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Myšlienka mesiaca:

„Byť človekom znamená byť zodpovedný.
Znamená to hanbiť sa nad nezavinenou biedou.
Znamená to byť hrdý na víťazstvo, ktoré dosiahli kamaráti.
Znamená to cítiť, že ak priložíme svoj kamienok k ostatným, pomáhame stavať svet.“

ÚVODNÍK

Antoine de Saint-Exupéry

Milí čitatelia,
Napriek tomu, že vnútorný svet ľudskej bytosti má stále rovnaké zákonitosti a potreby, v našom súčasnom
životnom štýle sa už, žiaľ, takáto tradícia väčšinou
nevyskytuje. Sme veľmi zameraní navonok a výrazne
menej dovnútra. Sekundárnym efektom takéhoto
dlhodobého zamerania často bývajú náročné krízy,
ubúdanie životnej radosti a energie, psychické ťažkosti a vyhoretia. Preto je táto téma stále aktuálna, hoci
už spočíva oveľa viac v našich vlastných rukách a je
iba na nás, či si do života zavedieme pravidelný zvyk
„cestovať dovnútra“ a umožniť samým sebe načerpať
V tradíciách mnohých kultúr a národov sa môžeme novú energiu a obnoviť svoje vnútorné sily.
stretnúť s poznatkom, že v živote každého človeka je
nevyhnutné a dôležité prechádzať obdobiami ticha Využime teda príležitosť, kým sa znovu otvoria všetky
a samoty, rozjímania a obrátenia sa dovnútra, aby sme vonkajšie cesty a možnosti, a uskutočnime nádhernú
mohli načerpať novú silu a impulz do ďalšej životnej a dobrodružnú cestu do nášho vlastného vnútra, ktoetapy. Tieto obdobia často predchádzali niektorému ré je plné nepreskúmaných zákutí, prekvapivých obz tzv. „prechodových rituálov“, čo boli symbolické javov aj nádherných výhľadov... Položme si zásadné
ukončenia predchádzajúcej etapy a otvorenie novej, a hlboké otázky, rozlúčme sa s charakteristikami, ktoré
či už išlo o prechod z detstva do dospelosti, uzatvo- už v sebe nechceme nosiť, nájdime potenciály, ktoré
renie manželského zväzku alebo inú zmenu životnej môžeme rozvíjať, hodnoty, o ktoré sa chceme opierať, a postavme v hlbinách vlastného vnútra základy
úlohy či náplne.
pre novú a lepšiu verziu nás samých.
Samotný rituál v sebe obsahoval množstvo skúšok
a symbolické stretnutie sa s postavami reprezentujú- Želám nám všetkým šťastnú a úspešnú cestu do vlastcimi obsahy nášho vnútorného sveta a býval ukonče- ného vnútra!
ný vonkajšími zmenami, od zmeny účesu, odevu až
Mgr. Kamila Hermannová
po zmenu mena. Predtým však bolo nevyhnutné stráviť určitý čas osamote, nahliadnuť do seba a vo svoriaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
jom vlastnom vnútornom svete prejsť transformáciou,
ktorá sa neskôr prechodovým rituálom a vonkajšími
zmenami už iba potvrdila a človek sa „znovuzrodil“
a naplnil novou silou a energiou.
posledné mesiace boli pre ľudí na celom svete veľmi
špecifické a nezvyčajné, čo so sebou prinieslo okrem
nutnosti prispôsobiť sa novým okolnostiam, aj množstvo výziev a príležitostí na vnútorný rozvoj a prácu
s vlastnými postojmi, myšlienkami, emóciami, cieľmi
a hodnotami. Mnohé vonkajšie cesty sa spomalili alebo dočasne zatvorili či zastavili a mnohé vnútorné sa
naopak otvorili. A práve o téme vnútorných ciest by
som sa s vami rada podelila v úvodníku ďalšieho čísla
nášho filozofického bulletinu.
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KRÁTKY PRÍBEH
Mudrcovo mlčanie
Starý mudrc ticho sedí pred chatrčou a okolo neho sa zhromažďuje čím ďalej, tým viac podráždených
ľudí, netrpezlivo čakajúcich odpoveď na jedinú otázku, ktorá bola Majstrovi položená. Nakoniec jeden
z nich nevydrží, vstane a opýta sa: „Majstre, aká je vaša odpoveď? Položili sme vám predsa otázku a chceli
by sme dostať odpoveď!“
Mudrc zdvihne zrak a spýta sa: „Aká bola vlastne vaša otázka?“
V tom niekoľko ľudí nazlostene vstane a odíde. Po chvíli niekto tíško zopakuje otázku: „Prečo dostávame
toľko rán od života?“
„A čo som nato odpovedal?“, pýta sa mudrc trošku rozpačito.
„Majstre, nič ste neodpovedali,“ zašepká jeden mladík v blízkosti mudrca.
Majster sa opäť zahĺbi do mlčania. To ticho je neznesiteľné, zdá sa nekonečné.
Ten istý nespokojný mladík sa opäť ozve: „Prečo neodpovedáte, Majstre? Máme plno otázok a chceme
dostať odpovede!“ „Neprišli sme sem na to, aby sme len ticho sedeli!“, ozve sa zozadu ďalší podráždený
hlas.
A Majster riekne: „Pýtam sa vás: bolí vás moje mlčanie? Nemusíte odpovedať. Vidím, že sa trápite. Nestane
sa to, čo očakávate, čo ste si predstavovali, a už sa trápite. Otázka nespočíva v tom, prečo dostávate rany
od života, ale v tom, prečo hodnotíte ako rany to, čo dostávate.
Ak sa svet nevyvíja tak, ako chcete vy, ako to vy považujete za správne a spravodlivé, vtedy si poviete:
ďalšia rana, ďalší úder, alebo osud ma trestá! Pritom život a osud neurobili nič iné, len vytvorili pre vás
jedinečnú príležitosť, akú ste si doteraz ani nevedeli predstaviť.“
„Ale Majstre, smrť, choroby, epidémie, vraždy nevinných ľudí, svet je plný hrôzy – ako môžete povedať, že
to všetko nie je trestom osudu? Ak sa niekomu práve prihodilo niečo také neblahé, ako by mohol vnímať
život aj naďalej rovnako? Ako by v ňom mohol vnímať príležitosť, keď by najradšej svoj život aj zahodil?“
A Majster súcitne odpovedá: „Veru, niekedy sa človek dostane do takej situácie, ktorú považuje za veľmi, veľmi nespravodlivú. Sám som sa kvôli tomu veľa trápil.“
„Tak teda ako ste zvíťazili nad trápením?“
„Nezvíťazil som nad trápením – ale už to nepovažujem
za trápenie! Nepovažujem to ani za nespravodlivé, ani
za spravodlivé. Nechcem to meniť. Cítim radosť a prijímam to. Tak isto, ako prijímam, keď cítim, že ma niečo bolí.
Nepovažujem jedno za zázrak a to druhé za ranu osudu,
pretože to všetko by bol iba môj názor, môj uhoľ pohľadu. Život má oveľa vyšší Poriadok ako som ja schopný poňať. Možno sa zrodí najúžasnejšia vec na svete práve kvôli
tomu, čo ma tak veľmi bolí. A tak prijímam bolesť, prijímam
prehru, lebo ak to tak život chcel, musí tak byť! Nie je ľahké
sa oslobodiť od bolesti a možno to ani nemá význam, veď
aj tá je súčasťou nášho ľudského života. Ale má význam oslobodiť sa od pocitu: „Ja to chcem inak!“ Musí
byť pre vás ohromne ťažké znášať smrť a bolesť, keď sa trápite aj tou trochou môjho ticha len preto, že
ste si to predstavovali inak...“
Použitá literatúra a zdroje:
(1) FÖLDI, Á. Pofonok, csapások és halál egy öreg bölcs szemével. 2020-03-22. Dostupné na: <https://egy.hu/kult/pofonok-csapasok-es-halal-egy-oreg-bolcs-szemevel-106943>.
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INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Mária Terézia
Mária Terézia bola jedinou panovníčkou svojej
doby, ktorá dokázala naraz zvládnuť tri roly – úlohu suverénnej panovníčky, matky šestnástich detí
a milujúcej manželky. Žena s prívlastkami – energická, pragmatická, verná tradíciám, reformátorka,
diplomatka, veľká matka Rakúska. Rozhodla sa zmeniť aspoň ten kus sveta, ktorý po svojich predkoch
zdedila. Vládla bravúrne a s pevným úsilím, ktoré
pramenilo z presvedčenia, že na to bola podivným
riadením osudu vyvolená. Je predstaviteľkou storočia, ktoré možno nazvať veľkým storočím žien, kedy
o dejinách rozhodovali ženy ako cárovná Alžbeta I.,
Katarína Veľká alebo Alžbeta Farnese Parmská. Portrét Márie Terézie je však celkom osobitý.

