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Myšlienka mesiaca:

„Rovnicu, podľa ktorej je človek šťastný, keď dosiahne všetko, čo si želal, stačí len obrátiť: „Človek je
šťastný, ak chce všetko, čo dostáva.“ V tejto jednoduchej vete spočíva, podľa mienky takmer všetkých
spirituálnych tradícií, tajomstvo osobného aj kolektívneho šťastia.“

ÚVODNÍK

Ruediger Dahlke

Milí čitatelia,
leto sa nám už postupne prelialo do prichádzajúcej Je zvláštne, ako je niekedy nesmierne ťažké aj napriek
jesene a my Vám prinášame ďalšie číslo nášho filozo- tomuto uvedomeniu povedať „ospravedlňujem sa,
bola to chyba“. Väčšinou je to preto, že do hry vstufického bulletinu.
puje naše ego a jeho potreba vnímať vlastné konanie
Rada by som sa s Vami v tomto úvodníku podelila ako správne. A tiež preto, že je pre nás veľmi ťažké
o úvahu na tému „zmýliť sa“. Alebo tiež - urobiť chy- pozrieť sa na seba do vnútorného zrkadla a priznať si
bu, potknúť sa, nezvládnuť situáciu, niečo pokaziť... Je svoje nedostatky.
to jedna z oblastí nášho života, o ktorej nám veľa rozpráva klasická filozofia a ponúka nám návody, ako ju Úprimné priznanie si chyby je prvý krok. Ale nie posledný. Všetci niekde vnútri vieme, že to nestačí a že raz
môžeme poňať a čo najlepšie k nej pristúpiť.
povedaná alebo spravená vec sa nedá iba tak zobrať
Na túto tému by sa dal napísať celý román alebo se- späť, že bude potrebné aj nejaké ďalšie úsilie na to,
riál a našli by sme tisíce príčin, ktoré vedú k tomu, aby sme vyvážili vytvorenú nerovnováhu a napravili
že z času na čas každý z nás urobí nejaký menší či svoj omyl. A pod pojmom ďalšie úsilie myslím predoväčší „prešľap“. Preto by som z celej škály bohatých všetkým vytvoriť si vnútorný čas a priestor na to, aby
možností vybrala taký typ omylu alebo chyby, ktoré sme o celej situácii rozjímali, snažili sa hľadať príčiny,
si veľmi rýchlo uvedomíme a ľutujeme, že sme istú ktoré viedli k nášmu omylu a rozhodli sa s týmito príčivec v danom okamihu povedali alebo práve naopak nami pracovať a prijať „preventívne opatrenia“, aby sa
nepovedali, spravili alebo nespravili. Pretože práve nám podobné veci v budúcnosti stávali čoraz menej.
takéto omyly sú v našich životoch veľkými učiteľmi A to už je naozajstná cesta vnútorného rozvoja, ktorá
a môžeme sa vďaka nim posúvať na ceste svojho vedie k tomu, že hoci sa budeme aj naďalej dopúšťať
vnútorného vývoja. A zo všetkých týchto omylov vy- chýb a omylov, nebudú to stále tie isté a budeme sa
berme ešte jednu konkrétnu kategóriu, a to tie, ktoré postupne môcť venovať viacerým témam a charaktenejakým spôsobom zasiahnu našu vnútornú integri- ristikám, ktoré na sebe chceme meniť alebo zlepšovať.
tu, predstavu o nás samých a o tom, akí sme. Veľakrát
ide o konanie pod vplyvom emócie alebo prílišné mo- Hovorí sa, že „mýliť sa je ľudské“. Filozofia nás však
mentálne uprednostnenie nášho vlastného záujmu vedie ďalej a učí nás, že naprávať svoje chyby je ešte
ľudskejšie, pretože to nielen prospieva nám samým
pred nejakým záujmom spoločným alebo vyšším.
aj nášmu okoliu, ale je to prejav prirodzenej túžby
Zvyčajne sa nám ponúka niekoľko typov reakcií, po harmónii a naplnenie hlbokej vnútornej potreby
od veľmi rýchleho vygenerovania „dobrých dôvodov“, toho najviac ľudského v nás.
prečo sme danú vec spravili, cez rozličné „uhýbavé
manévre“ až po naozajstnú sebareflexiu, uvedomenie Želám Vám harmonickú jeseň aj príjemné čítanie nášsi omylu a hľadanie spôsobu, ako ho napraviť. A až ho bulletinu.
táto posledná reakcia začína mať niečo spoločné s naMgr. Kamila Hermannová
ozajstnou prácou na sebe.
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH
Ezopova bájka o zajacovi a korytnačke
Zajac bol, ako všetci rodáci, rýchly bežec a neraz
si kvôli tomu doberal starú korytnačku. „Aká si len
pomalá“, vzdychol vždy, keď sa korytnačka vliekla
okolo neho, „nečudoval by som sa, keby si bola najpomalšie zviera na svete. Ty asi ani nevieš, čo je to
ponáhľať sa.“ Korytnačka odvetila: „Myslím, že keby
som musela, vedela by som sa pohybovať celkom
rýchlo“, a vyzerala celkom spokojne. Zajac sa rozosmial: „To je dobré! Chceš si to rozdať v pretekoch
a poraziť ma?“ Korytnačka chvíľu rozmýšľala a napokon povedala: „Áno, pretekajme a porazím ťa!“. Preteky vzbudili medzi ostatnými veľký záujem. Všetky
zvieratá sa v určený deň poschádzali, aby sa pozreli
ako líška odštartuje tieto zaujímavé preteky. Zajac
nasadil na začiatku také tempo, že o chvíľu stratil
všetkých z dohľadu. Čoskoro sa pred ním vynoril
cieľ. Zrazu mu čosi prišlo na um a zastal. „Počkám
na korytnačku, kým sa chudera nedoplazí až sem
a pred očami jej prebehnem cieľom.“ A tak si sadol
pod strom a čoskoro zaspal. Stará korytnačka zatiaľ
pomaly ale húževnato kráčala vpred, prešla popri
strome, popri zajacovi a napokon dorazila do cieľa.
Zajaca zobudili až ovácie, ktorými ostatné zvieratá
vítali korytnačku...
commons.wikimedia.org

