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Myšlienka mesiaca:
„Byť bojovníkom nie je len jednoduchá záležitosť želania byť ním.
Je to skôr nekonečný zápas, ktorý bude pokračovať do posledného okamihu našich životov.
Nikto sa nenarodí ako bojovník, presne tak, ako sa nikto nenarodí priemerným človekom.
My sami sa vyformujeme ako jedno alebo druhé. “

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

Carlos Castaneda, z knihy Učenie dona Juana

rok sa blíži k svojmu koncu a ani sa nenazdáme a budú
tu vianočné sviatky. Krátko pred nimi ešte trochu stresu spojeného so zháňaním darčekov, ale aj všakovakých dobrôt na slávnostný stôl, a v neposlednom
rade aj s upratovaním a patričným zdobením našich
príbytkov. Potom si ešte s priateľmi doprajeme na námestí posledný vianočný punč či varené vínko a rozídeme sa do našich domovov s prianím pokojných
a šťastných sviatkov.

Odhalil však, že existuje aj „veľké“ šťastie, ktoré môže
byť uspokojivé pre všetkých ľudí a nielen dočasne, ale
na dlhý čas, aj do konca života. Pravdaže, za predpokladu, že sa ho rozhodnú získať a udržať si ho. Toto
šťastie je výsledkom práce na sebe samom. Práce
úprimného sebapoznávania, rozlišovania svojich dobrých aj menej dobrých stránok a vlastností a následnej
vytrvalej práce s posilňovaním tých prvých a elimináciou tých druhých. Skrátka, pestovanie cností, ako to
nazývajú filozofi. Práve cnosti, naše vnútorné sily, sú
tými, ktoré nám môžu zabezpečiť dosiahnutie skutočného šťastia nepodliehajúceho zmenám vonkajších
okolností. A nielen šťastia, ale aj spomínaného pokoja.
Nie však pokoja od práce či starostí a problémov, ale
pokoja na duši, vďaka ktorému môžeme svoju prácu,
aj starosti a problémy lepšie zvládnuť a svoj život tak
žiť vyrovnanejšie a lepšie.

Čo však robí sviatky pokojnými a šťastnými? To, že sa
nám podarilo zohnať všetky darčeky, ktoré sme chceli,
alebo to, že sme nimi spravili radosť našim príbuzným
a kamarátom? Či to, že správnymi darčekmi ju spravili
oni nám? Alebo to, že si na Vianoce doprajeme pochúťky, ktoré počas roka nie sú až takou samozrejmou
súčasťou nášho jedálneho lístka? Alebo nám k pocitu
šťastia úplne postačuje prítomnosť našich blízkych,
v spoločnosti ktorých si vychutnávame pokojnú via- Príležitosť na dosiahnutie „veľkého“ šťastia je tu nenočnú atmosféru?
ustále, nie je podmienená ani vianočnými ani inými
sviatkami. Na druhej strane, prečo nevyužiť čaro a silu
Áno, zvyčajne sú to všetky tie dobré veci a okolnosti,
blížiacich sa Vianoc na cestu do nášho vnútra, na krátktoré sa sústredia okolo Vianoc a k tomu tiež vidina
ke rozjímanie o tom, čo by nielen mohlo byť lepšie,
voľna, počas ktorého môžeme „vypnúť“ a zabudnúť
aby nás to robilo šťastnými počas Vianoc a aj po nich,
na starosti všedných dní. A treba priznať, že svoje robí
ale čo my sami môžeme zmeniť a naďalej zlepšovať?
aj isté pozitívne medziľudské naladenie, prejavujúce
Prirodzene, predovšetkým na samých sebe. Novoročsa väčšou vzájomnou empatiou a toleranciou. Počas
né predsavzatia môžu byť vyústením našej vianočnej
týchto sviatkov je nám nejako prirodzenejšie správať
vnútornej cesty, ale ani sviatok Nového Roka nie je jesa lepšie, byť menej podráždení, nervózni či, nedajbodiný vhodný deň, kedy sa dá začať s rozvojom tých
že, nevrlí, čo by sa nám inokedy ľahšie pritrafilo.
krajších stránok našej osobnosti. Začať možno kedyTreba však čakať až na vianočný čas, aby sme mohli koľvek, dôležité je však vytrvať. Potom aj to pozitívne
pocítiť pokoj a zažiť pocit šťastia? Aristoteles, a nielen naladenie na druhých ľudí nám bude prirodzenejšie
on, bol presvedčený, že každý človek prirodzene túži počas celého roka, nielen počas vianočných sviatkov.
po šťastí. Vedel, že koľko ľudí, toľko chutí, a teda bez- A verím, že následne aj ich naladenie voči nám.
prostredné ľudské túžby po šťastí sú rozmanité, zväčPrajem všetkým krásne vianočné sviatky, šťastné vyša späté s tým, čoho máme nedostatok – či už je to
kročenie do nového roka a mnoho správne využitých
zdravie, peniaze, úspech... A vedel aj to, že toto „malé“
dní v tomto i budúcom roku.
šťastie nie je trvácne, a preto napriek akýmkoľvek snahám človeka neuspokojí navždy, dokonca často ani
nie na dlho.
Viktória Búdová
Vedúca Novej Akropolis v Banskej Bystrici
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KRÁTKY PRÍBEH
Drahokam
V Zemi Mudrcov, žil raz jeden mladý muž. Veľa rokov pracoval usilovne a plný nádeje v cudzích baniach
- v baniach „neoceniteľných drahokamov“, no nadarmo. Už dávno vedel, že ten, kto chce nájsť Kameň
Majstrov, musí byť voľný a naplnený pokojom. Potom už nebude musieť kopať, pretože nič lepšie ako
kameň nebude chcieť nájsť. Vedel aj to, že ten, kto onen kameň nájde, sa bude snažiť, aby sa oň podelil.
Našiel už mnoho menších kameňov a odložil si ich, kým nenájde ten veľký. Mlčky a vytrvalo pracoval ďalej, až napokon – bolo to v jeden deň, kedy bol už taký slabý, že by sotva zvládol vykonať čo i len jediný
pokus – dostalo sa mu za námahu tej odmeny. Našiel onen kameň ležať rovno pred sebou. Unavený,
vysilený, ale plný radosti ho zdvihol a pritisol si ho na hruď. Šiel, aby sa podelil aj s ostatnými, pretože ten,
kto by o tomto drahokame nerozprával alebo by si ho chcel nechať iba pre seba, by oň prišiel.
Chodil krížom krážom a všade rozprával o „náleze neoceniteľného drahokamu“, ktorý dokáže urobiť ľudstvo múdrejším a láskavejším a povzniesť ho, no ktorý môže vlastniť iba ten, kto sa oň chce podeliť. Chcel
každému, s kým sa rozprával, časť drahokamu dať. Mlčky ho vypočuli, zvážili jeho slová a nakoniec vľúdne
odpovedali: „Teraz je Kali Yuga, doba temnoty. Teraz nie. Vráť sa k nám až tak o 100 000 rokov. Do vtedy
za nami s tým kameňom nechoď. Je to karma.“
Išiel teda ešte ďalej, za more, majúc dôveru, že tam ho ľudia vypočujú a on sa s nimi bude môcť podeliť.
Že v dôsledku dlhého putovania a cesty cez more schudol a jeho šaty sa úplne zodrali, spozoroval až vtedy, keď bol na to nešetrne upozornený. Mnohí si síce vypočuli jeho príbeh, no drahokam nežiadali, pretože si priali iba brúsené kamene. Iní sa pristavili a pozývali ho, aby im príbeh vyrozprával v ich stanoch,
pretože dúfali, že sa tým preslávia. Ale kameň tiež nechceli, pretože pútnik nepochádzal z ich kmeňa. Ak
by z rúk tohto cudzinca niečo prijali, pokazili by si tým svoju povesť,.
Jeden záujemca si prial mať časť kameňa, aby si ním zlepšil svoje postavenie a urobil dobré obchody. Takému však pútnik svoj kameň dať nemohol. Druhý si ho síce vypočul, ale keďže sa pútnik zdráhal nechať
svoj drahokam poletovať vo vzduchu, nechcel o ňom nič viac vedieť. Ďalší sa opäť nechcel deliť o kameň,
pretože pútnik bol chudý a ošarpaný. Tento človek bol totiž presvedčený, že ak rečník nie je oblečený
v purpure, jeho slová nie sú balzamom, a taký rozhodne nemôže byť majiteľom drahokamu.
Iný zase ako-tak počúval, avšak chcel naisto vedieť, či je kameň pravý. Pochyboval o jeho pravosti, vzhľadom na častý neúspech pútnikovej práce v bani. Aj keby kameň skutočne našiel, jeho úsudok by vraj
nestačil na zdieľanie. Preto si ani on kameň neprial.
Kamkoľvek náš pútnik vkročil, všade mal tie isté skúsenosti. Zarmútený, zostarnutý, s bôľom na srdci kráčal späť do Zeme Mudrcov. Išiel k jednému z nich a vyrozprával mu o svojich cestách. Sťažoval sa, že nikto
nechcel ten vzácny kameň, že nebolo s kým sa oň podeliť a on teraz o tento vzácny klenot príde.

