Pravdepodobne najviac príbehov 
spojených s polárnou žiarou majú Inuiti. Stretávame 
sa tu napríklad s predstavou, že polárna žiara 
je najvyššie nebo, kde sa môžu tí, ktorí zomreli 
násilnou smrťou tešiť z mieru a pokoja. Inuiti  

MÚDROSŤ PRÍRODY
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38. číslo

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa

Lyžovačka v Oravskej Lesnej
Vo februári sa početná skupina zložená z členov a priateľov Novej Akropolis vybrala na zimné hory, aby 

sme si trošku zašportovali a vychutnali si čaro zimnej prírody. Spoločne sme vo štvrtok 7.2.2019 pricestovali 
na Oravu, pričom prví odvážlivci vyskúšali kopec už  
v ten deň. A v piatok už vzali všetci pohybuchtiví 
svoje lyže, snowboardy a turistické paličky a vydali sa  
v ústrety krásnemu slnečnému dňu.

Po večeroch sme zdieľali svoje zážitky a spolo- 
čenská miestnosť bola do neskorých hodín plná  
smiechu, keďže sme hrali rôzne spoločenské hry. Náš 
pobyt trval do nedele 10.2. a priniesol nám mnohé  
krásne chvíle a rozhovory s priateľmi, nové zručnosti,  
no v prvom rade novú silu a energiu, ktorú sme 
mohli načerpať s krásnej oravskej prírody a čerstvého 
vzduchu.

Pozývame Vás
16.2.2019 Slobodný a tvorivý rozvoj osobnosti podľa psychológie Ericha Fromma, Košice (seminár)
20.2.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
27.2.2019 Filozofia pre život – prvá prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
7.3.2019 Multivečer s Leonardom da Vincim-7 princípov poznania, Košice (prednáška) 
17.3.2019 Etikoterapia a jej zakladateľ Ctibor Bezděk, Bratislava (seminár)

Informácie na: www.akropolis.sk

v Kanade vnímajú svetlo polárnej žiary ako po-
chodne, ktoré vedú duše mŕtvych pri ich vstupe  
na druhý svet. Cesta tam totiž vedie cez oblohu, 
kde je iba malý úzky otvor a práve polárna žiara 
ich má viesť, aby nezablúdili. Obzvlášť obľúbený je 
príbeh, podľa ktorého svetlá sú výjavom duchovnej 
loptovej hry, pričom príbeh má mnoho variantov. 
Na západnom aljašskom ostrove Nunivak sú to 
mrože, ktoré hrajú loptovú hru s ľudskou hlavou. 
Trochu viac na sever sa traduje, že svetlá sú stvore-
né duchmi, ktorí sa hrajú s hlavami neposlušných 
detí a v Grónsku sú hráčmi loptovej hry samotné 
deti, ktoré hrajú hru s ich vlastným narodením. 

Príbehy Inuitov o polárnej žiary sú takmer vždy 
spojené so životom po smrti a sú formované 
ich tradičným spôsobom života. Aj keď sú pre 
nás možno trochu vzdialené, pohľad na polárnu 
žiaru prehovára k nám všetkým. Možno je to tak 
práve preto, že na pozadí vzniku tej nádhery stojí 
Slnko. A to je univerzálny zdroj čohosi, čo nás 

presahuje a fascinuje od nepamäti, nech už žijeme 
kdekoľvek a v ktorejkoľvek dobe, niečo čo nás hreje 
zvonku aj zvnútra. A možno je polárna žiara malou 
pripomienkou toho, že tak ako súboje - neviditeľné 
ľudským okom, stojace na počiatku jej vzniku - 
dokážu vytvoriť nádhernú svetelnú show, tak aj 
malé boje vnútri každého z nás dokážu zrodiť krásu, 
z ktorej sa môže tešiť celé ľudstvo. 

  Mária Horváthová
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