POUČENIE: Aj pomaly zájdeš do cieľa, ak si vytrvalý.

Ezop

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Prečo sa Sokrates nebál smrti?
Prekonanie smrti prostredníctvom cností
Téma smrti sa dotýka každého z nás. Takmer každý sa s ňou nejakým spôsobom stretol, premýšľal
o nej. Svet okolo nás vytvoril mnoho mýtov, ktoré
ju zahaľujú. Jednak tie starodávne, ktoré ukrývajú
skutočnosť, a jednak rôzne moderné poňatia a názory, ktoré často skresľujú jej význam a priebeh.
Bojíme sa smrti? Väčšina ľudí sa jej bojí, viac či menej. Každodenne na ňu nemyslíme, ale v okamihu,
keď smrť stretne niekoho nám blízkeho, alebo keď
nám lekár povie pravdu o našej smrteľnej chorobe, väčšinou nás ovládne strach. Prečo? Je to nutné? Veď každý z nás musí zomrieť. Na tomto svete

commons.wikimedia.org
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neexistuje živá bytosť, ktorej by sa smrť mohla vyhnúť. Ani nám sa nevyhne. Prečo sa teda báť niečoho, čo je nevyhnutné?
Tak by nám asi odpovedal Sokrates, známy grécky filozof, ktorý žil v Aténach v piatom storočí pred
našim letopočtom. Plným právom by bol prekvapený našimi obavami. Na jednej strane vieme, že
starnutie a smrť sú nevyhnutné procesy, ktorými
musí prejsť každý, na druhej strane sa všemožne
snažíme spomaliť starnutie alebo jeho prejavy,
omladzujeme sa kúrami, vyhladzujeme si vrásky,
plastikami vytvárame mladistvý vzhľad..., času však
neutečieme.

tiarni v Delfách otázku, či je niekto múdrejší než Sokrates. A Pýthia odpovedala, že nikto nie je múdrejší. Keď sa to Sokrates dozvedel, veľmi sa začudoval,
čo tým asi boh v Delfách myslel. Premýšľal, ako je
to možné, že on, ktorý toho predsa vie tak málo, má
byť najmúdrejším človekom. Začal preto skúmať
obyvateľov Atén, ktorí sa považovali za múdrych, či
naozaj múdri sú. Čoskoro poznával, že ich múdrosť
je iba zdanlivá a pochopil Pýthiinu odpoveď.

