51. číslo
Ročník č. V

FILOZOFICKÝ

BULLETIN

júl - august 2020

Myšlienka mesiaca:

„Nie každé zlato sa blyští, nie každý kto blúdi, je stratený.“

J. R. R. Tolkien

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,
opätovne sa vám hlásime s naším bulletinom a sme
veľmi radi, že sme od júna mohli obnoviť verejné aktivity a pripraviť pre vás aj na leto zopár seminárov
a prednášok.

Dá sa to vyskúšať. Každý z nás si môže zvoliť svoje
etické princípy a usilovať sa aplikovať ich v rozličných
životných situáciách, aj keby to znamenalo niečoho sa
musieť vzdať, riešiť veci dlhšie a za cenu väčšej vnútornej námahy alebo sa stretnúť a vysporiadať s nepochopením či kritikou okolia. Aké princípy to konkrétne môžu byť, o tom nás učí celá klasická filozofia:
napríklad snažiť sa o pochopenie namiesto rýchleho
odsúdenia, pestovať ústretovosť, ohľaduplnosť a dobroprajnosť, nasledovať skôr spravodlivosť ako iba
vlastný záujem, rozvíjať odvahu a pevnú vôľu... a mnohé ďalšie.

Rada by som v tomto úvodníku upriamila pozornosť
na tému, ktorá je už tisíce rokov jedným z nosných pilierov filozofie a ktorou sú etické hodnoty. Špecifické
mesiace, ktoré sme prežívali túto jar, boli okrem iného
aj veľkou príležitosťou zavnímať, čo má pre nás v živote hodnotu a aké hodnoty nasledujeme a vkladáme
do nášho konania a rozhodovania. A teraz nemám
na mysli hodnoty ako zdravie, rodina alebo práca, ale
predovšetkým hlbšie vnútorné hodnoty, ktoré by sa Keď sa človek vnútorne „zaviaže“ takýmto etickým
dali nazvať aj etickými princípmi, ktoré uplatňujeme princípom, je to ako keby vykročil na novú dobrodružnú cestu, ktorá rovnako ako v rozprávkach prinávo svojich životoch.
ša množstvo nových skúseností, zaujímavých výziev
V dnešnej, z hodnotového hľadiska dosť chaotickej aj nečakanej pomoci. Ako keby sa nám otvorili o kúsok
dobe, sa niekedy môže zdať, že všetko je relatívne jemnejšie zmysly a zrazu vidíme, počujeme a cítime
a že uplatňovať etické princípy sa „neoplatí“. Že víťazí veci trochu inak, lebo sme začali prenikať do tej roviny
ten, kto má ostrejšie lakte a tučnejšie ego. Že poctivý vecí, ktorú sa nám snažili priblížiť všetci veľkí mudrci
prístup nikam nevedie. Že najďalej sa dostanú tí, ktorí v dejinách. Určite stojí za to ju objavovať.
idú za svojimi túžbami a veľmi neberú ohľady na to,
Želám vám všetkým krásne a rozprávkové leto.
koľko zranených po sebe zanechávajú...
Filozofia nám však hovorí pravý opak. Nie preto, že by
ignorovala všetky uvedené a mnohé iné argumenty,
ale preto, že nás učí pozerať sa do hlbšej roviny, než
je tá, v ktorej sa tieto argumenty nachádzajú. Všetky
klasické mýty a rozprávky nám takisto ukazujú, že zvoliť si svoje etické princípy a uplatňovať ich aj napriek
prekážkam a nepriazni, je tá správa voľba a jediná
cesta, ktorá vedie k naozaj dobrým koncom. Kto sa
v rozprávke nechá zlákať kratšou a menej namáhavou
cestou, ktorá ponúka vábivé poklady a rýchle uspokojenie túžob, je väčšinou polapený do pasce, z ktorej sa nevie dostať von. Kto sa naopak rozhodne pre
dlhšiu a náročnejšiu cestu, pretože je verný svojmu
sľubu, záväzku či nejakému vyššiemu dobru, ako keby
zobudil nejakú spiacu silu, ktorá s ním začne spolupracovať, pomáha mu prekonávať všetky nástrahy cesty
a prostredníctvom prekážok a výziev mu umožňuje
vnútorne rásť a rozvíjať sa.
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KRÁTKY PRÍBEH
Mýtus o Prometeovi
Autorom tohto mýtu je Aischylos. Podľa všetkého sa mu podarilo napísať tri mýty čerpajúce z tajných
Eleuzínskych mystérií, no dodnes sa nám zachoval iba jeden - Mýtus o Prometeovi (Prikovaný Prometeus), s ktorým sa viaže hlboká symbolika. Mnohí si aspoň útržkovito vybavujeme pôsobivý príbeh o Prometeovi, ktorý prežil celé roky prikovaný ku skale. Orol mu každý deň vytrhával kus pečene a tá mu
zakaždým späť dorástla. Pečeň je symbolom nášho astrálu – sídla našich emócií a túžob. Vieme aké ťažké
je ovládnuť emócie a túžby a povzniesť sa nad ne, a že snaha o to je ustavične prebiehajúci boj. Preto
je v príbehu neustále ničené sídlo túžob – pečeň – a boj nižšieho s vyšším sa znova a znova opakuje.
Orol je symbolickým vyobrazením zákona karmy, ktorý „neúprosne“ koná. Fyzický oheň, ktorý v príbehu
Prometeus priniesol ľuďom, je symbolickým vyobrazením božskej iskry, ktorá bola nám ľuďom daná, aby
sme boli schopní byť si vedomí samých seba a svojej nesmrteľnej duše. Ale poďme sa spolu ponoriť už
do samotného príbehu.
Mýtus o Prometeovi
Bolo to dávno, keď na Zemi ešte nebolo človeka. Prometeus, syn božského rodu Titanov, smutne blúdil po svete
a hľadal živé bytosti, ktoré by sa mu podobali. Ako tak
blúdil, pozoroval svet a uvidel, ako hlina dávala život rastlinám a ako dažďová voda udržiavala v prírode život. Keď
Prometeus pochopil tú úžasnú silu zeme a vody, zmiešal
hlinu s dažďovou vodou a vytvoril sochu prvého človeka,
ktorá sa ponášala na bohov. Palas Aténa, bohyňa jasného rozumu a múdrosti, vdýchla neživej soche ducha a sivastá hlina zružovela. Začalo v nej búšiť srdce a dovtedy
nehybné nohy a ruky urobili prvé pohyby. A tak poslal
Prometeus na svet prvých ľudí.