ca, ktorý si počas dlhodobého pobytu vo Viedni získal priazeň celej rodiny. Svadba sa konala 12. februára 1736. Po svadbe prežil mladý pár zopár rokov
vo Florencii, ktoré považovala Mária Terézia za najšťastnejšie obdobie v jej živote.

Bezstarostná mladosť
Mária Terézia sa narodila 13. mája 1717 do kráľovskej rodiny cisára Svätej rímskej ríše Karola VI. a jeho
manželky Alžbety Kristíny Brunšvicko-Wolfenbüttelskej. Po otcovi zdedila monarchiu, po matke silu
charakteru. Ako bolo zvykom, malú Máriu Teréziu
zverili vychovávateľkám z radov rakúskej šľachty.
Prvoradé bolo vychovať z mladej arcivojvodkyne
dobrú kresťanku, preto mali výučbu náboženstva,
histórie a latinčiny na starosti muži cirkvi – jezuiti.
Osobitú pozornosť venovali výučbe jazykov, vďaka
čomu ovládala francúzštinu, taliančinu i španielčinu. Taliani učili Máriu Teréziu hudbe, tancu a spevu,
v ktorom vynikala. Nebola však zasvätená do práva
a ekonómie, ktoré neboli v to čase vhodné pre ženu,
ale pre jej budúce poslanie by sa jej zišli.
Z opatrnosti, aby rod nevymrel po meči, zabezpečil cisár Karol VI. v roku 1713 následníctvo v habsburskom rode vydaním nového nástupníckeho
poriadku pod názvom Pragmatická sankcia, podľa
ktorej sa dedičské práva rozšírili aj na ženských potomkov. Toto opatrenie sa ukázalo ako prezieravé,
keď po jeho predčasnej smrti v roku 1740 musela
prevziať vladárske povinnosti mladá Mária Terézia.
Svadba s touto princeznou bola preto predmetom kalkulovania medzi európskymi panovníckymi
dvormi.
Otec si pre najstaršiu dcéru vybral lotrinského ženícha. Mária Terézia sa po prvýkrát stretla so svojím nastávajúcim Františkom Štefanom Lotrinským
počas korunovácie jej otca za českého kráľa v roku
1724. Mal práve štrnásť rokov a jeho sesternica iba
sedem. Mária Terézia sa zaľúbila do mladého prin-

commons.wikimedia.org

Vladárka – mocenský boj a diplomacia
Od roku 1740 už zažívala Mária Terézie ťažké skúšky,
ktoré začali bolestnou stratou prvorodenej dcéry
Márie Alžbety. V októbri toho istého roku náhle
zomrel jej otec Karol VI. a mladá Mária Terézia sa stala jeho nástupkyňou. Bez prípravy musela prevziať
zodpovednosť za riadenie habsburskej monarchie.
Počas dvadsiatich rokov bola šestnásťkrát tehotná
a pritom musela plniť svoje štátnické povinnosti.
Osud naložil na plecia 23-ročnej ženy ťažké bremeno. Predstava ženy na tróne bola pre panovníkov západnej Európy nepredstaviteľná. Začal boj
o nové politické usporiadanie Európy, ktorú po stáročia ovládali dva najmocnejšie rody – francúzsky
rod Bourbonovcov a rakúsky rod Habsburgovcov.
Veľkú hrozbu pre habsburskú veľmoc predstavoval mladý pruský panovník Fridrich II., ktorý chcel
pripojiť k Prusku Sliezsko, rodisko jej manžela Františka Štefana. Počas jej štyridsaťročnej vlády bol Fridrich II. Veľký jej úhlavným nepriateľom, aj keď sa
s ním osobne nikdy nestretla.
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Významnou udalosťou v získavaní dôvery Márie
Terézie u podriadených národov (Uhorsko, Česko)
sa stala jej korunovácia za uhorskú kráľovnú v roku
1741. Svojou dojemnou rečou si získala srdce uhorského národa, ktorý jej poskytol armádu pre boj
s Pruskom a Bavorskom. Išlo o ťažkú skúšku diplomacie habsburskej panovníčky. Pri tejto udalosti
venovala mimoriadnu pozornosť šatám a šperkom,
aby počas dňa vyzerala čo najzvodnejšie. Povestné je aj zvládnutie čisto mužského obradu, keď
mala vyjsť koňmo na umelý vŕšok a ukázať mečom
na štyri svetové strany, aby ukázala Uhrom, že je
pripravená chrániť ich pred akýmkoľvek nebezpečenstvom.
Počas necelých troch rokov vládnutia si získala
uznanie takmer celej Európy. I napriek vojnovým
porážkam sa jej mimoriadnymi diplomatickými
schopnosťami podarilo presvedčiť panovníkov Európy, aby v roku 1745, po smrti bavorského kurfistu, zvolili jej manžela Františka Štefana Lotrinského
za rímskeho cisára, čo je dodnes považované za husársky kúsok. Bolo to vecou jej osobnej cti, pretože
príslušníci habsburskej monarchie nosili cisársku
korunu storočia. Od tej chvíle začala aj ona používať
titul „cisárovná-kráľovná“. Získaním rímskej koruny
boje o územie Európy neskončili a trvali až do roku
1748, kedy boli zavŕšené podpísaním mieru.

prednosť praktickosti pred zásadami osvietenstva.
Ideológiu francúzskych osvietencov považovala
pre habsburskú monarchiu za nebezpečnú. Prekážal jej ich kritický postoj voči cirkvi a panovníckemu
absolutizmu.
Milujúca manželka
Manželstvo Márie Terézie a Františka Štefana bolo
šťastné. Cisárovná sa do svojho muža zamilovala
na prvý pohľad a milovala ho až do jeho smrti. Ich
city boli vzájomné, manžel si ju vždy vážil a rešpektoval, aj keď sa o ňom povrávalo, že je veľký
sukničkár. Cisársky pár mal jasne rozdelené úlohy,
cisár sa venoval obchodovaniu, cisárovná politike.
Počas manželstva mu porodila šestnásť detí (jedenásť dcér a päť synov), dospelosti sa dožilo iba desať z nich (šesť dcér a štyria synovia). Po jeho smrti
v roku 1765, v jednom z listov svojej dcére Márii Jozefe písala: „Štyridsaťdva rokov sme boli jedna duša
a jedno telo, vyrástli sme spolu a všetko nešťastie
počas posledných dvadsiatich piatich rokov som
bola schopná vydržať len preto, že som v ňom mala
oporu.“ Po smrti Františka Štefana si na výraz smútku nechala ostrihať vlasy, prestala sa krášliť a rozdala všetky svoje šperky. Upadla do hlbokej depresie.
Na konci života sa cítila veľmi osamelá. Od toho
obdobia vládla spolu so svojim synom Jozefom II.