Ako sa vyrovnať s týmto stavom?
Starodávni mudrci odporúčali, aby sa človek naučil
žiť aj zomrieť.
Pozrime sa na život už zmieneného vzácneho filozofa, pretože on vedel dobre a spravodlivo žiť,
a preto dokázal tiež múdro zomrieť. Dal nám nádherný príklad toho, ako vďaka hlbokému poznaniu zákonitostí človeka a univerza, vďaka múdrosti
a skutočnému filozofickému životu, je možné pochopiť to, že smrť je iba prechod do iného sveta,
na inej úrovni, možno krajšej a šťastnejšej ako tie,
ktoré spoznáme počas nášho súčasného života.
Pokiaľ chceme Sokrata pochopiť, musíme si uvedomiť, že človeka delil na dve základné časti: na pominuteľné fyzické telo a na nesmrteľnú dušu, ktorá je
večná. Smrť sa teda týka iba pominuteľných zložiek,
ktoré sa začnú rozkladať, keď z nich unikne zjednocujúca sila duše. Naopak nesmrteľná duša je nezložená, nedeliteľná, nemá sa na čo rozložiť; zostáva aj
po smrti a prechádza do iného sveta.
So Sokratom nás zoznámil ďalší veľký filozof Platón. Nedá sa rozprávať o Sokratovi bez Platóna
ani o Platónovi bez Sokrata. Sokrates bol Platónov
učiteľ, ktorý ho priviedol k filozofii. A Platón, z lásky k svojmu učiteľovi, zvečnil Sokrata vo svojich
dielach ako toho najmúdrejšieho filozofa. Vložil
do jeho úst mnohé zo svojho vlastného poznania,
ktoré získal v priebehu celoživotného putovania.
Vykreslil v jeho osobe ideál filozofa, ktorým sa môžeme inšpirovať aj po dva a pol tisíc rokoch.
Hodnoty, ktoré Sokratovi pomohli prekonať smrť
1) Skromnosť alebo poznať svoje správne miesto,
poznať seba samého, svoje schopnosti aj nedostatky. Sokrates bol výnimočnou osobnosťou. Hovorí
sa, že jeho filozofické putovanie začalo vo chvíli,
keď Chairefon, jeden z jeho druhov, položil vo veš-

commons.wikimedia.org

Sokrates pravdepodobne nevedel viac ako ostatní
Aténčania. Ale predsa tu bol jeden rozdiel: ostatní si
mysleli, že niečo vedia, že vlastnia múdrosť, pretože
ich márnomyseľnosť a pýcha im nedovolila priznať
si skutočný stav ich poznania. Naopak Sokrates si
bol vedomý toho, že vie veľmi málo a priznával
svoju nevedomosť. Vtedy predniesol svoju slávnu
vetu: „Viem, že nič neviem.“ A práve toto je východiskový bod vo filozofickom skúmaní. Najprv je potrebné zistiť, a hlavne si priznať, že niečo nevieme
a nechápeme. Až potom, cez postupné skúmanie
a odhaľovanie Pravdy, môže rásť naše poznanie aj
naša múdrosť.
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2) Ušľachtilosť alebo dávať vždy to najlepšie zo svojich schopností, myšlienok a citov. Sokrates sa rozhodol, že začne hľadať odpovede na svoje otázky,
že začne hľadať pravdu. Čoskoro sa k nemu pripojili
mnohí poslucháči a učeníci, ktorí tiež túžili priblížiť sa k pravde, viac pochopiť človeka a univerzum.
Počas celého života sa Sokrates venoval mnohým
otázkam, aspoň ako môžeme usúdiť z Platónových
kníh. Skúmal lásku a krásu, dušu človeka, usporiadanie spoločnosti, hľadanie spravodlivosti, spôsob
výchovy a nachádzanie správnych učiteľov, vytváranie zákonov... Nikdy nebral peniaze za to, že vyučoval ostatných, a jeho žena Xantippa mu preto
často znepríjemňovala život a vyčítala mu jeho filozofovanie, pretože žili vo veľkej chudobe.
Snažil sa vo svojich poslucháčoch prebudiť lásku
k múdrosti, túžbu po všetkom krásnom, dobrom
a spravodlivom. Toto prebudenie duše nazýval maieutika: je to okamih, kedy duša, ktorá je od prirodzenosti priťahovaná ku krásnym a dobrým veciam,
začne tieto veci aktívne vyhľadávať a tvoriť. Používal veľmi účinný spôsob dialógu, v ktorom zdanlivo
všetci predkladali porovnateľné názory a postrehy,
ale Sokrates ich nenápadne viedol po ceste skúmania, čo najbližšie k Pravde. Robil to tak, že jeho
učeníci nakoniec sami dospeli vo svojich úvahách
k pravdivému výsledku.
3) Vernosť alebo vytrvalé slúženie tomu, čo je v človeku božské. V určitom okamihu, keď mal Sokrates
70 rokov, bol zhodou zvláštnych a nepochopiteľných okolností obvinený a odsúdený na smrť.
Obvinenie znelo: „Sokrates je vinný a dopúšťa sa
priestupkov tým, že skúma veci pod zemou aj nebeské, že slabšie dôvody robí silnejšími a tomu učí
ostatných. Sokrates je vinný tým, že kazí mládež
a neverí v bohov, v ktorých verí obec, ale v iných
nových daimoniov.“ (Platón: Euthyfrón, Obrana Sokrata, Kritón, ISE, Praha 1994).
Prvé obvinenie sa vzťahovalo k Sokratovmu skúmaniu niektorých občanov Atén. Keď u nich hľadal
múdrosť a nenachádzal ju, mnohých z nich si znepriatelil. Tí ho potom obviňovali z toho, že si vymýšľa, že prekrúca pravdu. Ich zloba vyústila až do tohto obvinenia. Mládež v Aténach Sokrata milovala
a verne ho nasledovala až do posledných dní. Jeho
učeníci napodobňovali jeho príklad a tiež sa dotýkali nedostatkov vážených občanov Atén. Preto sa
títo starší občania báli Sokratovho vplyvu na svojich potomkov a chceli mu v tom zabrániť.
Ďalšie obvinenie súviselo s pojmom daimonion,
ktorý aténski sudcovia označili ako pomenovanie
nového zavedeného božstva. Sokrates ho používal