Dlho ľudia nevedeli, ako používať ducha – dar Palas Atény. Žili ako malé deti, videli, ale nepoznávali, počuli, ale
nerozumeli, chodili po zemi ako vo sne. Nevedeli páliť
tehly ani pritesávať drevené hrady či stavať domy. Len
sa tak hemžili sťa mravce. Nevedeli ani, že sa jar strieda
s letom, leto s jeseňou a jeseň so zimou. Vtedy sa Prometeus vybral medzi ľudí a učil ich stavať domy, učil ich čítať,
písať a rátať a porozumieť prírode. Naučil ľudí zapriahnuť
zvieratá do jarma a zostrojovať vozy, aby nemuseli nosiť
commons.wikimedia.org
bremená na chrbtoch. Ukázal im ako sa stavajú lode a ako
Prometeus prináša oheň (1817) - Heinrich Friedrich Füger plachty uľahčia veslárom prácu. Viedol ich do hlbín zeme
za skrytými pokladmi. Meď, železo, striebro i zlato začali
opúšťať pod pracovitými rukami baníkov podzemné ložiská. Spočiatku ľudia nepoznali liek, nevedeli, čo
im osoží a čo škodí. Ale Prometeus im poradil ako namiešať hojivé masti a uzdravujúce lieky. Odhalil ľuďom všetky umenia a ľudia sa to všetko horlivo učili.
Bohovia na Olympe s nedôverou pozorovali pokolenie ľudí na zemi, ktoré sa postupne priučilo práci,
vede i umeniu. Najmä vládca všetkých bohov Zeus sa mračil zo dňa na deň viac a viac. Jedného dňa si dal
zavolať Prometea a povedal mu: „Naučil si ľudí pracovať a myslieť, ale ešte si ich poriadne nenaučil, ako si
majú ctiť bohov, ako im obetovať a ako sa im klaňať. Vieš predsa, že od bohov závisí, či bude rok úrodný
alebo chudobný, či zem navštívi mor alebo blahobyt. Bohovia vládnu nad osudmi ľudí. I ja vrhám svoje
blesky, kam sa mi zachce. Chod’ k ľuďom a povedz im, aby nám obetovali, lebo ich stihne náš hnev.” Prometeus odpovedal: „Ľudia budú prinášať bohom obete, ale ty, Zeus, si príď vybrať, čo ti majú obetovať.”
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A tak Prometeus zabil býka, mäso ukryl do býčej kože a navrch položil žalúdok. Na druhú kopu dal kosti,
ale obalil ich tukom tak, že ich nebolo vidieť. Hromada kostí obalených tukom bola väčšia a zdala sa aj
lepšia. Len čo Prometeus všetko pripravil, zacítil Zeus príjemnú vôňu chystanej obete a zostúpil z nebies
na zem. Prometeus, vidiac Dia, zvolal: „To, čo vyberieš, vládca bohov, to budú smrteľní ľudia obetovať.”
Zeus zbadal, že ho chce Prometeus oklamať, no nedal najavo hnev a zámerne si vyvolil kopu lesknúcu sa
masťou. Prometeus pristúpil s úsmevom ku kope a odhrnul tuk. Ukázali sa holé kosti. Od tých čias obetovali ľudia bohom tuk a kosti, mäso si nechávali pre seba.
Zeus však nenechal smelý Prometeov čin bez trestu a rozhodol sa, že
ľuďom vezme oheň. Dostala sa im lepšia časť – mäso, nech ho teda jedia surové. Vládca bohov ihneď prikázal mračnám, aby lejakom zahasili
všetky ohniská. Divý vietor rozmetal horúci popol a odniesol ho do mora.
Tak ľudia stratili oheň, ktorý potrebovali, aby mohli žiť a pracovať. Nemohli piecť chlieb ani variť, vyhne spustli a dielne osireli. Za chladných
dní a mrazivých nocí nebolo sa kde ohriať.
Prometeus videl nešťastie zoslané na ľudí. Cítil s nimi a neopustil ich.
Vedel, že v Diovom paláci blkoce dňom i nocou jasný oheň. Vkradol sa
preto za nočnej tmy na vrch Olymp, do zlatého paláca vládcu bohov.
Potichu, nikým nepozorovaný, vzal trochu ohňa z Diovho kozuba a ukryl
ho v dutej palici. S ohňom sa veselo vrátil späť k ľuďom a priniesol im to,
čo tak veľmi potrebovali.
Opäť vzbĺkli plamene na ľudských ohniskách i v dielňach. Vôňa varených
pokrmov a pečeného mäsa stúpala až k nebesám a dotkla sa aj nosa
vládcu bohov. Zeus pozrel na zem a zbadal dym stúpajúci z komínov.
Rozhneval sa zlým hnevom bohov. Ihneď určil ľuďom nový trest. Zavolal
commons.wikimedia.org
si boha Hefaista, ktorý bol chýrnym umelcom. Býval pod dymiacimi sopkami, kde mal svoje dielne. Zeus mu prikázal, aby urobil sochu krásneho Pandora (1882) - Jules Joseph Lefebvre
dievčaťa. Hefaistos poslúchol a onedlho stála pred Diom nádherná socha, akú svet nevidel. Bohyňa Aténa jej dala skvostný závoj, belostné rúcho a skvelý opasok, bohyňa krásy
Afrodita jej dala nadpozemský pôvab a Hermes, posol bohov, jej daroval živú reč a milý, zaliečavý hlas.
Potom ju ovenčili. Zeus jej vložil do rúk zlatú skrinku a nazval dievča Pandorou, všetkým obdarovanou.
Ľstivý Hermes odviedol Pandoru na zem k Prometeovmu bratovi Epiméteovi.
Prometeus často brata varoval, aby neprijímal od bohov nijaké dary. Ale Epiméteus pri pohľade na krásnu Pandoru zabudol
na všetky varovania a na všetky rady. Vľúdne ju prijal do domu aj
so zlatou skrinkou. Bol zvedavý, čo mu bohovia v skrinke posielajú
a požiadal dievčinu, aby zodvihla veko. Pandora ochotne otvorila
skrinku. So svišťaním, kvílením a nárekom vyleteli zo zlatej skrinky
choroby, bolesti, bieda a strasti. Zakrúžili nad domom a rozleteli sa
po celom svete, ktorý dovtedy nevedel nič o takomto zle. Aj Pandora sa naľakala a rýchlo veko prichlopila.
Choroby a bieda začali obchádzať ľudské obydlia a v pätách im
prichádzala smrť. Ťažké myšlienky budili ľudí zo spánku, zlé sny im
ťažili hruď. Len nádeje bolo medzi ľuďmi málo. Takmer všetka ostala v Pandorinej skrinke.