Za spolupracovníkov si pozorne vyberala vzdelaných a schopných ľudí, ktorým plne dôverovala.
Dokázala načúvať svojim radcom, riadiť sa ich názormi, ale právo konečného rozhodnutia si vyhradzovala pre seba. Jednou zo silných stránok Márie
Terézie bolo, že dokázala v ľuďoch vzbudiť oddanosť, ktorá skĺbila city a zmysel pre povinnosť. Nešetrila veľkodušnosťou voči tým, čo jej verne slúžili.
Mala charizmu a vedela ju aj využiť.
Reformátorka
Po vojnách boli krajiny habsburskej monarchie zúbožené a situácia si vyžadovala reformy. Mária Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku a vyhlásila
daňovú povinnosť pre všetky stavy. Reforma armády a úradníctva položila základy moderného štátu.
V rámci cirkevných reforiem zrušila žobravé rády
a kláštory, ktoré nepracovali. Usilovala sa o zdanenie cirkvi, ktoré sa jej však nepodarilo. V trestnom
práve zrušila mučenie a prenasledovanie bosoriek
a čarodejníc, v zdravotníctve zaviedla najmodernejšie výdobytky medicíny, v poľnohospodárstve sa
začali pestovať nové plodiny a používať nové technológie. Mária Terézia bola veľmi praktická žena. Ak
sa dozvedela, že niečo nefunguje, bola okamžite
pripravená niečo v tej veci podniknúť. Vždy dávala

commons.wikimedia.org

Mária Terézia s deťmi

Pragmatická i citlivá matka
Mária Terézia milovala všetky svoje deti. Svedčí
o tom starostlivosť, s akou sa o nich starala v zdraví
aj chorobe, zaujímala sa o ich výchovu a vzdelanie.
Vychovávateľkám podrobne rozpisovala, čo má
ktoré dieťa jesť, na ktoré bohoslužby má chodiť, čo
má študovať. Vždy zohľadňovala povahu jednotlivých detí, bola si vedomá ich predností i slabín.
Bola na ne prísna a vyžadovala disciplínu, z nárokov
nepoľavila ani keď dospeli.
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Márii Terézii sa dokonale podarilo skĺbiť riadenie
štátu s materskými povinnosťami. Početné potomstvo zabezpečovalo veľký potenciál, deti tak bolo
možné využiť v rámci manželskej politiky. Jedným
z príkladov, ako urobiť z nepriateľa spojenca bolo
Francúzsko. Plány Márie Terézie na sobáše narazili
na odpor cisára Františka, ktorý nemohol Francúzom zabudnúť okupáciu rodného Lotrinska. Mária
Terézia nadviazala kontakt na francúzskeho kráľa Ludvíka XV. prostredníctvom kráľovej milenky
a radkyne Madame de Pompadour, ktorá mala
na kráľa veľký vplyv. Tá mala malicherný dôvod
pomôcť Habsburgovcom pri spojenectve s Francúzmi, chcela sa totiž pomstiť pruskému kráľovi Fridrichovi II. za to, že o nej šíril klebety. Spojenectvo
bolo neskôr spečatené honosnou svadbou, keď sa
následník habsburského trónu Jozef oženil s vnučkou francúzskeho kráľa, parmskou princeznou Izabelou Bourbonskou, čo bolo považované za výsostne politickú záležitosť. Zväzky medzi Francúzskom
a Rakúskom sa upevňovali, čo malo vplyv na rozpad aliancie. Bourboni a Habsburgovci dosiahli dohody podpisom spojenectva v roku 1756, čo však
nakoniec vyústilo do vojny. Francúzsko poskytlo
Márii Terézii peniaze a vojsko, aby sa mohla brániť
proti Fridrichovi II. a získať späť Sliezsko pre Františka Štefana. Rozpútala sa vojna, ktorá prerástla
do svetovej, pretože sa rozšírila na severoamerický
kontinent pre získanie moci nad zámorskými cestami a kolóniami, nazývaná tiež sedemročná vojna.
Získať Sliezsko sa Márii Terézii nepodarilo.
Takmer všetky deti sa museli podriadiť strategickým
zámerom ich matky, s výnimkou jej najobľúbenejšej dcéry Márie Kristíny, ktorá si vzala, z hľadiska dynastie bezvýznamného Alberta Saského. Mária Terézia si priala, aby aspoň jedna dcéra bola rovnako
šťastná ako ona, ale aby neprežila svojho manžela.
Po ovdovení rozjímala nad tým, čo vykonala svojim
deťom, keď ich bez milosti rozmiestnila po európskych dvoroch. Ale v tej dobe to bolo považované
za výraz jej štátnickej múdrosti. Máriu Teréziu nazývali tiež svokrou Európy, pretože Habsburgovci
boli vďaka jej deťom pokrvne zviazaní s polovicou
Európy. Bola to súčasť jej diplomacie, na dôležitých
postoch chcela mať svoje vlastné deti a nie ďalších
príbuzných v rade. V roku 1770 sa rozlúčila so svojou poslednou dcérou Máriou Antoinettou, aby sa
stala manželkou francúzskeho kráľa. Jej smrti pod
gilotínou sa našťastie nedožila.

Priateľstvo
Významným zdrojom informácií o vnútornom rozpoložení Márie Terézie, o jej citoch a duši, boli listy,
ktoré napísala svojej dvornej dáme Sofii Enzenberg. Priateľstvo obidvoch dám pretrvalo desaťročia, počas toho obdobia si vymenili desiatky listov,
ktoré boli písané po francúzsky, jazykom európskej
šľachty a viedenského dvora.
Postoj Márie Terézie k ženám prešiel počas prvej
polovice jej vlády veľkou zmenou. Kým na začiatku bola presvedčená, že ženy by sa nemali miešať
do politiky, neskôr pripustila, že je dobré využiť ženy
v diplomatických službách. Našli sa jej tvrdenia, že
nie je správne, aby ženy, ktoré disponujú porovnateľnými diplomatickými schopnosťami ako muži,
boli vylučované z obchodu.
Posledné roky
Po smrti Františka Štefana sa stal rímskym cisárom
a spoluvládcom habsburskej monarchie ich syn Jozef II., ktorý chcel robiť vlastnú politiku. S matkou mal
mnoho konfliktov, ktoré sa točili hlavne okolo otázok náboženstva, viery a nevoľníctva. Mária Terézia
nesúhlasila s náboženskou toleranciou voči nekatolíkom, o čo sa naopak usiloval Jozef II. Na druhej
strane nemala záujem o to, aby sa rakúsky štát stal
teokratickou spoločnosťou a nekompromisne trvala na zachovaní nezávislého postavenia svojej
vlády. Mária Terézia sa po celý čas spoluvládnutia
obávala, že Jozef II. svojimi unáhlenými reformami
uvrhne monarchiu do záhuby. Bez jeho súhlasu sa
snažila meniť jeho rozhodnutia, čo medzi nimi vytváralo konfliktné situácie.
Zomrela 29. novembra 1780, vo veku 63 rokov,
za prítomnosti svojich najbližších, dôstojne, ako
veľká panovníčka.
Mária Terézia bola hrdá a sebaistá žena, vedomá
si svojich stavovských výsad, snažiaca sa mať osud
monarchie i svojich blízkych pod kontrolou. Nie
vždy víťazila, boli chvíle, keď prepadávala obavám
a depresii. To bol čas, kedy sa, ako hlboko veriaca katolíčka, obracala k Bohu. V každom prípade ju možno považovať za modernú ženu, keď sa po dvoch
vojnách rozhodla reformovať ríšu a mnohými opatreniami zlepšiť život spoločnosti. Mala vycibrený
zmysel pre generačné pokračovanie. Často zdôrazňovala, že cíti, že je to jej povinnosť, ktorá ju spája
s dlhým radom predkov: vklad, čo od nich dostala,
musí odovzdať svojmu nasledovníkovi.