pexels.com
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„Nebuď smutný, synak môj!“ povedal mudrc, „kameň ti patrí a prísť oň nemôžeš. Kto sa snaží blízkemu
svojmu pomôcť, ten je oprávneným majiteľom, tomu zostáva celý kameň, hoci by si sa s celým svetom
oň podelil. Každému, s kým si sa rozprával, si nevedomky daroval jeden z kamienkov, ktoré si našiel. A keď
sa ešte Kameň Majstrov vybrúsi a vyhladí, práca šťastného majiteľa bude na konci. Dlhé a náročné cestovanie, únava, zarmútené srdce a zarosené oko brúsili a vyhladili ten drahokam. Pozri, aký je číry a žiarivý!“
I vyňal náš pútnik z vlastnej hrude nájdený kameň a zbadal jeho magický jas. Na tvári sa mu usídlil ten
najvyšší pokoj. Vrelo si pritisol kameň späť na prsia, zavrel oči a zaspal. Viac už neputoval...

Neznámy autor
Použitá literatúra a zdroje:
1) Drahokam. In: Lotus, vol. 6, no. 3, 1903, p. 145-147.

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Wolfgang Amadeus Mozart
V tomto roku si 5. decembra pripomenieme 230. výročie úmrtia výnimočného hudobného skladateľa,
podľa mnohých „hudobného génia“ Wolfganga
Amadea Mozarta. Svojim nezvyčajným talentom
ohromoval už svojich súčasníkov a rovnako tak aj
generácie poslucháčov po jeho smrti a verím, že to
nebude iné ani v budúcnosti. Jeho hudba má totiž v sebe nadčasovú krásu prehovárajúcu nielen
k ušiam, ale priam k duši človeka.

commons.wikimedia.org

Geniálne dieťa
V Salzburgu v rodine arcibiskupského huslistu Leopolda Mozarta a jeho manželky Anny Márie sa
27. januára 1756 narodilo najmladšie zo 7 detí. Pri
krste dostalo viaceré mená: Joannes Chrysostomos
Wolfgangus Theophilus Mozart. V dospelosti však
umelec používal len tri z nich, pričom Amadeus je
latinská obdoba mena Theofil.