commons.wikimedia.org

Prometeus (1640) - Jacob Jordaens

Diov hnev sa zniesol aj na Prometea. Vládca bohov vyslal Hefaista
s pomocníkmi, aby prikuli odbojného Prometea najťažšími a najmocnejšími reťazami k vysokej skale v pohorí Kaukaz. Iba nerád poslúchol Hefaistos rozkaz vládcu bohov a prikul Prometea ku skale
tak tesno, že sa nemohol ani pohnúť. Vysoko nad priepasťou, v ktorej plávali útržky hmiel, visel Prometeus medzi nebom a zemou, ale
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nepokoril sa a neprosil Dia o milosť. Keď Zeus videl, že Prometeus neprosí o milosť a hrdo nesie svoj údel,
vyslal za Prometeom na Kaukaz obrovského orla. Orol prilietal každý deň k pripútanému Prometeovi, trhal
mu ostrým zobákom pečeň z tela a živil sa ňou. Cez noc pečeň Prometeovi znova dorastala a orol mal
ráno pripravenú novú potravu. Na takéto trápenie odsúdil Zeus Prometea naveky. Uplynulo veľa rokov,
ale Prometeus sa nepodrobil.
Po stáročia žil Prometeus v mukách a osamelosti, až pokým ho nezbadal hrdina Herakles, syn vládcu bohov Dia. Vyslobodil Prometea z pút a daroval mu slobodu. Aby však bol Zeus udobrený a naplnila sa aj
jeho kliatba, musel Prometeus nosiť železný prsteň, v ktorom bol zachytený kúsok kameňa z kaukazskej
skaly. Takto bol Prometeus naveky pripútaný ku skale tak, ako určil Zeus. A od tých čias nosia ľudia prstene
s kameňom na pamiatku Prometeovho činu. Nosia ich podnes, i keď už dávno zabudli na Prometea, ktorý
sa nechcel pokoriť pred bohmi a aj v nešťastí stál verne pri ľuďoch.
Použitá literatúra a zdroje:
(1) PETIŠKA, E. 1989. Staré grécke báje a povesti. Bratislava : Mladé letá. 219 s. ISBN 80-06-00142.X.

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Konfucius a jeho cesta k poriadku
Hovorí sa, že čo má pretrvať sa musí neustále vracať
ku svojim koreňom. Dobrým príkladom pravdivosti
tohto tvrdenia je aj život a učenie jedného z najväčších mysliteľov, ktorý dostal aj prívlastok „jeden
z najvznešenejších učiteľov pravdy“ – Konfucia.
Mudrc, známy dnes viac pod touto latinizovanou
podobou svojho mena, žil síce už veľmi dávno, ale
jeho myšlienky a múdrosť sú stále aktuálne a živé.
Poďme sa spolu pozrieť na niektoré vybrané prvky
jeho učenia, ktoré môžu byť inšpiráciou pre každého z nás aj dnes – a to v mnohých oblastiach nášho
života.
Krátky náhľad do života „Majstra z rodu Kchung”
Pre lepšie pochopenie bude užitočné vziať do úvahy, že Čína v dobe Konfucia prechádzala obdobím,
ktoré pripomína európsky stredovek: vládnuca dynastia Čou (Zhou), posledná z legendárnych troch
dynastií čínskeho staroveku (známa už aj z písomných záznamov, vládnuca v rokoch 1046 – 221
p. n. l.), bola slabá, preto bola krajina rozdrobená
na malé štáty. V ich čele stáli šľachtické rody, ktoré
spolu neustále zápasili o moc a krajina sa tak zmietala v neustálych bojoch. Aristokracia postupne
strácala svoje postavenie v spoločnosti, ale keďže
jej príslušníci vedeli čítať a písať, dopomohli k intelektuálnemu vzostupu a rozvoju myslenia, o čom
svedčia známe mená práve z tohto obdobia, ako sú
Lao-c’, Meng-c’ a Konfucius.
Konfucius (vlastným menom Kchung Čchiou,
v Číne dodnes známy ako Kchung-fu-c’ – Majster
z rodu Kchung), sa narodil v roku 551 p. n. l., v mestečku Cou v provincii Lu, v starom šľachtickom rode
Kchung ako jediný mužský potomok otca v dosť