Použitá literatúra a zdroje:
(1) BLED, Jean-Paul. 2018. Mária Terézia. Bratislava : Slovart. 328 s. ISBN 978-80-556-3374-9.
(2) LIŠKA, Vladimír. 2018. Mária Terézia: Najmocnejšia panovníčka Európy. 2. vydanie. Bratislava : Lindeni. 208 s. ISBN 9788056608135.
(3) Universum History. 155. diel. Marie Teresie, Její veličenstvo a matka [epizóda z televízneho seriálu]. Réžia CZERNIN Monika, GROSSNER, Ernst. Producent
ARTE, ORF, ZDF, Česká televize. 2017. ČT2 12. 5. 2017 20:00
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50. číslo
NA ZAMYSLENIE
Koráb

Plávame na korábe, ktorý nazývame Zemou a ktorý putuje naším vesmírom niekoľko miliárd rokov. Plaví
sa stále po svojej dráhe, pokojne a majestátne, prechádza morskými búrkami aj pokojnými vodami, stále
rovnakou rýchlosťou 60 „uzlov“ za hodinu. Vesmírni námorníci sú vcelku inteligentní, no napriek tomu
v minulosti občas dochádzalo ku vzburám, pretože námorníci neboli vždy spokojní s niektorými kapitánmi a so smerom, ktorým ich viedli. Možno sklamali navigátori, kto vie... Niektoré búrky a vzbury si už
nepamätajú ani naši pradedovia a lodné denníky ich nezachytávajú.
Na Korábe však zostali rôzne ozdoby, monumenty a stožiare, ktoré pripomínajú vek starých dobrých
morských vlkov. Museli to byť krásne časy, ak sa pozeráme na to, čo bolo na tomto korábe vytvorené. Na
palube je ešte zopár starých morských vlkov, ktorí niekedy večer pri svetle lampy zvyknú rozprávať o dávnych časoch svojich predchodcov, no je ich čoraz menej a mladí námorníci počúvajú ich príbehy len ako
rozprávky alebo povery, ktoré sa snáď ani nikdy neodohrali...
História korábu Zem je veľmi pestrá. Má za sebou už nesčíselne veľa míľ a zdá sa, že ešte niekoľko míľ
odpláva, ale nikto si nie je istý akým spôsobom; či nebudú búrky na mori príliš silné a či sa všetci udržia
na palube. Náš Koráb má tiež problémy so smerom, ktorým by sa chcel plaviť. Totiž smerov je niekoľko,
ale ktorý z nich si vybrať? V poslednom čase sa hovorí o dvoch smeroch, ku ktorým vedie niekoľko ciest;
jednu nazývajú demokratickou cestou a druhej hovoria sociálna „plavba“. Tú druhú vraj ešte nikto nikdy
nevidel, nie je zachytená ani na najlepších oceánskych mapách a ani starí námorníci sa o tejto podivnej
ceste nezmieňujú.
Tá prvá už bola kedysi trochu preskúmaná, ale nedopadla najlepšie. Starí morskí vlci rozprávajú o takzvanom Aténskom prieplave. Tento prieplav bol na prvý pohľad bezpečný, ale počas plavby cez neho
bohužiaľ došlo k niekoľkým navigačným chybám a Koráb bol mierne poškodený. Jeden dobrý navigátor
menom Sokrates, ktorý upozorňoval na úskalia prieplavu, bol hodený cez palubu. Jeho oddaný kamarát
Platón prevzal úlohu navigácie, ale podporu nachádzal iba u niektorých námorníkov; kapitán mu však
nikdy nebol naklonený. Morskí vlci rozprávajú aj o navigátoroch, ktorí boli nútení vyskočiť z Korábu sami.
Myslím, že niektorý z nich sa volal Seneca a vedel dobre radiť kormidelníkom, no vyslúžil si za to len nepochopenie.

pixabay.com
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Niekedy to bývalo ťažké, ale našťastie sa Koráb vždy zachránil pred potopením. Asi to, milí čitatelia, poznáte – keď ide o život, všetci sme priatelia... Snáď sa opäť nájde nejaký vhodný navigátor, ktorý nám
ukáže lepšie cesty, aby sme mohli brázdiť oceán trochu pokojnejšie a bezpečnejšie a mali všetci lepší
pocit z dlhej plavby. Momentálne máme bohužiaľ morskú chorobu, ale myslím, že to čoskoro prejde;
hlavne sa treba pozerať na breh, nájsť si tam pevný bod, sústrediť sa naň, a potom sa to zlepší – nebude
nám tak zle od žalúdka. Musím povedať, že to pomáha. Bodaj by nie, veď je to zaručený recept starých
morských vlkov.
Čo sa týka cestujúcich na lodi, je to spoločnosť rôznorodá – a to je veľmi pekné. Každá skupinka má svoju
vlastnú vlajku, ktorá vlaje na sťažni. Všetci sú na tú svoju veľmi hrdí. V poslednom čase to však niektorí
s tou svojou hrdosťou trochu preháňajú a dokazujú iným skupinkám, že tá ich je najlepšia. Nato sa väčšinou nájde nejaký nadšenec, ktorý všetkým vysvetlí, že každá štandarda má svoje čaro, svoj význam a hodnotu; časom to pochopia, ale bohužiaľ sa opäť objaví iná skupinka, ktorá myslí podobným spôsobom,
a tak sa znova musí nájsť nejaký nadšenec... a tak ďalej (pomerne tendenčný cyklus, ktorý občas extrémne
vybočí z normy, a potom nezostáva nič iné, len zahájiť boj proti tým, ktorí si nectia štandardy druhých).
Milí čitatelia, títo plavbou unavení námorníci však nie sú až takí nebezpeční, najhoršie sú lodné krysy,
ktoré sa ukrývajú v temných kútoch podpalubia, rýchlo sa množia a hlavne ujedajú zo spoločných zásob,
ktoré máme pridelené na našu plavbu. Povedal by som, že je to dosť smutná záležitosť a je ťažké sa ich
zbaviť. Preto si myslím, že je vhodné pred krysami varovať.