Do vienka dostal veľký talent, ktorý v ňom jeho
otec, tiež nadaný hudobník, rozpoznal už v útlom
veku. Aby čo najviac podporil rozvoj synových nezvyčajných daností, venoval mu všetku svoju energiu a čas, ako aj nemalé hudobné vzdelanie. Vďaka
tomu vedel Amadeus ako 3-ročný hrať na klavíri
čembale a krátko po dosiahnutí štyroch rokov zložil
svoju prvú skladbu Menuet pre klavír, KV1.
Spolu so sestrou Nanerl, ktorá bola tiež veľmi talentovaná, sa pod otcovým prísnym vedením učili hrať, spievať, ale aj cudzie jazyky a akademické
predmety. Amadeovo detstvo nebolo späté s klasickými detskými hrami, on to však nevnímal ako
obmedzenie. Miloval hudbu a čoskoro sa ňou stal
až „posadnutý“. Túžil vedieť stále viac, omnoho
viac, než čo ho otec učil.
Cesty po Európe
V časoch Amadeovho detstva boli populárne „zázračné deti“. Otec Leopold začal preto s deťmi
cestovať po mestách Rakúska, Nemecka a neskôr
celej Európy, kde pred laickým i odborným obecenstvom a dokonca aj kráľovskými osobnosťami
jeho mimoriadne nadané deti prezentovali svoje
umenie. Vystúpení bolo nemálo, hoci nie vždy boli
dostatočne finančne ohodnotené. Jednotlivé turné trvali niekoľko mesiacov a v rámci nich mávali
viacero niekoľkohodinových vystúpení za týždeň.
Pre väčšiu atraktivitu hrávali aj so sestrou 4-ručne
so zaviazanými očami alebo improvizovali – bez
prípravy zahrali skladby podľa nôt, ktoré si priniesli
diváci.
Počas ciest sa zoznámil s mnohými hudobníkmi,
napríklad s významným skladateľom Johannom
Christianom Bachom (najmladším synom známeho skladateľa), ktorý mal dôležitý vplyv na jeho
tvorbu. Postupne – asi od ôsmych rokov – už necestoval len ako hudobný virtuóz, ale čoraz viac sa
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prejavoval aj ako skladateľ. Zložil veľmi veľa klavírnych kompozícií. Koncom roka 1763 zložil svoju
1. symfóniu: Symfónia č. 1, Es dur, KV 16. V nasledujúcom období pokračoval nielen vo vystúpeniach
so sestrou (ktorá aj spievala), ale tiež v skladaní nielen klavírnych skladieb pre dve a štyri ruky, ale už
aj symfónií. Skomponované diela pravdepodobne
zaňho do notového záznamu prepisoval jeho otec.
Takýmto spôsobom života strávil asi tri a pol roka.
Cieľom bolo získať stále miesto na niektorom šľachtickom dvore a zabezpečiť seba i rodinu do budúcnosti, čo sa však nepodarilo.
Po návrate do Salzburgu mali premiéru niektoré z jeho diel, predovšetkým duchovné piesne
a klavírne sonety. S komponovaním a cestovaním
pokračoval aj naďalej. V roku1768, počas pobytu
vo Viedni, predviedol svoje umenie aj samotnej
Márii Terézii a jej synovi Jozefovi II., ktorý už bol
vtedy cisárom. V tomto roku skomponoval svoju
1. operu buffu (komickú operu) La finta semplice,
KV 46b a spevohru Bastien a Bastienka, KV 46b.
Po pätnástich mesiacoch sa vrátil do rodného mesta, kde sa však dlho nezdržal. Koncom roka, tentokrát iba s otcom, sa opäť vydal na cesty. Navštívili
viaceré mestá Európy, ale ich cieľom – tak ako aj
mnohých ďalších umelcov – bolo Taliansko.
Taliansko a Salzburg – sen a realita
Toto turné trvalo viac než rok. Odohral počas neho
množstvo koncertov v mnohých talianskych mestách a stretol sa s mnohými hudobnými osobnosťami. Boli preňho inšpiráciou a podnetom sa ešte
viac rozvíjať. Medzi nimi Josef Mysliveček, český
operný skladateľ, ktorý sa stal aj jeho priateľom,
či padre Giovanni Battista Martini, najvýznamnejší
učiteľ kontrapunktu, u ktorého niekoľko mesiacov
študoval.
V Ríme mal audienciu u pápeža a bol na nej menovaný za Rytiera rádu zlatej ostrohy. V Bologni
bol prijatý za člena slávnej Accademie Filarmonica
di Bologna, vo Verone za čestného kapelníka Accademie Filharmonica di Verona. Popri tom stále