commons.wikimedia.org

pokročilom veku, ktorý aj čoskoro zomrel. Preto
musel Konfucius už od útleho veku plniť úlohu „domáceho pána“, čo zrejme spôsobilo, že už od malička prejavoval sklony k obradnosti a ceremoniálnosti. Takto vyzerali aj jeho detské hry a prebudil
sa v ňom veľký záujem o minulosť, zvyky a tradície.
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Traduje sa, že sa rád rozprával s dospelými, ktorých
nezriedka prekvapoval svojou vyspelosťou, záujmami a poznaním, ktorými sa značne líšil od svojich rovesníkov. Od malička sa staral o obživu rodiny, prešiel viacerými povolaniami, už ako 17-ročný
zastával funkciu štátneho úradníka, ako 19-ročný sa
oženil a ako 22-ročný už bol uznávaným učiteľom,
ktorý prijímal žiakov – na tú dobu veľmi nezvyčajne
– zo všetkých vrstiev, dokonca aj ženy. Od svojich
33 rokov cestoval aj so svojimi učeníkmi po krajine a pripomínal ľuďom dávne hodnoty a tradície,
v snahe napomôcť riešiť zlú spoločenskú situáciu
a prekonávať rozpory a rozbroje.

Po 14 rokoch putovania sa vrátil naspäť domov,
kde sa okrem učenia venoval redigovaniu klasických textov, tzv. kanonických kníh, ako sú Kniha
listín, Kniha piesní, Kniha obradov, Kniha premien
a ďalšie, v ktorých je zhromaždená kultúrna tradícia
starej Číny. Zomrel roku 479 p. n. l. – vraj len pár dní
po termíne, ktorý predpovedal svojim učeníkom.
V Číne aj vo svete dodnes žijú jeho potomkovia,
ktorí cítia hrdosť aj záväzok. Vo vyše 2560 rokov starom rodokmeni sú zdokumentované asi 2 milióny
mien, dnes žijúci sú potomkami 72. až 79. generácie.
Konfuciove dielo a niekoľko myšlienok
Podobne ako iným mudrcom, aj Konfuciovi a jeho
učeniu sa dostalo uznania až po jeho smrti; jeho
myšlienky spísali jeho učeníci, a učenie sa stalo
základom fungovania štátu (aj rodiny a človeka)
od dynastie Chan (Han) od 2. stor. p. n. l. v podstate až dodnes. Podľa názoru niektorých súčasných
odborníkov tu možno hľadať aj základ dnešného
povestného ekonomického rastu Číny – princípy z jeho učenia preberajú čínske firmy do svojej
firemnej kultúry, lebo ich považujú za lepšie ako tie
západné, keďže kladú dôraz nie na individualitu, ale
naopak na spoluprácu, disciplínu a vedomosti.

commons.wikimedia.org

Ako 51-ročný prijal ponuku vládcu provincie Lu
a nastúpil do funkcie dnešného ministra spravodlivosti. Hovorí sa, že počas jeho pôsobenia provincia prekvitala – až tak, že okolité provincie začali
mať obavy, a preto rôznymi darmi odlákali vládcu
od vladárskych zodpovedností. Sklamaný Konfucius rezignoval a začal znovu cestovať po celej
krajine, aby učil „kráľov i žobrákov, kniežatá i roľníkov, mladých i starých“. Všade, kam prišiel, ho prosili, nech ešte ostane, ale on im odpovedal: „Mám
rovnaké povinnosti voči všetkým ľuďom, pretože
považujem všetkých, ktorí obývajú Zem, za členov
jednej a tej istej rodiny, v ktorej mám toto posvätné
poslanie učiteľa“, a putoval ďalej...

Základom jeho učenia je úcta k tradíciám – nielen
mechanicky opakovaným a pripomínaným, ale aj
aktualizovaným a rozvíjaným tak, aby boli živé, aby
ľudia chápali ich zmysel, čo im pomáha žiť lepšie,
a ktoré sa takto môžu stať zjednocujúcim prvkom
spoločnosti a spolužitia generácií. Hovoril: „Podával som ďalej, čo som sa naučil, bez toho, aby som
sám niečo vymyslel. Bol som verný mužom staroveku a miloval som ich (múdrosť). Mlčky som načúval a zaznamenával som si čo bolo povedané.
Nikdy ma neomrzelo učiť sa ani ma neunavovalo
učiť iných to, čo som sa naučil.“ Konfucius a jeho
učeníci vychádzali z tradičných textov, avšak diskutovali a rozoberali ich v snahe čo najlepšie zachytiť
ich podstatu, ako aj nájsť spôsob ako ju priblížiť súčasníkom. Jeho učenie je zaznamenané v tzv. 5 klasických knihách, ktoré obsahujú ním zhromaždené
ústne tradície, okomentované a doplnené o jeho
vlastné myšlienky. Tieto texty boli kanonizované
počas dynastie Chan na prelome letopočtov a vytesané do kamenných dosiek dodnes stoja v pekinskej cisárskej akadémii ako základ povestného systému úradníckych skúšok: každý, kto sa uchádzal
o miesto v štátnej správe, ich musel nielen poznať
naspamäť, ale im aj rozumieť a vedieť ich aplikovať.
Tento systém fungoval po celé stáročia až do minulého storočia a rozšíril sa aj do okolitých krajín –
Vietnamu, Kórey, Japonska.
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Základnými pojmami jeho učenia sú univerzálny
poriadok LI, ktorého odrazom je mravná sila v človeku TE, ktorú ak človek rozvíja, stáva sa z neho
vznešený človek – vladár JU, ktorý si zaslúži stáť
v čele spoločnosti. Hovorí o vznešenom človeku
vo význame ušľachtilý človek a tiež používa pojmy veľký človek a malý človek na označenie stupňa rozvoja ušľachtilosti v človeku. Na základe toho
prináša racionálny spoločenský poriadok, založený
na rozvoji a etike jednotlivca, ako to vyjadruje jeho
výrok: „Politický poriadok je výsledkom poriadku
etického“, platný tak pre štát, ako aj pre rodinu.
Radí: „Aby sme dali do poriadku svet, musíme dať
do poriadku najprv štát; aby sme dali do poriadku
štát, musíme dať do poriadku rodinu; aby sme dali
do poriadku rodinu, musíme rozvíjať svoj osobný
život; aby sme rozvinuli svoj osobný život, musíme
najprv napraviť svoje srdcia.“
Konfucius spísal aj učebný plán, do ktorého zahrnul 6 umení pre rozvoj ušľachtilej povahy: rituálne predpisy, hudba, kaligrafia, matematika, jazda
na voze a lukostreľba. A keď sa prenesieme cez ich
formu k podstate, pochopíme, že sú stále aktuálne, že našu psychiku pomáhajú rozvíjať lepšie ako
mnohé dnešné moderné technické výdobytky.
Z jeho inšpiratívnych citátov a myšlienok možno
vybrať napr.: „Dobro oplácaj dobrom, zlo spravodlivosťou“, „Koreňom zla je nedostatok poznania“,
„Ak vidíš dobrého človeka, snaž sa nasledovať jeho
príklad. Ak vidíš zlého človeka, preskúmaj svoje
vlastné nedostatky“ či „Lepšie je zapáliť aspoň malú
sviečku, ako preklínať tmu.“ Keď sa ho pýtali, aký je
najlepší spôsob ako slúžiť Bohom, odpovedal: „Skôr