na označenie akéhosi vnútorného hlasu, ktorý ho
vždy varoval, pokiaľ chcel urobiť niečo zlé. Tento
hlas by sa dal prirovnať k hlasu svedomia. Sokrates
tvrdil, že každý človek má v sebe tohto daimoniona, na každom však záleží, či tento hlas poslúchne
alebo nie.
Sokrates bol veľmi zbožný. Mal božstvá vo veľkej
úcte a vie sa o ňom, že každé ráno, než začal pracovať, pomodlil sa k vychádzajúcemu slnku. Bol taký
zbožný, že keď mu bola ponúknutá možnosť opustiť Atény namiesto vypitia bolehlavu, odmietol ju,
pretože vyhnanstvo pre neho znamenalo omnoho
ťažšiu ranu ako smrť. Predstavovalo život odtrhnutý
od posvätných chrámov a obradov, od božského
prameňa, ktorý ho živil. Radšej teda zvolil smrť.

commons.wikimedia.org

Jacques-Louis David - Smrť Sokratova (1787)

4) Statočnosť alebo byť pevný vo svojich kritériách
bez ohľadu na akékoľvek vonkajšie nebezpečenstvo. Tento smutný proces popísal Platón v diele
Obrana Sokratova, v ktorom Sokrates odhaľuje
mnoho pohnútok a dôvodov, ktoré ho viedli životom. Naznačil, že svojimi činmi iba plnil príkazy
bohov, ktorí ho sprevádzali na ceste filozofie. Sokrates bol odsúdený k neuveriteľnému trestu smrti
vypitím odvaru z bolehlavu. Rozsudok bol vynesený na začiatku jedného významného aténskeho
sviatku boha Apolóna, počas ktorého nemohol byť
nikto z moci obce popravený. Preto Sokrates strávil
ešte mesiac vo väzení, kam za ním chodili jeho verní učeníci. A denne sa zhovárali, skúmali a hľadali
pravdu.
Sokratovi učeníci boli veľmi nešťastní z blížiacej
sa smrti svojho učiteľa. Dohodli sa preto, že sa ho
pokúsia oslobodiť. A naozaj, jeden z nich, Krotón,
raz v noci prenikol do väzenia a nabádal Sokrata,
aby s ním odišiel. Sokrates však odmietol. Vysvetlil
mu, že celý život ctil aténske zákony a vychovával
k tomu aj všetkých svojich žiakov. Nemôže teda
len preto, že mu hrozí smrť, takto nečestne utekať
pred vykonaním rozsudku.
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5) Skúmanie alebo chápanie hlbokých príčin a súvislostí javov prebiehajúcich v človeku a prírode.
Posledný Sokratov deň vo väzení popísal Platón
v dialógu Faidón, ktorý je celý venovaný téme ľudskej duše a nesmrteľnosti. Sokrates tu skúma a dokazuje, či a prečo je duša nesmrteľná.
Tvrdí, že život a smrť sa cyklicky opakujú: „Keby totiž živé vznikalo z iných vecí než z mŕtvych a živé
by umieralo, ako by bolo možné, aby sa všetko nespotrebovalo pre stav smrti?“ (Platón: Faidón, ISEm
Praha 1994).
Uvádza jednoduchý dôkaz toho, že duša musela existovať ešte pred narodením. Začína tým, že
ľudia si pamätajú archetypálne idey, s ktorými sa
duša stretla ešte predtým ako vstúpila do tela. Spomíname si totiž na veci, ktoré sme na tomto svete
nikdy vidieť nemohli. Napríklad pokiaľ uvidíme dve
zdanlivo rovnaké veci, vieme, že absolútne rovnaké
byť nemôžu. Iba sa blížia k rovnakosti. A my napriek
tomu chápeme, čo to rovnakosť znamená. Poznali sme rovnakosť v dobe, kedy sa naša duša stretla
s archetypom rovnakosti pred vstupom do tela
a spomíname si na ňu. Duša preto musela existovať
už pred narodením.
Ďalej zostávalo ešte dokázať, že duša bude existovať aj po našej smrti. Sokrates vychádza z toho, že
dušou sme schopní poznávať súcna, esencie vecí
a bytostí. Iba duša môže pochopiť to, čo je božské.
Musí preto mať rovnakú prirodzenosť ako tieto súcna, teda božskú, jednotnú, jednoduchú, nerozbornú. Čo nie je zložené, nemôže sa rozložiť na žiadne
časti. Duša tak pretrváva po zániku nášho tela a odchádza do Hádu.
6) Múdrosť alebo schopnosť nasledovať Dobro.
V najslávnejšom Platónovom spise Ústava opisuje Sokrates svojim žiakom mýtus o Érovi, gréckom
vojakovi, ktorému bolo dovolené pozrieť sa na to,
čo sa deje po smrti. Ér sa ocitol spolu s ostatnými
zosnulými v Háde, na takzvanej asfodelovej lúke.
Všetci mŕtvi sa tu schádzali a dostávali príkazy, na
ktoré miesto v Háde sa majú odobrať podľa svojich
skutkov v živote. Po určitom čase strávenom na príslušnom mieste sa opäť vracali cez tú istú lúku, aby
boli odvedení k trom sudičkám spriadajúcim ich
budúci osud. Tu mali možnosť vybrať si svoj nový
život, zvoliť si vlastnú budúcnosť podľa želania. Bol
to kľúčový okamih pre budúci život duše na zemi.