komponoval. Hoci mal len pätnásť rokov, mal už
na svojom konte množstvo skladieb a inšpirácia
stále neprestávala prichádzať. A on ju bol neustále
schopný zachytávať a premieňať na nové a krásne
diela rôzneho druhu.
V marci v roku 1771 sa vrátil do Salzburgu na pár
mesiacov, počas ktorých sa v komponovaní zameral na duchovné diela a už koncom leta opäť odcestoval do Talianska na ďalšie turné. V októbri bola
v Miláne na oslave svadby vojvodu Ferdinanda premiéra jeho opery Ascanio in Alba, KV 111. Keďže sa
mu nepodarilo získať trvalé miesto, opäť sa vrátil
do Salzburgu a stal sa plateným koncertným majstrom v miestnej kapele.
Svojho sna sa však nevzdával a Taliansko navštívil
aj do tretice. A aj tretíkrát neúspešne, hoci jeho
skladby mali úspech, žiadne stále miesto nezískal.
Musel sa zasa vrátiť domov. Jeho predstavy o sebarealizácii neboli naplnené, čo mu ale nebránilo
v hudobnej tvorbe. Skladal bez ohľadu na vonkajšie
okolnosti. V tomto čase ho nadchli husľové koncerty, ktorých skomponoval päť a následne sa zameral
na klavírne koncerty.
Keďže Salzburg ho neuspokojoval, okrem nízkeho
platu neboli príležitosti pre komponovanie opier,
odišiel skúsiť šťastie do Viedne a potom Mníchova.
Trvalé zamestnanie ani tu nezískal.
Neutíchajúca túžba nájsť svoje miesto
Nielen detstvo, ale aj roky svojej mladosti strávil
Amadeus cestovaním a hľadaním toho správneho
miesta pre svoj život a možnosť slobodne tvoriť,
bez vplyvu spoločenských konvencií a predpisov.
Najprv precestoval s matkou nemecké mestá a potom istý čas zostali v Paríži. Tu v júni 1778 úspešne uviedol svoju „Parížsku“ symfóniu, KV 31. Krátko
na to jeho matka ochorela a v júli aj zomrela. Jej
smrť ho podnietila k zloženiu Klavírnej sonáty č. 8:
A minor piano, KV 310. Koncom roka z Paríža odišiel
a po niekoľkých zastávkach v nemeckých mestách
sa vrátil späť domov, kde nastúpil späť do arcibiskupských služieb.
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Čoraz viac však menil svoj pohľad na vrchnosť
a šľachtu – už nemal záujem zapáčiť sa im za každú cenu a robiť len to, čo od neho žiadajú. Chcel
byť sám sebou a tvoriť tak, ako to cítil vo svojom
vnútre. Stále veril, že existujú ľudia, ktorým sa jeho
hudba bude páčiť. Preto naďalej komponoval.
V máji 1781 jeho nespokojnosť so stavom vecí
a túžba po slobode vyvrcholila roztržkou s arcibiskupom, dôsledkom ktorej bola očakávaná výpoveď. Hoci táto situácia rozhnevala Amadeovho
otca, stále pracujúceho v arcibiskupských službách,
Amadeus to neľutoval, naopak – vnímal to ako príležitosť na nový začiatok.

us bol presný opak, bol talentovaný a netradičný,
nekonvenčný, inovatívny. Aj preto ťažko získaval
úspech v tradicionalistickej Viedni. Nevzdával sa
však a bojoval ďalej zbraňami, ktoré ovládal najlepšie: notami a hudbou.
Svetlou stránkou viedenských čias bola láska. Býval v dome rodiny Weberovcov pochádzajúcich
z Meinheimu. Poznal sa s nimi ešte z čias, keď cestoval po Európe. Vtedy bol zaľúbený do ich dcéry
Aloisie. Teraz sa zahľadel do mladšej Marie Constanzy, ktorá bola tiež vyštudovanou speváčkou.
Napriek počiatočnej nevôli jej otca sa nakoniec 4.
augusta 1782 zosobášili. Mali spolu šesť detí, detstvo však prežili len dve.
V nasledujúcich dvoch rokoch sa Amadeus neúnavne venoval štúdiu diel Johanna Sebastiana
Bacha a Georga Friderica Händela. To ho priviedlo ku komponovaniu v barokovom štýle a neskôr
aj výrazne ovplyvnilo jeho osobný hudobný jazyk,
napríklad v partnerských pasážach diela Čarovná
flauta, KV 620 či finále Symfónie č. 41, KV 551.
V roku 1784 sa osobne stretol s ďalšou hudobnou
osobnosťou, ktorá ho ovplyvnila v tvorbe. Bol ňou
Joseph Haydn. Stali sa priateľmi a Amadeus preňho
skomponoval šesť kvartet. Haydn raz jeho otcovi
povedal: „... tvoj syn je najväčším skladateľom, akého poznám, má dobrú povesť, má vkus a najväčšiu
skladateľskú zručnosť.“

commons.wikimedia.org

Osamostatnený vo Viedni
Usadil sa vo Viedni a keďže nemal stále miesto, stal
sa z neho umelec „na voľnej nohe“. Jeho nová kariéra sa začala dobre, Viedeň – vtedy hudobná veľmoc
– ho prijala s otvorenou náručou a ponúkla mu veľa
možností. Často vystupoval ako klavirista, dokonca
aj pred cisárom, a čoskoro sa presadil ako najlepší hráč na klavír a tiež ako skladateľ. V tom čase už
mal na konte asi tristopäťdesiat skladieb a k tomu
mnoho žiadostí o ďalšie skladby, čo ho motivovalo
k neúnavnej práci.
Úspešné obdobie však netrvalo dlho. Všetky nasledujúce roky vo Viedni boli vlastne neúnavným bojom o získanie a udržanie si priazne a pozitívneho
ocenenia jeho tvorby. Na cisárskom dvore mal konkurenciu v podobe talianskeho umelca Antonia Salieriho, ktorý bol dvorným skladateľom a riaditeľom
talianskej opery vo Viedni. Salieri mal svoju pozíciu
zaistenú tým, že sa pridŕžal klasickej tvorby a nevybočoval z radu, čiže priemernosti. Zato Amade-