Korma lode je dnes v rámci Korábu veľmi uznávaná, aj vyhadzovanie cez palubu sa tam prestalo vykonávať. Chcel by som upozorniť na to, že spôsob, akým sa zbavovali nepohodlných námorníkov, navigátorov, kormidelníkov či samotných kapitánov, totiž vyhodenie cez palubu, nepatrilo ani zďaleka k tým
najhorším, ktoré si Koráb pamätá. Starí morskí vlci rozprávajú o časoch, kedy sa „nepohodlné osoby“
upaľovali priamo na palube, vraj za účelom lepšej viditeľnosti pri nočných plavbách. Bohužiaľ, boli aj takí
námorníci, ktorí týmto oficiálnym verziám verili alebo im dokonca ešte veria i dnes...
Na bokoch Korábu je relatívny pokoj, občas sa tam nejaký námorník odváži a vyvesí tam svoju štandardu,
ale inak sú tieto miesta ťažko obývateľné a tiež sa hovorí , že tam panujú veľké zimy. Na Korábe sa nájdu
aj takí odvážlivci, ktorí sa vydávajú na cesty mimo Koráb, na rôzne opustené koráby a skúmajú ich, či by
neboli použiteľné pre plavbu. Výsledky sú zatiaľ viac než nedostačujúce, ale kto vie... Starí morskí vlci
tiež upozorňujú na to, že by bolo múdrejšie venovať dukáty, vynakladané na prieskumy iných korábov,
na čelo lode, kde sú námorníci veľmi chudobní a míňajú sa im zásoby. Lenže nikoho to príliš nezaujíma,
a tak sa pre záchranu provy lode takmer nič nerobí. Niektorí námorníci sa rozhodli, že budú riešiť situáciu
na čele lode sami, robia si tam nejaké jadrové pokusy a chcú nimi zastrašovať ostatných námorníkov.
Tieto pokusy sú pre Koráb asi dosť nebezpečné, pretože niektorí navigátori sa hnevajú. Ja len dúfam, že
zvíťazí zdravý námornícky rozum a že tí, ktorí sa venujú pochybným výskumom, nepotopia svoj vlastný
Koráb.
Ešte by som chcel spomenúť jednu dôležitú osobu, ktorú možno na Korábe stretnúť. Je to taký zaujímavý
človiečik, sedí v koši na vrchole stožiara a rozhliada sa, či nie je na obzore zem, kde by mohol Koráb zakotviť a nabrať nové zásoby. Tento námorník v koši je veľmi dôležitou osobou, pretože tiež varuje svojich
druhov pre nebezpečím, ktoré môžu predstavovať skaly, útesy alebo plytčiny. Varuje aj pred zradnou
hmlou, ktorá môže byť pre Koráb doslova skazou. Avšak vietor, čo duje do plachiet, je asi príliš silný, a tak
pokyny tohto pozorovateľa nie sú niekedy dole počuť, hoci aj to je pravda, že niektorí námorníci sú už tak
trochu nahluchlí, no kto vie...
Koráb, ako som už spomenul, sa plaví miliardy rokov a dúfam, že ešte dlho bude a že problémy spojené
s plavbou námorníci vyriešia a jedného dňa snáď budú svorne brázdiť oceán. Tak hor sa na palubu! Koráb
musí plávať ďalej.

Daniel Pastušek
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SVET SYMBOLOV
Perla

Od nepamäti sprevádza človeka úpenlivá vnútorná túžba hľadať a nachádzať, od nepamäti ho sužujú
otázky o zmysle a príčine vecí, účele a úlohe každého živého tvora, ktorý zaujíma miesto v harmonickom
behu Prírody a Univerza. Či už ako básnik, spevák, mudrc alebo pastier, obracia človek od počiatku vekov
svoje oči k nebeským výšinám, v snahe „nájsť pevný bod“, povzniesť sa aspoň na okamih ku hviezdnej
oblohe a v úplnosti pochopiť zázračné tajomstvo života. Ako bytosti obdarené schopnosťami vnímania,
premýšľania a imaginácie nachádzame v Prírode nespočetné množstvo inšpirácií, ktoré sa premieňajú
na symboly odrážajúce sa v našom vnútre a poskytujúce odpovede na základné otázky ľudskej existencie.
Ak sa, podľa vzoru tradičných civilizácií , zamyslíme nad symbolickou hodnotou každého prejavu Prírody, od zrnka piesku až po sily umožňujúce neomylnú presnosť pohybov nebeských telies, zistíme,
že akýkoľvek proces odohrávajúci sa v Prírode je analogický k našim vlastným vnútorným procesom.
Napr. naša myseľ je obdarená schopnosťou rozhorieť sa túžbou po poznaní rovnako ako môžu šľahať
do výšin plamene ohňa; a prostredníctvom svojho psychického sveta môžeme skrze vnútorné nadšenie rozdávať rovnakú energiu ako prináša životodarná voda. A takto sa nám v priebehu tohto krátkeho
zamyslenia môžu zjaviť pred očami ešte tisíce ďalších príkladov.
Perleť

Obráťme teraz našu pozornosť k jednému z najvzácnejších
darov Prírody, ktorý je ospevovaný a uctievaný mnohé ľudské pokolenia: je ním perla, drobný lesklý útvar, vznikajúci
v plášťovej dutine mušlí – perlorodiek, žijúcich v hlbinách
morí a riek. Tento nenápadný klenot, ktorý je dnes všeobecne považovaný za „symbol“ zámožnosti, lebo jeho vlastnenie je podmienené finančnými možnosťami, bol ľudstvom
dobývaný od nepamäti. Jeho hodnota sa však nemerala peniazmi, pretože zvyčajne neslúžil ako obchodný artikel, ale
bol považovaný za magický prostriedok umožňujúci kontakt s neviditeľnými a tajuplnými úrovňami Univerza a človeka. Bol symbolickým stelesnením princípov, ktoré sa ťažko
vyjadrujú slovami a ktoré starodávni ľudia, inšpirovaní mnohotvárnou múdrosťou Prírody, zaodievali do podobenstiev.

commons.wikimedia.org

Pokúsme sa teda navrátiť do oných čias, v ktorých sa zrodilo tajomstvo perly, ktoré snáď dodnes prebýva v niektorom z tisícich zákutí našej duše, odkiaľ sa ešte úplne nevytratila starodávna ozvena úžasu
nad každodennými zázrakmi.
Aby sme dospeli k pochopeniu rozsiahleho symbolizmu perly, prezrieme si ju najskôr podrobnou lupou
fyzických očí. Prvé čo uvidíme, je zaoblený tvar a belostný perleťový lesk, ktorý je v skutočnosti výsledkom obranného mechanizmu mušle, ktorý niekoľko rokov obaľuje perleťou cudzorodé teliesko, ktorému sa podarilo preniknúť do jej vnútra. Ľudská vynaliezavosť, poháňaná vidinou okamžitého zisku,
dokázala na začiatku 20. storočia využiť túto prirodzenú vlastnosť mušle k rýchlejšej „výrobe“ perál tým,
že sa do mušle začali implantovať kúsky tkaniva inej perlorodky. Takto vznikla tzv. perla umelá, ktorá sa
od prírodnej líši tým, že jej hmotu už netvorí hrubá vrstva perleti, ale lastúrová „korálka“ obalená podstatne slabšou perleťovou vrstvou. Dôsledkom tohoto úsporného opatrenia bolo predovšetkým prudké
zníženie ceny (ale aj kvality) perál a ich ľahšia dostupnosť. Atraktivita klenotu, ktorý týmto stratil na svojej hodnote a nedostupnosti, sa zvyšovala technikou umelého farbenia do žltých, modrých, zelených
a ďalších odtieňov, čím sa preslávilo predovšetkým Japonsko, pôvodný vynálezca umelej kultivácie.
V našom skúmaní sa však chcem zaoberať perlou zrodenou prirodzeným spôsobom, pretože jej symbolický význam, tak ako ho chápali starodávne civilizácie, sa do veľkej miery zakladá práve na skutočnosti,
že perla je vzácna a ťažko dostupná. V tomto aspekte môžeme prirodzenú perlu prirovnať k vysokej
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hore, na ktorú sme sa vyšplhali s veľkým úsilím, doráňali si ruky o skaly a tŕnie, prekonávali svoju únavu,
hlad a zimu. Perla umelá by predstavovala tú istú horu, no videnú z lietadla, keď sa na ňu pozeráme len
zbežne, sediac v pohodlnom kresle a konzumujúc podávané občerstvenie. Je zrejmé, že oba zážitky sú
úplne odlišné a že vlastná skúsenosť a potreba prekonávať prekážky v nás zanechávajú nezmazateľnú
stopu spomienky a poučenia, zatiaľ čo skúsenosť „umelá“, ktorá od nás nič nevyžaduje, zostáva iba ako
matná spomienka, ako jeden z mnohých kamienkov v pestrej mozaike našich zážitkov.
Od východu k západu, od západu k východu

Vyššie uvedené fyzické charakteristiky perly, jej guľatý tvar a belostný lesk, poskytli spolu morským
a riečnym pôvodom perly základ jej najrozšírenejšiemu symbolizmu. Je spojená s elementom vody,
ktorý je v symbolizme považovaný za životodarný a vždy predstavoval lunárny či ženský aspekt, vyjadrujúci jeden z dvoch základných princípov prejaveného sveta duality. Protiklady ženský – mužský, aktívny
– pasívny, svetlý – tmavý, slnečný – mesačný (znázorňované napríklad čínskym symbolom jin – jang)
nachádzajú svoj odraz v celej prírode: v striedaní dňa a noci, prílivu a odlivu, tepla a chladu..., v rytmickom tepe života prisudzujúcim každej veci jej prirodzenú úlohu a možnosť vytvoriť harmonický súzvuk
so svojím protikladom.