iná slávu vojvodcu, ďalšia moc v osobe štátnika. Nie
každá duša si dokázala vybrať skutočne dobrý život,
ušľachtilý a mravný. Preto Sokrates nabádal svojich
učeníkov, aby sa celý život venovali hľadaniu múdrosti a rozvoju svojich cností; aby totiž v ten kritický
okamih rozpoznali a vybrali si život skutočne dobrý,
naplnený filozofiou, múdrosťou a spravodlivosťou.
7) Víťazstvo alebo prekonanie prekážok na ceste.
Sokratovi žiaci v jeho posledných chvíľach navrhovali, aby odložil vypitie bolehlavu na čo najneskoršiu hodinu, aby s nimi ešte chvíľu pobudol, ale
Sokrates sa zasmial a povedal im, že by si pripadal
smiešne, ak by chcel takýmto spôsobom získať čas,
keď už mu žiadny neostáva. Že by bol nerozumný,
keby chcel oddialiť okamih, kedy sa konečne stretne s bohmi a vznešenými ľuďmi.
Naopak, vyzval svojich priateľov k tomu, aby sa čo
najrýchlejšie ponáhľali za ním, pokiaľ sú ozajstnými
filozofmi.
Filozof sa snaží skúmať Idey v ich čistej podobe, no
duša býva klamaná telom. Je ním do určitej miery ovládaná, pretože telo má mnoho požiadaviek
a vyžaduje od nej, aby sa mu venovala. A ona potom nie je schopná skúmať to, čo je pre ňu prirodzené: krásu a dobro. A pokiaľ sa o to snaží, vidí tieto vznešené idey iba skreslené a vzdialené.
Až po zániku tela, až keď sa duša oddelí, bude
schopná čistého vnímania všetkého božského.
Potom už jej nebude nič prekážať v tom, aby poznávala súcna a večné idey, aby sa mohla priblížiť
ku skutočnému dobru, kráse a spravodlivosti. Pravý
filozof sa teda celý život pripravuje na smrť. Bol by
veľmi nedôsledný, keby sa jej potom v jej blízkosti
bál.
Prečo sa teda Sokrates nebál smrti? Pretože vedel,
že neexistuje.
Je krásne byť filozofom a môcť nasledovať stopy
takého velikána. Jeho nádherný živý príklad nám
každodenne pomáha prekonať omnoho menšie
prekážky. A až raz budeme stáť pred tou poslednou, spomeňme si na jeho múdre slová a možno
nás privíta na druhom brehu so slovami: „Vitaj, priateľu...“