commons.wikimedia.org

Amadea a Haydna spájalo nielen priateľstvo, ale
aj ideály slobodomurárov, obaja boli členmi viedenskej lóže, do ktorej bol Amadeus prijatý v decembri 1784. „Odjakživa bolo mojim vytúženým
prianím spojiť sa s ľuďmi, ktorí si vo svojom úsilí
vytýčili za cieľ pracovať pre osvetu a blaho svojich
blížnych. Verím, že som v slobodomurárstve takých
ľudí, túžiacich po dobre, našiel.“ Je len prirodzené,
že skomponoval aj niekoľko slobodomurárskych
skladieb.
V týchto rokoch začal aj robievať samostatné koncertné vystúpenia, ktoré sa postupne stali obľúbenými. Pri ich prezentácii sa opätovne prejavil ako
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nekonvenčný umelec. Keď sa mu nepodarilo zohnať dostatočne veľké hudobné priestory, pokojne
si na tento účel prenajal veľkú miestnosť v bytovom dome alebo tanečnú sálu v reštaurácii. Šťastie
sa naňho zasa usmievalo. Začal koncertovať a dostával mnoho objednávok na hudobnú tvorbu, čím
si zabezpečil aj dostatok financií. V nasledujúcich
desiatich rokoch zložil viac než dvesto rozmanitých
diel: klavírne koncerty, symfónie, ale aj množstvo
opier.
Práve druhá polovica osemdesiatych rokov znamenala pre Amadea návrat k opere. Prispela k tomu
aj úspešná nová operná spolupráca s libretistom
(textárom) Lorenzom Da Ponte. Výsledkom bola
v roku 1786 vo Viedni úspešná premiéra komickej
opery Figarova svadba, KV 492. Neskoršia pražská
premiéra bola ešte úspešnejšia, čo viedlo k druhej
spolupráci na opere Don Giovanni, KV 527, ktorá
mala premiéru v roku 1787. Táto opera býva označovaná za „operu opier“, napriek tomu vo Viedni
nedosiahla taký úspech ako v Prahe.
Múzami sprevádzaný až do konca života
Koncom desaťročia sa rozpútala rakúsko-turecká
vojna, do ktorej bolo povolaných veľa ľudí. Boli to
časy ťažké nielen pre rozvoj umenia, ale aj pre život ako taký. Navyše opadol záujem publika o Mozartovo dielo. Svoje vrcholné diela nemohol publiku prezentovať pre jeho nezáujem. Naproti tomu
bol po celej Európe veľmi populárny, neustále sa
hrali jeho opery, on však z toho nemal žiadny zisk.
Finančné ťažkosti museli riešiť presťahovaním sa
do obyčajnejšieho domu na okraji Viedne. Ani tieto
okolnosti ho neporazili, stále neúnavne pracoval,
v hlave mal stále veľa nápadov.
Keďže vo Viedni nemal úspech, navštívil viaceré nemecké mestá. Cesty však nepriniesli očakávané zákazky. On ale skladal ďalej. Medzi hlavné diela tohto
obdobia patria posledné tri symfónie z roku 1788,
patriace medzi vrchol jeho tvorby: č. 38 D-dur, KV
504, č. 40 G-mol, KV 550 a č. 41 C-dur, KV 551 a posledná z troch opier v spolupráci s Da Pontem Così
fan tutte, KV 588, premiérovaná v roku 1790.
Hoci bol rok 1791 posledným rokom jeho života,
aj počas neho skomponoval niekoľko významných
skladieb, spomedzi ktorých treba spomenúť posledný v sérii veľkých sláčikových kvintet, KV 614,
úspešnú operu Čarovná flauta, KV 620, v ktorej
možno rozpoznať slobodomurársku symboliku,

a operu La clemenza di Tito, KV 621, vytvorenú na
objednávku pre cisárske korunovačné slávnosti.
Počas jej premiéry v Prahe, v septembri 1791, ochorel. Akoby tušiac blížiaci sa koniec, začal intenzívne
pracovať na diele Requiem, KV 626. Z jeho listu sa
dozvedáme, že zákazku mu dal neznámy objednávateľ a Amadeus to cítil ako posledné, rozlúčkové
dielo: „Vidím ho ako nalieha, netrpezlivo žiada to
dielo. ...je to taká predtucha... život bol taký pekný,
moja životná dráha sa začala tak sľubne, ale darmo,
nik nie je pánom svojho osudu. Nik nevie, koľko má
vymerané. Končím, lebo je tu ešte môj pohrebný
spev, nesmie zostať nedokončený.“

Napriek veľkej snahe sa mu dielo nepodarilo dokončiť, smrť prišla skôr – 5. decembra. Dielo dokončil jeho žiak Franz Xaver Süssmayer.
Keďže nebol šľachticom, pochovali ho za mestom
v spoločnom hrobe. V množstve nasledovných
nekrológov bola vychvaľovaná jeho veľkosť. Spomienkové koncerty vo Viedni aj v Prahe boli hojne navštevované, vydavatelia súperili o vydávanie
jeho diel, mnohí začali písať jeho životopisy... Akoby si všetci až vtedy, keď ho stratili, uvedomili veľkosť génia, ktorého nedokázali dostatočne oceniť
počas jeho života.
Hmotné zaniká, nehmotné pretrvá veky
Našťastie s fyzickým telom človeka nezomiera
aj jeho dielo. Obzvlášť ak je naplnené čímsi nadčasovým, v prípade umelca Krásou. Wolfgang Amadeus Mozart nebol dokonalou bytosťou, tak ako
každý človek aj on mal svoje svetlé i temné stránky,
niekedy boli v popredí jedny, inokedy druhé. Napriek tomu sa nevzdával, neustále bojoval so svojimi nedostatkami aj s nepriazňou osudu. A neustále
tvoril, až do konca svojich síl, a zanechal po sebe
veľkolepé dielo. V hudbe, ktorú tak miloval, dosahoval nesmierne výšiny a dokázal k nim privádzať
aj poslucháčov, prinášal do ich uší aj duší skutočnú
krásu a harmóniu.