než budeš slúžiť Bohom dbaj na to, aby si slúžil ľuďom, ktorí ťa obklopujú, aby si ich zušľachtil, učinil
ich pevnými, čestnými, spravodlivými a cnostnými.
A keď toto uskutočníš, venuj sa Bohom.“
Veľmi inšpiratívnym je aj jeho postoj k tomu, ako
viesť ľudí (v rodine, škole, firme či štáte): „Vládni
ľuďom nariadeniami, udržuj medzi nimi poriadok
trestami – a budú od teba utekať a stratia všetku
sebaúctu. Vládni im mravnou silou, udržuj medzi
nimi poriadok Li, a udržia si sebaúctu a prídu k tebe
z dobrej vôle“ – inak povedané: vynútená morálka
a pravidlá sú nedostatočné, ak neprinášajú zároveň
aj osobný rozvoj.
A ešte jedna z mnohých inšpirácií od tohto mudrca:
keď sa ho pýtali, čím by začal nápravu v spoločnosti,
odvetil, že „nápravou pojmov“ – celkom príznačné
aj pre našu dnešnú dobu, keď dosť často narážame
na značné rozdiely v chápaní už aj tých základných
pojmov, ako sú pravda, láska, krása, dobro, čestnosť,
šťastie, spravodlivosť, rodina, múdrosť..., čo spôsobuje mnoho nepochopenia a nedorozumení.
Záverom
Poznanie minulosti a schopnosť vyťažiť z nej skúsenosti bolo pre klasické kultúry veľmi dôležité, preto
sa isté tradície uchovávali počas mnohých generácií. Aj Konfuciánske učenie nám už stáročia pripomína, aké dôležité a užitočné je dokázať preniesť
múdrosť našich predkov našim nasledovníkom, tak
v rodine, ako aj v štáte; že chápanie podstaty a jej
prenášanie do života je kľúčové, vždy a všade.

Rastislav Harčarufka

Použitá literatúra a zdroje:
(1) KONFUCIUS. 1994. Konfucius: Hovory (Lun-Jü). Bratislava : CAD Press. 180 s. ISBN 80-85349-43-4.
(2) KONFUCIUS. 2010. Hovory Konfuciovy. Praha : Nová Akropolis. 247 s. ISBN 978-80-86038-43-8.
(3) Genius of the Ancient History. 3. diel. Konfucius. [epizóda z televízneho seriálu]. Réžia MACGREGOR, H. Producent DONG, Y. 2015. FTV Prima Zoom 21.10.2017 22:55.

NA ZAMYSLENIE
Rytiersky ideál
Vo svojom rozsiahlom diele nás Platón sprevádza a zoznamuje so svetom archetypov, v ktorom sídlia idey a čakajú na primeranú formu, pripravenú v hmotnom svete, aby do nej zostúpili. Jedným z takých archetypov, jednou z takýchto ideí
– pravzorov je aj ideál. Človek ho nevytvoril, no dokáže ho vytušiť a vnímať v snahe o zdokonalenie. Ideál existoval vždy, je
nepominuteľný a neprestane existovať len preto, že v určitom
okamihu nie je nik, kto by bol schopný ho pritiahnuť do nášho
sveta. Je metafyzickým koreňom vecí, udalostí a bytostí, vyvoláva v nás vedomie o dokonalosti, je neegoistický a duchovný.
Nie je to obyčajný plán alebo túžba, ktoré nás poháňajú konať
kvôli hmotnému blahobytu.

pixabay.com
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Ideál zostupuje zo sveta archetypov, sveta ideí, sveta nebeského vtedy, keď sme schopní uskutočniť ho
v činoch. Hmota je pominuteľná, ideál večný a dokáže transformovať toho, kto ho nasleduje. Predstavuje alchymistický proces transmutácie železa na zlato, transmutácie človeka, ktorý dokáže premiestniť
ohnisko svojho pôsobenia z tela do ducha. Rodí sa jednotlivec, ktorý dokázal zosúladiť svoj fyzický, psychický a duchovný svet, a preto sú v súlade aj jeho myšlienky, slová a činy.
Práve toto je cieľom rytiera. Jedna z vecí, s ktorou sa
dalo u rytiera vždy počítať, bolo jeho slovo, ktoré platilo viac než akýkoľvek písaný doklad.
Kto je teda rytier? To, že rytieri vznikli až v stredoveku, je mylná predstava, pretože existovali vždy pod
rôznymi menami ako rády, kasty, stavy...