Jana Aksamítová

Podľa rozprávania sa všetky duše hneď rozbehli, aby
si našli ten najkrajší. Hľadali a vyberali si podľa toho,
po čom ktorá práve túžila, čo ju zaujalo alebo oslnilo. Jedna si vybrala život bohatého obchodníka,
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NA ZAMYSLENIE
Krása a jej význam
Nedávno som sa zamyslela nad schopnosťou vnímať krásu a jej význam. Aby sme mohli čokoľvek vnímať, je nevyhnutné rozvinúť orgány vnímania. Aby sme mohli vidieť,
potrebovali sa nám vyvinúť oči. Bez uší, by zase pre nás
neexistovali zvukové vlny. A ak by nám niekto rozprával
o vôni a pachoch, nevedeli by sme o čom hovorí, ak by
sme nemali nos.
V určitom bode je však potrebné rozvinúť aj to, čo by sme
mohli nazvať „vnútornými zmyslami“. Aby sme mohli oceniť krásu hudobného diela, len uši hmotné nám nestačia.
Mačky a psy majú lepšie orgány sluchu, ale podľa všetkého nedoceňujú krásu hudby tak, ako niektorí ľudia (aj keď
nedávny článok na vedeckej stránke BBC hovorí o experimentoch, ktoré poukazovali na to, že mačky sú prístupné klasickej hudbe a vyzerá to tak, že si obzvlášť potrpia
na Handela).
No v každom prípade, naše ocenenie hudby a naša schopnosť vnímať jej zmysel sa líši od človeka k človeku, a myslím, že niet pochýb o tom, že v priebehu času naše vnútorné vnímanie rastie a rozvíja sa, obzvlášť ak ho používame.
Ako poznamenal prednášajúci v nedávnej diskusii o homeopatii, „intuícia rastie s časom“. Podobne, ako keď som
na univerzite študovala hru na husle a klavír. Je zrejmé, že
som si vážila hudbu a trávila ňou denne celé hodiny. No
rokmi som ju vedela doceniť ešte viac a dnes viem vnímať
commons.wikimedia.org
aj krásu diel, ktoré ma v mladosti veľmi neoslovili. Zdá sa,
že zatiaľ čo naše fyzické schopnosti vidieť a počuť sa s vekom vytrácajú, naše vnútorné zmysly rastú a my
sme schopní vidieť viac našim srdcom a očami našej mysle.
Znamená to, že naša schopnosť vnímať krásu a pravdu nezávisí od samotných týchto kvalít, ale od rozvoja našich vnútorných zmyslov. Môžeme teda s istotou tvrdiť, čo existuje a čo nie? Teozof C. W. Leadbeater
raz povedal: „Jednou z najčastejších chýb je myslieť si, že hranica našej schopnosti vnímať je tiež hranicou
všetkého, čo je vnímateľné.“ Koľko sa toho ešte dá objaviť? Kto vie, možno by sme dokonca mohli rozvinúť aj šiesty zmysel!

Sabine Leitner

SVET SYMBOLOV
Symbolizmus planéty Venuše
Venuša, druhá planéta našej slnečnej sústavy, je po Slnku a Mesiaci najjasnejším
objektom na oblohe. Vzhľadom k svojmu postaveniu voči Zemi je viditeľná iba
večer alebo pred svitaním, preto ju nazývame tiež Zornička alebo Večernica.
Ako jediná planéta slnečnej sústavy, okrem Zeme, má ženské meno, ktoré dostala podľa rímskej bohyne Venuši. Táto bohyňa bola pôvodne symbolom jari
a oživenia prírody. Oveľa známejšia je však ako bohyňa krásy a lásky. Tieto atribúty získala vďaka gréckemu vplyvu. Je teda aj rímskou obdobou Afrodity.
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52. číslo
Pre staroveký Rím predstavovala spojenie so samotným vznikom a založením mesta. Úcte sa tešila obzvlášť v dobe Cézara a Augusta v prvom storočí pred naším letopočtom, pretože rod, z ktorého pochádzal Cézar, od nej odvodzoval svoj pôvod – zakladateľ tohto rodu Július bol synom Aenea, vnukom
Venuše a dardanského kráľa Anchisa.