Použitá literatúra a zdroje:
1) Kolektív. 1969. Malá encyklopédia hudby. Bratislava : Obzor. 644 s.
2) BURROWS, John. 2008. Klasická hudba. Bratislava : Slovart. 528 s. ISBN 9788080855697.
3) PEJHOVSKÝ, Miroslav. 2003. Zázračný svet opery. Bratislava : Ševt. 151 s.
4) Wolfgang Amadeus Mozart. Radio Swiss Classic [online]. 2017.[cit. 2021-15/11]. Dostupné na: https://www.radioswissclassic.ch/en/musicdatabase/musician/
8342a9daff5eb8586793935265112a630cf1/biography.

Viktória Búdová
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NA ZAMYSLENIE
Neprepadajme pesimizmu
Žijeme v historickom okamihu – ktorým je život každého z nás – kedy udalosti nezadržateľne eskalujú
a často v nás vyvolávajú dojem, že sú úplne mimo našu kontrolu.
Vieme, že trvanie času sa líši podľa vnútorného stavu, ktorým ho meriame. Z tohto dôvodu sa ani v životoch ľudí a ani v epochách nemôžeme vyhnúť tomuto pocitu nekontrolovateľnej rýchlosti. Čiastočne
preto, že všetko sa deje bez páuz, ktoré nám umožňujú nadýchnuť sa, a čiastočne preto, že počet udalostí, ktoré sa dejú po celom svete, presahujú našu schopnosť asimilácie. Keď si myslíme, že sme niečo
pochopili, alebo minimálne to vydržali, vyskočí desať alebo dvadsať iných vecí a paralyzujú nás svojím
množstvom, veľkosťou či rýchlosťou.
Nie je nevyhnutné byť vzdelancom na pochopenie toho, čo mám na mysli a ani nemusím uviesť veľa príkladov. Našťastie, alebo na nešťastie, efektívnosť médií umožňuje komukoľvek okúsiť to, čo sa odohráva
v každom kúte sveta bez toho, aby opustil domov – cítiť vplyv bolesti, biedy, konfrontácií, smrti, násilia,
neistoty, bezmocnosti... Pre každú globálnu situáciu, ktorá nastane – tie, ktoré napĺňajú médiá, tie, ktoré
sa zapíšu do histórie – existujú ďalšie veľmi podobné osobné situácie, ktoré sa opakujú v malom, tak
ako sa to deje vo veľkom. Maličkosti možno nerobia veľké titulky, ale ovplyvňujú tých, ktorí nimi trpia. Aj
v malých skupinách ľudí, v rodine, medzi priateľmi, v každodenných vzťahoch, existuje agresivita, bolesť,
konfrontácia, bezmocnosť a, bohužiaľ, aj zločiny a vraždy.
Spomínaná rýchlosť, akou žijeme a kvalita toho, čo žijeme nás niekedy prijmú podľahnúť pesimizmu.
A aj keď sa snažíme byť objektívni a analyzovať kvalitu a kvantitu vecí, ktoré zakúšame, konečný výsledok
býva enormný. Verím však, že nie pesimizmus alebo negatívny pocit zo života je tým, čo nás ovláda. Hoci
sa môže zdať, že bezmocnosť nás niekedy paralyzuje, v skutočnosti nie sme porazení.
unsplash.com

Veď sa pozrime na obrovské úsilie, ktoré vynaložia dva národy či jednotlivci, aby sa dohodli,
aby sa nadýchli, aby zastavili vír, aby zastavili
deštruktívne a bezvýsledné boje. Výsledky nie
sú v mnohých prípadoch povzbudivé, to je
pravda, ale čo je dôležité, je tá vytrvalosť začať
odznova, kým sa nedosiahnu vytúžené výsledky. Je pravdou, že sa vedú nekonečné dialógy
a človek si aj kladie otázku, či sa chcú štáty alebo
ľudia vôbec dohodnúť, či ide o skutočný dialóg
alebo jednoducho len o monológy, v ktorých
nikto nikoho nepočúva. Opakuje sa však to, že
si svoju hluchotu začíname už uvedomovať a to
je dobré znamenie.

Vo vnútornom srdci všetkého čo sa nám deje, existuje iskra svetla, optimizmu, nádeje do budúcnosti,
obnovenia harmonického rytmu života. Hovoríme o bolesti, ale robíme to s pomyslením na šťastie, ktoré
na nás čaká... Samozrejme, ak ho chceme dosiahnuť. Hovoríme o vojne, ale snívame o mieri. Odsudzujeme násilie, pretože milujeme spolužitie. Pohoršuje nás neznášanlivosť, pretože my naozaj chceme pochopiť jeden druhého.
Tí, ktorí nežijú prítomnosť s iskierkou nádeje – aj keď je tá prítomnosť trochu zmätená a temná – robia
súčasnosť a aj budúcnosť nebezpečne negatívnou. Tí, ktorí cítia iskru oživenia, obnovy, širokých a bezpečných ciest, budujú dôstojnejšiu budúcnosť uprostred ťažkostí súčasnosti. Netreba dodávať, že pre nás
filozofov a v mene lásky k múdrosti, ktorá nás povzbudzuje, je dôležité postarať sa o tú iskru, nech je akokoľvek malá, pretože v nej tkvie semienko jasného zajtrajška.