Typickou ukážkou symbolizmu perly ako ženského princípu je grécka bohyňa Afrodita, zrodená z morskej peny a vystupujúca z mušle, čo zvýrazňuje ženské charakteristiky, čistotu a nevinnosť. Z Grécka je
tiež známy symbolizmus perly ako obrazu lásky a manželstva. Na Východe sa v tejto súvislosti spája
predovšetkým s plodnosťou ako typicky ženským prvkom.
Bohaté praktické využitie našla perla v medicíne a pre svoju vzácnosť sa používala ako talizman ochraňujúci pred škodlivými vplyvmi. Z Indie je známa ako liek proti krvácaniu, žltačke, choromyseľnosti či
chorobe očí. V Európe sa používala predovšetkým pri liečbe skľúčenosti a epilepsie.
Veľmi rozšírený je pohrebný aspekt perly, ktorý opäť súvisí s vyššie uvedenou charakteristikou pasívneho princípu. V dualite život– smrť zastáva miesto sprievodcu duše na posmrtnej ceste, podobne ako je
Mesiac „nočným Slnkom“, sprievodcom osvetľujúcim cestu skrze temnotu noci.

Perla bola často súčasťou pohrebnej výbavy a na mnohých miestach sa objavuje v priamom kontakte
s telom, ako napr. v Indii, Japonsku, Borneu alebo u amerického indiánskeho kmeňa Hopewell, kde sa
perly vkladali do úst zosnulého. To nám pripomína grécke tradície, kde sa do úst mŕtveho vkladal peniaz
pre Chárona, prievozníka cez rieku mŕtvych. V Laose sa ako súčasť pohrebného rituálu vkladali perly tiež
do ďalších otvorov tela.

Pohrebný zmysel perál bol založený, okrem symbolizmu pasívneho cyklu alebo „druhej strany života“,
tiež na vzácnosti, ktoré stelesňovali. Duša zosnulého brala na svoju ďalekú cestu to najcennejšie, čo
mohla získať na tomto svete, aby to odovzdala ako dar božstvám podsvetia a symbolicky tak dokázala,
že sa v priebehu života snažila prejavovať to najušľachtilejšie, čo ľudská bytosť vlastní.
Cesta perly, cesta zdokonalenia

Tu sa dostávame k ďalšiemu dôležitému symbolizmu perly, ktorý súvisí s jej vzácnosťou, náročnou
dostupnosťou a dlho trvajúcim vznikaním. Podobá
sa našej ceste k vlastnému zdokonaleniu a nájdeniu toho, čo je v nás čisté a vzácne: cnostiam, ktoré
je nutné vyňať zo svojho vnútra ako perlu z úkrytu
mušle, aby sa stali viditeľnými a prejavenými. Dlhá je
cesta, pokým perla získa svoj dokonalý guľatý tvar,
symbol večnosti, spojenie počiatku a konca. A dlhá
je cesta človeka, ktorý smeruje k dokonalosti, k Platónovmu sférickému človeku, ktorý pochopil svoju
nesmrteľnú podstatu a zjednotil sa s univerzálnym
commons.wikimedia.org
zákonom, ktorý je znázorňovaný najdokonalejším
z tvarov. Platón o ňom píše, keď hovorí o stvorení Sveta (Zeme): „Tvar mu dal vhodný a podstatou súrodí. Lebo životu, ktorý má v sebe objímať všetky životy, určite pristane taký tvar, ktorý v sebe objíma
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všetky tvary, čo sú: preto ho vytvoril v podobe gule, ktorá má všade od stredu ku kraju rovnaké vzdialenosti, tak mu dal tvar zo všetkých najdokonalejší a najjednotnejší, uznávajúci, že pravidelné je tisíckrát
krásnejšie ako nepravidelné.“ (Platón, Timaios – 33b).

Samozrejme nás teda neprekvapí, že sa perla stotožňovala s dokonalosťou, úplnosťou a konečnosťou,
s dosiahnutím božského a nesmrteľného. Napr. v predstavách moslimov je vyvolený v raji uzatvorený
v perle, v kresťanstve je s perlou stotožňovaný samotný Kristus ako čistá a dokonalá bytosť zrodená
z nepoškvrneného počatia. K perle sa tiež prirovnáva biblické kráľovstvo nebeské, ktoré sa dá dosiahnuť
iba úsilím, vytrvalosťou a obetavosťou, schopností vzdať sa niečoho, čo vlastníme a nahradiť to niečím
novým, dokonalejším: „Alebo je kráľovstvo nebeské ako keď obchodník, ktorý kupuje krásne perly, objaví jednu drahocennú perlu; ide, predá všetko, čo má a kúpi ju.“ ( Matúš 13,44)
Pieseň o perle

Ďalším z dôležitých symbolických významov perly je tiež aspekt múdrosti, dokonalého a úplného poznania, ktoré je však obyčajným smrteľníkom skryté a je prístupné iba tým, ktorí sú ochotní kráčať
za ním dlhou a náročnou cestou. Tento symbolizmus perly je známy predovšetkým z Grécka, kresťanstva a gnosticizmu.

Jedným zo známych gnostických textov, ktorý rozpráva o perle ako o symbole múdrosti a nesmrteľnej
vnútornej podstaty človeka, je spis „Pieseň o perle“ vychádzajúcej z knihy „Skutky Tomášove“. Hovorí sa
tu o pútnikovi, kráľovskom synovi, ktorý bol vyslaný do Egypta, aby z hlbokej studne priniesol perlu, ktorú stráži syčiaci drak. Pútnik dôjde až na určené miesto, usadí sa pred dračím brlohom a čaká kým drak
zaspí. Medzitým ho však domorodé obyvateľstvo oklame a kráľovský syn zje pokrm, ktorý je príčinou
toho, že zabudne na svoje poslanie: „Zabudol som, že som kráľovským synom, dal som sa do služieb ich
kráľa a zabudol som aj na perlu, kvôli ktorej ma sem rodičia vyslali...“ (Pieseň o perle).

Rodičia však pocítia, že ich syn sa ocitol v nebezpečenstve a posielajú mu list, ktorý mu pomôže precitnúť zo spánku, získať novú silu a zmocniť sa perly. Svoju úlohu po dlhých útrapách splní a víťazne sa vracia domov, kde je oblečený do kráľovského rúcha a rozpoznáva v sebe kráľa, vládcu nad sebou samým.
Tu sa opäť stretávame s perlou ako symbolom vyšších princípov v človeku a Univerze, s perlou, ktorá je
ukrytá v hlbokej studni – v hlbinách nás samých – a na jej získanie je potrebné prekonať mnohé nástrahy na ceste života.
Perla nebeská a pozemská

Prečo je také náročné perlu získať? V čom spočíva jej tajomstvo a symbolická podstata? K získaniu odpovedí na tieto otázky sa obráťme k legendám popisujúcim zrodenie perly. Vo väčšine prípadov hovoria
o perle ako o výsledku spojenia nesmrteľného a smrteľného princípu, rovnako ako vníma východná
i západná tradícia samotného človeka: je to bytosť zrodená zo spojenia ducha a hmoty, bytosť nesmrteľná, ktorá vo svojej hmotnej schránke často zabúda na to, odkiaľ vzišla a čo je jej úlohou. Mýty o vzniku
perly teda poukazujú na výsledok spojenia hmoty a duchovného princípu, ktorý túto hmotu oživuje
a formuje.
V legendách pochádzajúcich z Iránu, kde je symbolizmus perly veľmi rozšírený a bohatý, vzniká perla
tak, že do mušle, ktorá vypláva na morskú hladinu a otvorí sa, spadne nebeská kvapka dažďa, ktorá sa
po spojení s hmotou – mušľou stáva fyzickou perlou, zjednocujúcou v sebe oba prvky: duchovný – nebeský aj hmotný – pozemský.