Z gréckej mytológie sa dozvedáme o tejto bohyni krásy a lásky viac, ako o Afrodite, najkrajšej zo všetkých antických bohýň. Jej pôvod nie je úplne jasný. Podľa Homéra bola dcérou najvyššieho boha Dia,
podľa Hesioda sa zrodila z morskej peny a vystúpila z mora na ostrov Cyprus. Jej pôvod sa tiež odvodzoval od boha neba Urana. Vďaka svojej kráse sa stala jednou z najmocnejších bohýň a jej čaru lásky nedokázali odolať ani ľudia ani ostatní bohovia. Vo svojej družine mala mnoho pomocníkov, bohyne pôvabu
a krásy Charitky, bohyne ročných období Hóry, bohov vášnivej túžby i boha manželstva. Predovšetkým
však mladého boha lásky Erosa, pred ktorého šípmi nebolo úniku.
Láska bola v živote ľudí aj bohov vždy veľmi dôležitá, preto bola Afrodita veľmi ctená a vážená. Kto jej
preukazoval úctu a prinášal obete, toho zahrnula svojou priazňou, ktorá však bola tak trochu nestála.
Niekedy dokázala konať zázraky, aké dokáže len láska. Napríklad keď cyperskému sochárovi Pygmalionovi oživila chladnú mramorovú sochu, do ktorej sa zamiloval.
Láska má vo všetkých príbehoch obrovskú silu. Podľa mytológie dokázala Afrodita zamiešať osudy celého antického sveta. Tento príbeh začína osudným jablkom, ktorým mal syn trojského kráľa Paris rozsúdiť, ktorá z troch bohýň – Héra, Athéna alebo Afrodita – je najkrajšia. On zvolil Afroditu a tá mu za to
sľúbila najkrajšiu zo všetkých žien, Helenu. Pomohla mu tiež s jej únosom do Tróje. Následky boli nesmierne. Helenin manžel Meneláos chcel svoju ženu späť a vydal sa s gréckymi vojskami na ťaženie proti
Trojanom. Rozpútala sa vojna, ktorá trvala desať rokov. Sto tisíc mužov obliehalo mesto, ktoré nakoniec
padlo. Afrodita síce Tróju podporovala, ale vojenské umenie nebolo jej silnou stránkou. Prežila len hŕstka obyvateľov a tí utiekli pod vedením hrdinu Aenea do Talianska, kde založili nové kráľovstvo, základ
budúceho Ríma.

Bohyňa lásky však nemá svoj počiatok v antickom svete, ale je omnoho staršia. Pravdepodobne bola
pôvodne sýrsko-fénickou bohyňou Astarte a ešte skôr babylonskou Ištar.
Ako bohyňa krásy a lásky bola samozrejme tiež inšpiráciou pre mnoho umelcov. Sochy a obrazy, na ktorých je zobrazená, či už ako Afrodita alebo ako Venuša, obdivujeme dodnes.

Rovnako v astrológii symbolizuje planéta Venuša krásu a lásku. Znamenie, v ktorom sa Venuša nachádza
pri našom narodení, ukazuje, aké vyznávame hodnoty, aké máme estetické vnímanie, čo vnímame ako
krásu a čo nám prináša potešenie. Ovplyvňuje, aký máme šarm a charizmu. Nesmieme však zabúdať
na to, že skutočná krása a láska sa nachádza v duši človeka a odráža sa na povrchu.

Jana Hastíková

commons.wikimedia.org

Sandro Botticelli - Zrodenie Venuše (1486)
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UMENIE A KRÁSA V DIELACH ČLOVEKA
Rafaelove kresby
Rafael sa narodil v roku 1483 a už vo veku 17 rokov získal titul „magister“, čo znamená nezávislý majster.
Príručka sprievodcu výstavy jeho kresieb a štúdií, ktorá sa konala v Ashmolean Museum v Oxforde, začínala takto: „Kreslenie poháňalo Rafaelovu kreativitu. Rafaelova ruka vytvárala línie, ktoré dávali tvar jeho
snahe o výstižné formy, či už robil iba predbežné náčrty alebo bola jeho ruka inšpirovaná presvedčením“.
Na kresbe Portrét mladíka z roku 1500, o ktorom sa predpokladá,
že bol autoportrétom, vidíme pokojnú sebaistotu a potenciál života žiariaci skrz jednoduchú čiernu líniu kriedy na papieri.
Jeho schopnosť presne vyjadriť stopy jemných ľudských emócií sa v jeho kresbách opakuje nepretržite a žiadna z nich nie je
obsiahnutá v nejakom detaile osamotene. Výrazy sú často len
slabo naznačené, no napriek tomu dokáže celá kompozícia navodiť dojem jemných a zložitých aspektov ľudského života.