Delia Steinberg Guzmán

7

59. číslo
SVET SYMBOLOV
Stručný náhľad do mytológie a symboliky rastlín
„A tak, ako je reč vynálezom o predmetoch a myšlienkach, tak je mýtus vynálezom o pravde.”
Humphrey Carpenter
Možno o tom ani neviete, no ako dieťa ste mohli byť ovplyvnení podobenstvami o rastlinách oveľa viac,
ako ste si pôvodne mysleli. Živé a podmanivé príbehy boli myšlienkovými semienkami, ktoré boli zasiate do vašej mysle prostredníctvom rozprávok a povier.
Tradícia rastlín má, ako mnoho iných, nejasné korene či počiatky. Dávno pred písomnými záznamami
bola opakovane prenášaná ústnym podaním z predchodcov na ich nasledovníkov. Pokým sa pisárom
nepodarilo premeniť nezachytené záznamy na niečo pozoruhodné, kontext príbehov mal procesom
prenášania tendenciu sa meniť.
No tieto ústne reprodukovania boli nakoniec slovo po slove zaznamenané a rastlinné témy sa tak vpísali
do symbolov a metafor, detailne vyšperkovaných v rámci pohanstva, náboženstva, alchýmie či umenia.
Rastlinné témy sú všadeprítomné, no predsa odlišné svojimi motívmi, podopretými svojráznou flórou
regiónu, jeho charakteristikami a tiež dojmami, ktoré rastliny vyvolávajú – kaktusy v Strednej Amerike,
myrty v Arábii alebo klobásové stromy v Afrike, všetky so svojim osobitým mýtmi.
Napriek tomu, že existuje mnoho druhov rastlín, sú prítomné aj
isté konštanty ako napríklad, čo robí strom stromom. Strom života je univerzálny archetyp, ktorý detailne zachytáva zjednotenie
podsvetia (korene) s transcendentálnou ríšou (kvety), čo môže
predstavovať mapu našej vnútornej bolesti a prebudenia sa.
Obľúbeným príkladom takéhoto symbolického stromu je strom,
ktorý nachádzame v rozprávke „Duch vo fľaši“ od bratov Grimmovcov – alchymistické poňatie, v ktorom sa chlapec stretáva
so zjaveniami potom, čo objaví pri koreňoch obrovského duba
zázračnú fľašu a v nej Ducha života.
Mandaly sú ďalším motívom, ktorý ukazuje geometrickú symetriu symbolov, akým je napríklad súkvetie používané v hinduistickej, kresťanskej aj mayskej tradícii. Kvitnutie odzrkadľuje ročné obdobia. Je akoby záložkou v kalendári prírody či prejavom
úcty voči nej. Jarné kvety, ako napríklad kosatec, symbolizujú
plodnosť vďaka svojmu zmyselnému vzhľadu a dúhu pre žiarivú hru farieb. Podľa jednej nemeckej ľudovej rozprávky nemal
sneh kedysi žiadnu farbu, a tak požiadal kvety, aby sa s ním podelili o svoje žiarivé odtiene. No všetky kvety odpudzované snehom to tvrdohlavo odmietli. Iba jeden so sklonenou hlávkou sa
nad ním zľutoval. Bola to snežienka, ktorá sa so snehom podelila
o svoju perlovo bielu nádheru.

unsplash.com

Viaceré rastliny nesú rovnaké mená ako hrdinovia z mýtov a legiend; samotný názov „Flóra“ je odvodený od rímskeho božstva Flóry – bohyne jarného rozpuku, plodnosti a vegetácie. Ďalším príkladom
je narcis. Podľa gréckeho mýtu si Narcis vôbec nevšímal svoju obdivovateľku Echo, pretože bol až príliš
pohltený a očarený svojím vlastným odrazom na vodnej hladine, až sa napokon premenil na kvet narcis.
A tak sa neskôr narcis stal symbolom jednostrannej lásky.
Írski druidi boli naopak pomenovaní podľa svojho posvätného stromu dubu, ktorý uctievali ako zdroj
životnej sily svojich bohov. Druid v preklade znamená „muž z dubu“ a zachytiť padajúci dubový list
znamenalo šťastie. Dub bol taký mohutný, že vydržal nápor bleskov a za každý zásah dostal od bohov
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pexels.com

imelo. Je symbolom ochrany, podobne ako vždyzelená cezmína na jeseň a v zime. Vetvičky cezmíny sa
používali na veštenie a vešali sa ako vence na príbytky, aby zahnali zlo.
V starovekej Číne hodovala Xiwangmu, Kráľovná – matka západu, na broskyniach nesmrteľnosti, ktorých dozretie v raji na hore Kunlun trvalo tritisíc rokov. Na svoju božskú hostinu pozvala Xiwangmu aj
ďalších taoistických bohov, aby si pochutili na šťavnatej nesmrteľnej dužine. Neskôr bolo o taoistických
čarodejníkoch známe, že vlastnia drevené prútiky z broskyňového dreva, aby nimi zahnali nebezpečenstvo. A pomocou okvetných lístkov zase dokázali učarovať mužovi. Dostať broskyňu v Číne znamená
požehnanie dlhovekosti; nevesty nesú broskyňové kvety ako znak hojnosti a broskyňové drevo je vplietané do šperkov ako amulet.
Príbeh Rudraksha (sanskritský výraz pre slzy Šivu) je hinduistický ľudový príbeh o Šivovi, ktorý na tisícročia upadol do hlbokého meditatívneho stavu so zavretými očami. Keďže meditácia vyvolala stav najvyššej blaženosti, Šiva vyronil oduševnené slzy, ktoré dopadli na zem a manifestovali sa ako semená stromu
Rudrakša. Dnes sa práve z týchto semiačok vyrábajú šnúry korálok a nosia sa ako náhrdelníky. Môžu sa
počítať v dlani počas rozjímania alebo sa nechávajú zavesiť nad jedlo, aby dali znamenie, či máte jedlo
jesť alebo nie, a to podľa toho, ako sa otáčajú.
Toto je len niekoľko krátkych príkladov nespočetných príbehov a myšlienok, ktoré sa vlnia dejinami a vábia nás svojím pôvabom. Tak ako včely prenášajú peľ z jedného kvetu na druhý, uisťujúc rastliny, že zase
prídu, tak aj naši predkovia prenášali príbehy na svoje potomstvo, aby tak zožali úrodu a znovu ju zasiali.