Podobne sa v ranom kresťanstve rozprávalo, že v mori existuje purpurová mušľa, ktorá vystupuje z dna,
otvára ústa a pije nebeskú rosu premieňajúcu ju na perlu. Ďalej legenda hovorí, že počas búrky môže
do mušle vzniknúť blesk. Tá sa ľakom zavrie a uväzní blesk vo svojom vnútri. Blesk sa točí v zorničkách
mušle, pokiaľ sa jej oči nepremenia na perly. Sama mušľa úderom blesku zomiera, stráca fyzický život,
ale perly aj naďalej svetielkujú v mori a získavajú nesmrteľnú podstatu. Blesk je tu opäť symbolom duchovného princípu, oživujúceho hmotu. Veľmi podobnú legendu nachádzame tiež v Číne. Rovnako aj
v japonskej mytológii má perla zvláštne postavenie. Predstavuje spolu s mečom a zrkadlom cisárske
insígnie stvorené samotnými Bohmi; je teda opäť darom nebeských síl, ktoré sa prejavili v hmotnom
svete.
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Vnútorná perla

Vidíme teda, že perla predstavuje dotyk nesmrteľného nebeského princípu v konkrétnom prejavenom
svete, duchovný prvok v nás samých, ktorý je pevne uzatvorený do hmoty a čaká na svoje objavenie.
Aby bolo možné perlu získať, je potrebné podstúpiť namáhavú púť, akú prešiel kráľovský syn na ceste
do Egypta a prekonať prekážky, ktoré sú na nej kladené. Opýtajme sa však sami seba, ako často dávame
vo svojom vlastnom živote prednosť namáhavejšej ceste pred pohodlnejšou. Spomeňme si, koľkokrát
sme sami seba uisťovali, že pokiaľ budeme chcieť, prekonáme čokoľvek, a potom nás čo i len malá neresť, lenivosť, obava, vidina nepohodlia alebo strata svojich drobných istôt stiahla späť z cesty, na ktorú
sme sa odhodlali vykročiť. A naopak, všetci máme dostatok skúseností, ktoré nám potvrdzujú, že stačí
zrnko prekonania sa, drobný prejav vôle zmeniť svoje malé pohodlnosti a Osud nám podá svoju milosrdnú ruku, pomôže nám vyriešiť zdanlivo neprekonateľný problém a dodá nám silu k ďalším činnom.

Čo nám chcela Príroda odkázať tým, že stvorila perlu? Možno sa teraz nachádzame o krok bližšie k vyriešeniu tejto záhady a možno trochu lepšie chápeme, prečo starodávne civilizácie nechceli toto bohatstvo speňažiť, ani si ním zabezpečiť obživu, ale prisúdili mu hodnotu vnútornú, symbolickú. Príroda
nám v lesknúcej sa guľatej perle dala dokonalý príklad toho, ako máme pristupovať k nášmu vlastnému
životu, ako vyriešiť svoje vnútorné otázky, ktoré zmietajú našu dušu v nespočetných neistotách. Ukázala
nám, že pokiaľ túžime získať to, čo nepatrí do hmotného sveta a čo je prejavom večnosti, musíme zabudnúť na cestu „najmenšieho odporu“, ktorú sme si zvykli každodenne voliť pri riešení našich problémov, ktoré veľmi často, pokiaľ sa zdajú neriešiteľné, odložíme „na zajtra“, pretože presvedčíme samých
seba o ich malej dôležitosti a zabudneme na nich.
Ak však chceme získať perlu, nájsť a prejaviť svoje cnosti, dať prednosť usilovnosti pred lenivosťou, zodpovednosti pred pohodlnosťou, sile pred slabosťou, musíme sa odhodlať prekonávať prekážky.

Vydajme sa nebojácne hľadať perlu, vykročme v ústrety sebe samému, skromne, avšak pevne a s istotou. Majme na pamäti, že cnosť a poznanie sa získavajú iba úsilím podobným tomu, aké je potrebné
vynaložiť pri nekonečnom potápaní sa do morských hlbín, hľadajúc medzi tisícami mušlí tú, ktorá v sebe
skrýva perlu. A nezabúdajme ani na to, že v našom vnútornom svete sa nedá objaviť „mechanizmus
výroby umelej perly“, ako je to vo svete fyzickom a nie je možné si takto skrátiť cestu ani ušetriť námahu.
Vnútornú perlu nie je možné kúpiť, je potrebné ju získať a byť hoden ju vlastniť.

„Nedávajte psom čo je sväté. Nehádžte perly pred svine, lebo ich nohami ušliapu, otočia sa a roztrhajú
vás.“ (Matúš 7,6)
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Kamila Hermannová