commons.wikimedia.org

Rytier nie je pánom, ale predovšetkým služobníkom:
boha, vlasti, kráľa, poslania, dámy, slabých..., každého, kto ho potrebuje. Uskutočňovaním svojich ideálov sa nakoniec stáva pánom, avšak pánom samého
seba. Iba ak zvíťazí nad sebou samým, dokáže zvíťaziť aj nad zlom. Len zničením vlastnej nespravodlivosti dokáže zničiť nespravodlivosť vo svete, v ktorom žije. Preto rytier nikdy neporušuje dané slovo,
pretože by to znamenalo zradiť svoje názory, zradiť
samého seba, svoj vlastný duchovný svet.

Cesta rytiera
Rytier sa riadi starodávnym pravidlom, ktoré vedie k zdokonaľovaniu a vyžaduje tri vlastnosti: odvážiť sa
– chcieť – môcť. Ako to uskutočniť?
Predovšetkým je potrebné vytýčiť si cieľ. Je to začiatok, východiskový bod, z ktorého budeme smerovať
k cieľu tak dlho, až kým ho nedosiahneme. V okamihu, keď je dosiahnutý, prestáva byť cieľom a prichádza
čas vytýčiť si ďalší, ktorý nás povedie cestou pokroku: vždy vpred a vždy nahor.
K vytýčeniu zakaždým vyššieho cieľa je potrebné odvážiť sa, je potrebné chcieť ho dosiahnuť a môcť
kráčať po ceste smerujúcej k jeho dosiahnutiu. Na tejto ceste je najlepším pomocníkom vôľa, ktorá našu
lenivosť, podobajúcu sa bahnitej stojatej vode, transformuje na krištáľovo čisté vodopády plné života.
Rytier riadený svojou vôľou drží vlastný život pevne vo svojich rukách, nenecháva sa unášať prúdom, ale
naopak veľmi dobre vie kam smeruje a prečo.
Prvé zlo, s ktorým sa rytier púšťa do boja, sú jeho vlastné neresti, jeho vlastná vnútorná tma. Vidí sám seba
ako lampu, ktorá ochraňuje božskú iskru, ktorej úlohou je prenášať svetlo. Jeho duch sa stáva plamienkom, ktorý je potrebné udržiavať, aby nikdy nezhasol. Poslaním lámp je dávať svetlo, a preto sa musia
pravidelne zbavovať špiny alebo inak povedané nerestí. Je potrebné meniť olej, ktorým sú v človeku jeho
čisté myšlienky, umožňujúce rytierovi objaviť krásu, spravodlivosť a dobro, tak v sebe, ako aj vo svete
navôkol.
Čo hľadá rytier
To osvetľuje jedno z mnohých starodávnych podobenstiev, mýtus o hľadaní Grálu: vnútorné naplnenie,
po ktorom človek vždy túžil, a božský duch v človeku, ktorý dáva život, poskytuje osvietenie a zbavuje
strachu.
Hľadanie svätého Grálu je rytierskou výpravou, ktorú podniká každý z nás vo svojom vnútre, aby objavil
božskú iskru uväznenú v hmote, aby sa zbavil duchovnej slepoty. Preto je rytiersky ideál podriadený
ideálu čistoty, ktorý v sebe obsahuje krásu, dobro a spravodlivosť. Taký ideál nemôže ničiť, ale iba tvoriť.
V rámci tohto symbolizmu potom kôň predstavuje hmotný svet, rytier svet duchovný a ich putom je
psychický svet, stvárnený štítom.
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Rytier podriadil celý svoj život oddanosti svojim cieľom a boju proti skazenosti, zrade, podvodom a nespravodlivosti. Hľadanie Grálu sa tak stáva duchovným dobrodružstvom, ktoré umožňuje otvoriť nebeskú
bránu, ktorá sa nachádza v duchu a v srdci každého jednotlivca.
Jung popisuje Grál ako vnútornú naplnenosť, ktorú ľudia vždy hľadali. Preto je symbolom rytiera oduševnený boj, boj podnietený vznešenou príčinou, boj prostredníctvom ušľachtilého prostriedku, vernosti
a oddanosti.
Iná mýtická postava, ktorú poznáme ako svätého Juraja, ktorý sa stal ochrancom rytierov, tiež zvádza boj
na život a na smrť, aby zvíťazil duch, právoplatný vládca ľudskej bytosti, obsahujúci všetky cnosti. Poznáme ho aj v podobe Marsa v rímskej mytológii alebo Áresa v gréckej a dokonca aj ako svätého Michala,
rovnako sprevádzaného drakom. Rytier sa obetuje, lebo vie, že smrť neexistuje a že drak, ktorého musí
premôcť, nie je iba inkarnovaným zlom, ale aj strachom z neznámeho.
Kto je rytier
Rytier si je vedomý toho, že neexistuje nemožné, ale len tí, pre ktorých je niečo nemožné. Tento optimistický názor ho vedie k prekonávaniu samého seba, pretože vie, že keď už niekto iný pred ním čosi dosiahol, môže to dokázať aj on, ak bude chcieť a odváži sa. S takým stavom vedomia nebude žiadať od Slnka,
aby vyšlo o polnoci, ale zapáli si sviečku, aby mu jej svetlo uľahčilo čakanie a umožnilo uskutočniť diela,
ktoré sa nedajú robiť v tme.
Rytier nestavia svoje úspechy a víťazstvá na chybách, nedostatkoch a prehrách iných. Spolieha sa na vlastné schopnosti, nechváli sa slovami, ale prehovára činmi. Prirodzeným prejavom stavu vedomia rytiera je
konať správne, nesebecky a svedomito .
Známi rytieri
Mnohé mýty a legendy nám symbolicky popisujú rytierov a ich kódexy cti.
Už Caesar pomenoval rytiersku kastu Keltov equites, aby ich odlíšil od kasty kňazov.
V Indii existovala kasta kšátrijov, ktorá mala funkciu bojovníkov. Ich farbou bola červená ako život, svetovou stranou východ, kde sa tento život rodí v podobe slnka a ročným obdobím jar, obdobie prebudenia.
Ďalším známym rytierom bol kráľ Artuš, vodca rytierov
okrúhleho stola. Ich základným symbolom bol meč v kameni, ktorý predstavuje ducha inkarnovaného do hmoty,
božskú iskru, ktorá hmotu oživuje. Vytiahnuť meč z kameňa znamená oslobodiť ducha zo zajatia hmoty a navrátiť
ho ako právoplatného kráľa na trón, aby jej vládol. Rytieri
okrúhleho stola sú vedení božskou prozreteľnosťou symbolizovanou postavou Merlina a stretávajú sa v Kamelote,
ktorý predstavuje stav vedomia, v ktorom sídlia tie najčistejšie myšlienky. Je to duchovný svet, ktorý je impulzom
pre nesebecké konanie. Ich silu znázorňuje meč Excalibur,
symbol vôle a moci, vychádzajúcej z poznania. Tá nesmie
byť nikdy zneužitá na sebecké záujmy.
Je mnoho ďalších známych rytierov, ktorí si zaslúžia viac
priestoru a času. Théseus, ktorý zabíja Minotaura, nevedomosť v sebe aj navôkol. Bruncvík, hľadajúci samého seba,
aby mohol s hrdosťou získať svoj vlastný znak, svoju vlastnú
osobnosť. Samurajovia, ktorí nesebecky slúžia a bránia mier
a nikdy neútočia ako prví.
A všetci so sebou nosia svoje verné meče, spomedzi ktorých tie najznámejšie dostali aj mená. Čepeľ meča je nebom, horná časť meča zemou a celá rukoväť je spojením