„Rafael používa kreslenie ako prostriedok na pozorovanie, ako
spôsob prejavu, ako cestu zobrazenia ľudských emócií a činov.“
V kresbe Panna s granátovým jablkom pôsobí matka láskyplne
hľadiac na malého Krista, ktorý siaha po ovocí . Jej výraz vyžaruje
vrúcnu božiu lásku, ale aj smútok prameniaci z prijatia výziev,
ktorým bude jej dieťa čeliť. Na tomto obrázku je zložitá pravda
ľudskej skúsenosti, materská láska sprevádzaná úzkosťou z pozwww.noveslovo.sk
nania nevyhnutných ťažkostí, ktoré so súvisia so životom, ako aj
Portrét mladíka, Ashmoleovo múzeum v Oxforde
nevyhnutnosť všetkých detí vykročiť z bezpečia svojich matiek.
www.noveslovo.sk

V roku 1508 sa Rafael presťahoval do Ríma, kde pracoval na svojich veľkých zákazkách pre Vatikán, v ktorých zdokonalil svoje
koncepcie filozofie a teológie počas toho, ako hľadal spôsoby
ako presvedčivo vizuálne vykresliť príbehy. V diele Aténska škola
je každému filozofovi pridelený osobitý charakter prostredníctvom gest. Pravdepodobne tu ukazuje jednak Rafaelove hlboké
úvahy o filozofoch samotných a súčasne jeho profesionálne vykreslenie vnútorného pokoja. Rafael bol veľmi dobre oboznámený s kultúrou rečníctva v Ríme a dôležitosťou výrazu tváre
a gest rúk.
V jednej štúdii Kristovej postavy z diela La Disputa sa stretávame
s tým, ako na jednej strane pôsobí ťažkosť látky, pokrývajúcej
spodnú časť Krista, takmer sochársky a stálo ako mramor, zatiaľ
čo horná časť tela sa priam rozpúšťa a je obalená éterickým božským svetlom, dosiahnutým prostredníctvom prázdnych miest,
ktoré Rafael zanechal a sotva vystopovateľného bieleho atramentu, ktorý navodzuje ďalšiu žiarivosť.

Madona s granátovým jablkom, Galéria Albertina
vo Viedni

Termín, používaný Rafaelom a ďalšími v období renesancie, je
Disegno, čo znamená tak dizajn, ako aj umenie: umelec neopisuje myšlienky, ale navrhuje ich najdokonalejšie vyjadrenie.

„Rafaelova výrečnosť v kresbe je založená na hlbokom premýšľaní a inteligencii jeho ruky.“
Rafael nám ukazuje niečo o ľudskej prirodzenosti a ľudskom potenciáli: odraz prirodzených zložitostí
života, ktoré sa vyhýbajú vyjadreniu slovami.
Siobhan Farrar
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa
Týždeň dobrovoľníctva r. 2020

Aj tento rok sa Nová Akropolis zúčastnila na podujatí Týždeň dobrovoľníctva, a to súčasne v dvoch mestách v Bratislave aj v Košiciach. Večer 16. 9. 2020 bol v Bratislave venovaný výrobe koberčekov pre chránencov z útulku Sloboda zvierat. Zaujímavosťou je, že sme použili výlučne recyklovaný materiál, ktorý
sme si pripravili z vyradeného textilu. V Košiciach sa tento istý večer niesol v podobne kreatívnom duchu
a bol príjemné strávený výrobou príveskov, tzv. kofoláčikov, ktoré poputujú do Centier pre deti a rodiny.
Veríme, že všetky výrobky potešia nejedno srdce, pretože aj do ich výroby sa tiež zapojilo nie jedno srdce
a desiatky pracovitých rúk.

Pozývame Vás
09.10.2020 – Workshop Kľúče k sebe – Kľúče k tvorivému prístupu k životu, Košice
09.10.2020 – Workshop Kľúče k sebe – Kľúče k prekonávaniu prekážok, Bratislava
09.10.2020 – Kreatívny seminár Mandaly, B. Bystrica

13.10.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, B. Bystrica
15.10.2020 – Večer na tému Ludwig van Beethoven, Bratislava

15.10.2020 – Večer na tému Japonsko - mýty , tradície a ideály, B. Bystrica

19.10.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
22.10.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
23.10.2020 – Večer na tému Ludwig van Beethoven, Košice

29.10.2020 – Filozofia pre život – prezentačná prednáška kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
06.11.2020 – Workshop Kľúče k sebe – Kľúče k prekonávaniu prekážok, Košice
19.11.2020 – Večer na tému Filozofia východu a západu, B. Bystrica
27.11.2020 – Večer na tému Ludwig van Beethoven, B. Bystrica

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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