MÚDROSŤ PRÍRODY
Životná lekcia amazonského pralesa
„Pozerajte sa hlboko do prírody a budete všetkému lepšie rozumieť“, Albert Einstein.
Krátky čas, ktorý som nedávno strávila v južnom amazonskom pralese v Peru, skutočne otvoril moje srdce
pre krásu a nekonečnú múdrosť, ktorú príroda ponúka. Mocná kombinácia tepla a vlhkosti robí z amazonského pralesa najväčší dažďový prales na Zemi. V regióne rastie viac ako štyristo miliárd stromov a 16 000
rôznych druhov. Nepredvídateľná kalná rieka a hustá stromová pokrývka obklopujúca džungľu spôsobuje, že dole v lese je úplná temnota. To na mňa pôsobilo dojmom, že za zjavnou hojnosťou života, sú
v tejto jedinečnej biosfére obsiahnuté hlboké tajomstvá, ktoré sú odhalené iba tým cestovateľom, ktorí
sú ochotní vydať sa na cestu do vnútra.
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Štvorhodinová plavba loďou a krátka túra hustým lístím nás priviedla na miesto, ktoré sa stalo na pár dní
našim domovom; vidiecka no pohodlná chatka, nenápadne a elegantne skonštruovaná z prírodných
materiálov regiónu. Elektrina bola kompletne solárna, čo znamenalo, že jej používanie bolo obmedzené
len na niekoľko hodín denne. Všetky toaletné potreby a čistiace prostriedky boli prírodné, čo zabezpečilo
čo možno najmenšiu uhlíkovú stopu. Naša miestnosť bez žalúzií bola úplne vystavená okoliu a musím
priznať, že prvá noc bola plná úzkosti; iba posteľná sieť ma chránila pred hlučným lesom, ktorý odrážal
hlasné výkriky cikád a desivé výkriky kvíliacich opíc. Moja predstavivosť bežala na plné obrátky..., ktoré
smrtiace stvorenie by sa asi tak mohlo plaziť pod mojou posteľou?
Napriek tomu bol však môj strach nahradený úctou, keď sme sa na druhý deň ráno na úsvite vybrali
na našu túru hustou džungľou. Les sa hemžil životom. Bola som ohromená toľkou rozmanitosťou stromov stojacich bok po boku, z ktorých každý mal svoj jedinečný mechanizmus prežitia. Každý samostatne
hostil mini ekosféry lišajníkov, plazov, hmyzu, opíc a bol posiaty nádherne červenými papagájmi a ďalšími
exotickými endemitmi regiónu. Hlboko som vnímala nesmierneho ducha tohto miesta a jednotu všetkého života. A bola som ohromená skutočnosťou, že ani v osamotení nie som sama. Na malú chvíľu som
sa stala jedným prudko vzlietajúcim orlom či gigantickým stromom Kapok s rozsiahlymi koreňmi pevne
ukotvenými v zemi, ktoré mu umožňovali nekonečný rast smerom nahor, smerom k oblohe.
Každá rastlina, hmyz a zviera zohráva v Amazónii zásadnú úlohu. Drobné termity spracujú mŕtve drevo,
aby pomohli rastlinám udržiavať zdravé korene. Nepolapiteľná puma udržiava populáciu zvierat v potravinovom reťazci na nízkej úrovni. Pri pohľade na nespočetné formy života, ktoré tu spolu žijú v harmónii,
bolo úžasné vidieť tú vnútornú prepojenosť prejaveného života; uvedomiť si, že sme všetci súčasťou
niečoho väčšieho než je naše ja. Nemohla som si pomôcť ale premýšľala som, že ak každá rastlina, každý
hmyz, každý vták a každé zviera má svoj špecifický účel ako súčasť kolektívneho ekosystému, možno
v prírode zohrávajú nejakú rolu aj ľudské bytosti.
Je zaujímavé, že pôvodné amazonské kmene hlboko uctievajú prírodu, k čomu sú cielene vedení už
od okamihu, kedy sa dieťa dostane na tento svet. Hneď po narodení je dieťa umiestnené do jamy vykopanej v zemi, takže ho najskôr pozdraví Pachamama, andské božstvo príbuzné s Matkou Zemou. Potom
je do jamy zakopaná nutrične bohatá placenta, ktorá symbolicky spája obe matky a obohacuje Zem. Aký
by to asi bol kontrast, keby by sme to porovnali s modernými nemocnicami, kde sa deti rodia v sterilných
miestnostiach a sú oddelené od svojich matiek, často znecitlivených liekmi proti bolesti?
Pri pohľade na takéto tradície mnohých amazonských kmeňov, ktoré si ctia Zem, bolo čoraz jasnejšie, že
sme zabudli na svoje miesto ako ľudských bytostí. Miestne kmene vytvárali a budovali veci, ktoré mali slúžiť len na krátku dobu, takže sa na koniec vrátili späť do prírody – domy z bahna, vydlabané kmene stromov ako kanoe, hojdacie siete vyrobené z viniča atď. To je v úplnom protiklade s našim svetom, kde sme
sa posunuli smerom k „rozvinutým“ spoločnostiam založeným na spotrebe, vytváraním priemyselných
odvetví ničiacich prírodu a výrobe nezničiteľného tovaru. Bolo prekvapivé zistiť, že táto potreba vytvárať
trvácne produkty, je vlastne v rozpore s kľúčovým princípom prírody – stálosťou života. Našou neznalosťou ničíme nie len prírodu, ale nedokážeme ani pochopiť, čo to znamená žiť v súlade s jej zásadami.
Okrem očarujúcej krásy ja Amazónia aj prísnou a neúnavnou učiteľkou. Napriek počiatočnému nepohodliu pri prispôsobovaní sa neznámemu a zdanlivo nechránenému prostrediu, som bola nútená prekonať
svoje obavy a nepokoj – moja potreba zostať neustále čistá v extrémne horúcich a vlhkých podmienkach
alebo môj zúfalý pokus udržať si odstup od neznámych tvorov lesa. Keď som sa konečne dokázala vzdať
a zbaviť svojich obáv, objavila som revitalizačný účinok života ako pokornej súčasti nekonečnej symfónie
prírody, namiesto toho, aby som sa snažila ju dobyť alebo ovládnuť. Mala som nádherný a veľmi hlboký
pocit, že aj my sme súčasťou tejto siete života; ale to čo nám bráni žiť v tejto jednote so životom je naša
vlastná nepochopiteľná potreba kontroly a tendencia vytvárať hranice, separovať.

pixabay.com
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Je možné, že čím viac sú naše životy oddelené od prírody – z ktorej sme vzišli – tým viac sa prejavuje
v ľudskej spoločnosti táto sila separácie a deštrukcie – depresiou, samovraždou, rozvodom, stresom a úzkosťou?
Možno je načase preskúmať našu úlohu a prehodnotiť náš účel ako ľudských bytostí. Mal by sa „rozvoj“
obmedzovať iba na industrializáciu a hromadenie bohatstva? Potrebujeme rozšíriť našu definíciu „prosperity“, aby zahŕňala viac než len finančný zisk? Možno by sme mohli začať čeliť dnešným ekologickým
a sociálnym krízam tým, že rozpoznáme a pokorne priznáme našu hlbokú závislosť na Pachamama...
pripomínajúc, že ona je veľkým zdrojom života a že je našou povinnosťou žiť s ňou v harmónii, skôr ju
chrániť ako z nej ťažiť.
Môžeme sa inšpirovať starodávnymi kultúrami, ktoré naďalej žijú integrované do potenciálne smrtiacej Amazónie, vždy berúc iba to čo je potrebné. Nie je skutočným významom prosperity mať dostatok
toho, čo potrebujeme a keď to potrebujeme? Čistá voda, čerstvý vzduch, potrava pestovaná s láskou, žiť
v jednote so Zemou, ktorá nám žehná hojnosťou..., nie je toto tá najčistejšia forma prosperity? V obrovskom dažďovom pralese som si spomenula, že sme len malí obyvatelia s oveľa väčšou silou života. Každý
dúšok vody, každá skala, ktorá podoprela moju nohu, každý strom, ktorý vydýchol, aby som sa ja mohla
nadýchnuť..., je za čo byť vďačný. Zabudli sme na to, aké úžasné privilégium je byť súčasťou tohto citlivého ekosystému nazývaného Zem. Tak skúsme namiesto otázky: „Čo môžem získať?“ začať sa pýtať: „Čo
môžem dať?“
Trishya Screwvala

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Festival Orbis Harmoniae

Rovnako ako v predošlých ročníkoch, aj v tomto roku sme sa s našimi dobrovoľníkmi zúčastnili festivalu ORBIS HARMONIAE, ktorý sa
konal 7. a 8. marca 2020 v Dome kultúry v Pezinku. Festival bol opäť
zameraný na témy zdravia, celostného rozvoja a harmonického života, a preto na ňom nemohla chýbať ani prezentácia Novej Akropolis. Pri našom informačnom stolíku sme privítali rôznych návštevníkov, niektorých takých, čo nás už dlhšie poznajú, a boli zvedaví
na novinky a aktuálnu ponuku prednášok, ale i takých, ktorí sa o nás
dozvedeli až tam. Porozdávali sme množstvo programov našich aktivít a ďalšie propagačné materiály o pripravovaných prednáškach,
vzdelávacích i tvorivých kurzoch, ale bolo dosť času aj na rozhovory,
a tak sme mohli predstaviť našu medzinárodnú organizáciu komplexnejšie ako filozofickú školu, ktorá sa venuje praktickej filozofii,
no i kultúre, sociálnym a ekologickým aktivitám. Súčasťou festivalu
boli aj prednášky, rôzne vystúpenia a workshopy, ktoré prebiehali vo viacerých sálach domu kultúry. Aj my sme prispeli do tohto
programu. Riaditeľka Novej Akropolis Kamila Hermannová pripravila prednášku na tému „Čo je to láska“, a podľa jej peknej návštevnosti môžeme skonštatovať, že je to
neustále aktuálna a zaujímavá téma. Veríme, že prezentácia Novej Akropolis obohatila nielen program
festivalu, ale predovšetkým jeho návštevníkov a priaznivcov.

Pozývame Vás
20.06.2020 – Seminár Nikola Tesla vo vede a etike, Banská Bystrica
21.06.2020 – Seminár Paul Brunton – rady pre hľadajúcich, Bratislava
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

13