pixabay.com
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oboch týchto svetov. Preto sa zdravili čepeľou obrátenou nahor vo význame mieru a len pri pasovaní
nasledovala táto čepeľ cestu zostupu ideálu medzi ľudí: zhora nadol, na ľavé rameno rytiera ako symbol
strany, ktorá prijíma božský impulz priamo v srdci.
Žijú rytieri aj dnes?
Ak byť rytierom znamená byť pánom samého seba, držať svoj život vo vlastných rukách, nezatvárať oči
pred nespravodlivosťou a nečestnosťou, pestovať krásu a brániť vzniku škaredosti, konať v súlade so zásadami večnej etiky a morálky..., nech každý nájde odpoveď sám v sebe.
Rytiersky ideál nie je otázkou fyzickej sily, ale je stavom vedomia, ktoré môže túto silu využiť alebo zneužiť, čo závisí od každého z nás. Rytiersky ideál nie je otázkou pohlavia alebo veku, pretože vedomie majú
muži aj ženy, starí aj mladí.
Znamená to, že ak chceme a odvážime sa, všetci môžeme v živote uplatňovať rytiersky ideál: správať sa
čestne, ušľachtilo, spravodlivo.
Áno, ja verím, že rytieri nevymreli, pretože ešte existujú ľudia, ktorí vedia, že hrdinská smrť je lepšia než
zbabelý život. Obzvlášť ak táto „smrť“ znamená obetovať fyzické pohodlie v prospech duchovného pokroku.
Nech meč nášho ducha roztne tmu nevedomosti a my vykročíme do života plného večných hodnôt,
ktoré nám nik nemôže ukradnúť, pretože určite nie sú hmotné.

PhDr. Slavica Kroča

SVET SYMBOLOV
Symbolizmus opice

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

V Egypte nesie jej podobu boh Thot, ktorý patrí medzi lunárne božstvá a je stelesnením poznania. Hovorí sa mu preto
Otec múdrosti či písma a všeobecnej kultúry, je tvorcom
všetkých vied. Bol ochrancom vzdelávacej časti iniciačných
chrámov – miest, kde sa pripravovali kandidáti na zasvätenie. Bol pánom mlčania, tajomna, ticha a tajomstva, pretože
o iniciačných poznatkoch sa nehovorí. Vraví sa, že keď ľudia
commons.wikimedia.org
zabudli čítať v prírode, Thot im priniesol písmo. Hovorí sa, že
bol prvým z Veľkých mágov a že jeho meno sa stalo generickým pre všetkých mudrcov v Egypte. Bol
zobrazovaný ako človek s hlavou ibisa alebo ako pavián, ale nikdy nie ako človek s hlavou paviána. Ďalšia
z jeho podôb je opica s hlavou psa, kde pes symbolizuje vernosť.
V Egypte sa spodobenie opice objavuje tiež u jedného zo štyroch Horových synov, ktorí ako strážcovia svetových strán strážili v mastabách štyri kanopy, teda
nádoby obsahujúce vnútornosti zosnulých: Amset s ľudskou hlavou stráži s bohyňou Isis pečeň; Hapi s hlavou paviána stráži s bohyňou Nefthys pľúca; Duamutef
s hlavou šakala stráži s bohyňou Neit žalúdok a Kebehsenuf s hlavou sokola stráži
s bohyňou Selket črevá.
So smrťou rovnako súvisí aj spomenutý Thot, ktorý je prítomný aj u takzvaného
Váženia duše, aby zaznamenal a pripomenul každé nespravodlivé konanie, ktorého sa zosnulý človek dopustil, a tiež všetky dobré činy, ktoré by mohli vyvážiť to
nedobré.
V afrických kmeňoch existuje množstvo mýtov, v ktorých ľudia, ktorí si nectia bohov, alebo sa nedobre správajú, sú za trest premenení na opice.