Gareth Kinsella

UMENIE A KRÁSA V DIELACH ČLOVEKA
Umenie a filozofické ideály
Umenie má schopnosť povznášať nás, ale rovnako tak dokáže aj provokovať, znepokojiť alebo nás pohltiť.
V tom najlepšom prípade, nás dokáže spojiť nielen navzájom medzi sebou, ale aj s niečím vyšším, s dokonalejším ideálom presahujúcim hmotný svet. Je niekoľko uhlov pohľadu, s akými môžeme pristupovať
k umeleckému dielu a snažiť sa ho pochopiť. Môžeme naň nazerať z pohľadu histórie či mýtov, môžeme
skúmať jeho techniku, štýl, estetiku a bez pochyby sa môžeme pýtať, či nás toto umelecké dielo vyzýva,
aby sme uvažovali inak.
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Povedala by som, že majstrovské dielo je zväčša syntézou
všetkých týchto vecí, príbehu, techniky, štýlu, estetiky a symbolu, ktorý putuje od umelca k divákovi naprieč časom a kultúrou. Jedným z takýchto majstrovských diel je určite aj Smrť
Sokratova od francúzskeho maliara Jacquesa-Louisa Davida.
Obraz nás privádza do roku 399 p. n. l. k poprave Sokrata. Sokrates bol obvinený z toho, že kazí mládež v Aténach a že si
nectí vtedajších bohov, za čo bol odsúdený na smrť vypitím
jedu. Pred obvinením Sokrates trávil veľa času diskutovaním
s Aténčanmi, odhováral ich od materiálnych ambícií a nabádal ich, aby sústredili pozornosť na morálnu dokonalosť.
Jeho život a následne jeho smrť sa stali príkladom toho, ako
spochybňovať to, čo si myslíme, že vieme, a ako sa snažiť
pravdivejšie spoznať sám seba a svoju dušu. Bolo to práve
počas onoho súdneho procesu, kedy sa preslávil jeho výrok:
„Nepreskúmaný život nestojí za to, aby sme ho žili.“
David vo svojom obraze trochu pozmenil históriu, pretože
v čase popravy mal Sokrates 70 rokov a je nepravdepodobné, že by bol taký zdatný a svalnatý, ako ho vyobrazil. Umelec
pridal aj niekoľko postáv, ktoré neboli prítomné na poprave. Napríklad Platón, jeden z jeho najvernejších študentov,
sediaci so sklonenou hlavou úplne vľavo na obraze, alebo
plačúca Sokratova manželka v pozadí obrazu.

Jacques-Louis David - Autoportrét, 1794

Smrť Sokratova je definujúcim dielom neoklasicistického hnutia, ktoré sa objavilo koncom 18. storočia.
Na rozdiel od okázalého štýlu rokoko, ktorý v tom čase prevládal, sa David rozhodol pre strohejší štýl.
Do značnej miery stavil na rovné línie, hladké povrchy a menej pestrú paletu farieb. Použitie svetla v popredí je v kontraste s tmavým pozadím a spolu s dôkladne vyváženou rovnováhou medzi katom v červenej farbe a Sokratom odetom v bielom, ešte umocňujú ostrosť a jednoduchosť diela.
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Davidova technika, estetika a štýl nie sú sami o sebe tým, čo robí Smrť Sokratovu geniálnym dielom. Bolo
by plytké nepokúsiť sa odhaliť ten podstatný význam a symboliku, ktoré sú vlastné tomuto umeleckému
dielu. Dielo sa stalo nadčasovým svojou schopnosťou preniesť oddanosť ideálu. V Davidovej maľbe je
Sokrates zachytený ako zosobnenie schopnosti riadiť sa ideálmi viac než vášňami. Je namaľovaný ako
vzpriamený muž, na rozdiel od svojich spoločníkov, ktorí sú zakrivení a klenutí, čo symbolizuje slabosti
a vášne nižšieho Ja. Stavba jeho tela a aj gesto jeho ruky ho umiestňujú vyššie v rámci scenérie, pretože
je ťahaný nahor svojimi vyššími princípmi.
Úzkosť na tvári jeho spoločníkov kontrastuje s pokojným a vyrovnaným výrazom na Sokratovej tvári, ktorý je odrazom sily jeho mysle a presvedčenia. A v skutku, posledné okamihy Sokratovho života, ako ich
zobrazuje David, nás spájajú s univerzálnou filozofickou myšlienkou, že život v súlade s vyšším ideálom
nám môže pomôcť statočnejšie čeliť životu aj smrti.

Rasha Kawar

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa
Dobrovoľnícke tvorivé dielne

Vo štvrtok 16. 9. 2021 sa v rámci Dní dobrovoľníctva uskutočnili v Novej Akropolis Banská Bystrica dobrovoľnícke tvorivé dielne. Zúčastnení dobrovoľníci aktívne priložili ruky k dielu a počas 3 hodín spoločnej
práce vytvorili príjemnú atmosféru a niekoľko roztomilých hračiek z filcu a plyšu. Všetky ručne šité sovičky,
myšky či srdiečka sú určené pre deti z detských domovov a krízových centier. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za ich úsilie a ušľachtilosť a tešíme sa na ďalšie takéto spoločné stretnutia.

Pozývame Vás
17.1.2022 - Zoznámte sa s Platónom (online prednáška)

24.1.2022 - Zoznámte sa s Konfuciom (online prednáška)
31.1.2022 - Zoznámte sa s Budhom (online prednáška)

Podrobnosti o online podujatiach nájdete na https://www.akropolis.sk/program-aktivit/online
Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin
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