commons.wikimedia.org

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

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

Renata Svobodová

MÚDROSŤ PRÍRODY
Ruža šípová
Ruže ako také sprevádzajú človeka od nepamäti. Už starí Egypťania si ich veľmi vážili. Okvetné lístky ruží používali na osvieženie
vzduchu a ružovú vodu ako parfum. Liečivé účinky ruží poznal aj
grécky Hippokrates, ajurvédsky lekári v Indii aj liečitelia na západe.
No začiatkom 20. storočia sa ruža z atlasov liečivých rastlín takmer
vytratila. Až neskôr v 30. rokoch, keď bol objavený vitamín C, začali ľudia premýšľať, či by nemohol byť obsiahnutý aj v šípkach.
Planetárny vplyv a symbolika rastliny
Kyslastá chuť šípok napovedá nielen, že mali pravdu, čo sa týka
obsahu vitamínu C, ale aj, že ide o rastlinu, ktorej planetárnym
vládcom je Mars. Tieto rastliny majú často plody kyslej chuti a červenej farby. Rastliny s ostňami a tŕňmi, podobne ako má ruža šípová, alebo rastliny s pŕhlivými chĺpkami majú tieto charakteristiky tiež vďaka vplyvu planéty Mars. Ten sa však v ruži šípkovej
snúbi spolu s planétou Venušou, čo vidíme jasne na jej pestrých
kvetoch a príjemnej omamnej vôni, ktoré jednoznačne odkazujú
aj na vplyv Venuše.
Symbolika tŕnitých stromov a krov sa zvyčajne spája s utrpením
alebo prekážkami, no súčasne symbolizuje aj ochranu pred nebezpečenstvom. Možno práve preto je ruža šípová symbolom
nerušeného spánku. Medzi starými Slovanmi bolo zvykom vešať
vetvičky ruže šípovej, hlohu alebo iných ostnatých rastlín k posteli chorého, alebo sa samotné tŕne zašívali priamo do odevu,
na ochranu pred démonmi chorôb.

commons.wikimedia.org

Šípky a prírodná lekáreň
My dnes vnímame plody ruže šípovej – šípky – predovšetkým ako veľkého ochrancu proti prechladnutiam a chrípke, pretože ide o jeden z najväčších zdrojov vitamínu C. Je však pravdou, že pôsobením
kyslíka, varením či sušením sa jeho obsah výrazne znižuje. To ale nebráni užívať šípkový čaj k celkovému
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posilneniu organizmu. Šípky majú aj jemný močopudný účinok, takže čaj môže uľaviť pri zápaloch močových orgánov. V ajurvéde sa stretneme s využitím plátkov kvetov alebo vody z kvetov ako jemného
preháňadla. Anglický bylinkár Nicholas Culpeper zase hovorí, že je to rastlina vhodná na úľavu proti hnačke, posilňuje žalúdok, predchádza zvracaniu a zastavuje nutkavý kašeľ. A napokon známa bylinkárka 12.
storočia Hildegarda z Bingenu odporúčala šípkový čaj ako počiatočnú liečbu úplne všetkých ochorení.
Ako správne pripraviť šípkový čaj
Ak si chceme pripraviť čaj so sušených šípok, na jeseň
nazberáme plody – tvrdé, ale zrelé, tie mäkké alebo
škvrnité vynecháme. Potom každý plod pozdĺž rozrežeme a vyberieme z neho semená. Takto upravené sušíme
prirodzeným teplom v dobre vetranej miestnosti. Čaj
je najlepšie pripravovať z drvených usušených plodov,
takže šípky ďalej rozdrvíme v mažiari. Dve polievkové
lyžice tejto zmesi najskôr zalejeme pol litrom studenej
vody, necháme odstáť 30 minút a až potom privedieme
do varu. Varíme 2 minúty. Opäť necháme odstáť približne 15 minút a až potom nápoj podávame.
Ak je úroda šípok veľká, nič nám nebráni vyblázniť sa
so šípkami aj trochu inak. Zo šípok je možné pripraviť si
likér, víno, šťavu, zavariť ich ako iné ovocie alebo urobiť
lekvár. Zo semien šípok sa dokonca vyrába olej proti starnutiu pleti. My sme však stále uprostred leta, a tak
sa ešte tešme predovšetkým z jej krásnych kvetov. Ruža šípová je Bohyňa, ktorá nás v čase najsilnejšieho
slnka obdarúva omamnými kvetmi, na jeseň, v čase žatvy, nám dáva červené plody a tie sú nám v zime
zdrojom živín a sily, aby sme v zdraví vytrvali do jari a prekonali dlhý zimný čas.
commons.wikimedia.org
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Pozývame Vás
13.08.2020 – Večer na tému Japonsko – mýty, tradície a ideály, Bratislava (prednáška)
16.09.2020 – Výroba príveskov pre deti z Centier pre deti a rodiny, Košice
17.09.2020 – Večer na tému Ach ten strach, Košice (prednáška)
17.09.2020 – Večer na tému Jan Amos Komenský, Banská Bystrica (prednáška)
21.09.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, B. Bystrica
22.09.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
29.09.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
29.09.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
09.10.2020 – Kreatívny seminár Mandaly, Banská Bystrica
13.10.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, B. Bystrica
15.10.2020 – Večer na tému Japonsko – mýty, tradície a ideály, Banská Bystrica (prednáška)
19.10.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, 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
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