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Myšlienka mesiaca:

„Strážte si právo slobodne myslieť, pretože aj mýliť sa je lepšie ako nemyslieť.“

ÚVODNÍK

Hypatia z Alexandrie

Milí čitatelia,

nachádzame sa v období, kedy je príroda vo svojom
zimnom spánku, oddychuje, pripravuje sa na nový
cyklus, na znovuzrodenie sa v jari a je akoby ponorená sama do seba. A keďže človek je súčasťou prírodných cyklov, je toto obdobie priaznivým na to, aby
sme sa aj my ľudia, možno trochu viac ako inokedy
v priebehu roka, utiahli do svojho vnútra, zanalyzovali si predošlé ročné obdobie, vytiahli z neho všetko
to dobré a silné a na druhej strane si uvedomili, čo by
sme radi nechali za sebou, aby sme sa aj my mohli
na jar znovuzrodiť s obnovenou silou a s plánom, čo
by sme radi zasadili a pestovali v tomto roku.

bovať našu starostlivosť a záujem. Bude potrebovať,
aby sme ho priebežne zalievali, aby sme ho po čase
nenechali v zabudnutí. Pretože sa môže stať, že ho
obrastie burina a semienko ani nevyklíči. Takže je
dobré si sám pre seba zvoliť, s akou pravidelnosťou
k nemu budeme pristupovať a dozerať, či už na jeho
rast alebo na to, čo mu v ňom bráni.

Taktiež hneď v úvode si budeme potrebovať danú
rastlinku trošku preštudovať, aby sme vedeli, ako ju
pestovať, čo jej v raste pomáha, aké živiny potrebuje. A teda v tejto súvislosti potrebujeme poznať rastlinku a aj pôdu, do ktorej ju sadíme, ktorou sme my
Kalendárny ročný cyklus nám začal na začiatku janu- sami. Aké už doteraz vypestované vlastnosti v nás
ára, kedy sme si možno už dali nejaké tie predsavza- budú pre novú rastlinku oporou? Aké zlozvyky jej
tia. A ak nie, práve toto obdobie je priaznivé na to, budú zacláňať?
aby sme „sa preskúmali“ a rozhodli sa, aké semienka
Keď už nám vyklíči malá rastlinka zvolenej cnosti,
by sme chceli na jar zasadiť, aby im prvé jarné lúče
iste prídu rôzne nepriazne počasia, silný vietor, nedali život. Aké rastlinky by sme chceli tento rok pestoskoré prízemné mrazy, sucho a iné neduhy, ktoré
vať v našej duši? Aké myšlienky chceme zasiať, aby sa
nás budú skúšať v našom dôvtipe, duchaprítomnosti
stali pevnými opornými stromami v našej psychike?
a neoblomnosti. Netreba sa nechať zastrašiť. Každá
Aké city chceme pestovať, aby sme ich plody mohli
nepriazeň raz pominie, treba len vytrvať a rastlinku
rozdávať? Aké postoje, prístupy, názory a presvedčepodporiť, podoprieť, častejšie poliať... jednoducho ju
nia chceme začať na jar polievať, aby boli prínosom
neopustiť.
pre nás aj pre ľudí okolo nás? Aké cnosti chceme
v tomto roku nechať v nás vykvitnúť, aby ich vôňa Časom rastlinka začne prerastať našim vnútrom,
skrášľovala svet? A naopak, voči akej burine chceme skrášľovať ho, prevoniavať a ponúkne nám svoje dary
byť ostražití, aby nezamorila našu vnútornú záhradu? – plody. Dajme však pozor, aby sme v pýche na to, čo
sme vypestovali, nezabudli plody obrať... bola by veľVšetci asi poznáme pravidlo, že zožneme len to, čo
ká škoda, keby kvôli tomu zhnili zabudnuté na zemi.
zasadíme. A tak sa aj my môžeme stať záhradníkom
Buďme teda bdelí k času zberu, aby sme všetky plody
našej vlastnej duše, aby sme mali možnosť každý rok
mohli pozberať do košíka a podeliť sa o ne so svetom
zozbierať také plody, aké si želáme. Na jar zasadíme,
okolo nás v podobe činov vyživených novou vypesv lete budeme pestovať, na jeseň zozbierame plotovanou cnosťou. Pretože práve tak sa naplní zmysel
dy a tie nám poslúžia na to, aby sme s nimi prežisemienka, ktoré sa v jari rozhodneme zasadiť.
li zimu. Avšak aj v našej vnútornej záhrade platí to
isté, čo vo vonkajšej – všetko má svoj správny čas, Prajem nám, aby sa nám podarilo v tomto období
je potrebná trpezlivosť, vytrvalosť, dostatočná sta- rozpoznať aspoň jedno semienko, ktoré by sme radi
rostlivosť a bdelosť, záujem, dopĺňanie živín, ochrana na jar zasadili a urobili tak našou záhradníckou prácou samých seba a svet o kúsok krajší.
v nepriazni a dostatok vlahy v podobe lásky.
Povedzme teda že sa rozhodneme na jar zasadiť nejakú cnosť, ktorú by sme v priebehu roka radi pestovali. To prvé čo budeme potrebovať, je vytvoriť si čas
a priestor pre toto semienko. Ono totiž bude potre-

Mária Mihálová
Vedúca Novej Akropolis Košice
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KRÁTKY PRÍBEH
Prameň živej vody
Na svitaní, len čo zbledla strieborná Luna, sa dovtedy tichá hladina jazera rozbúrila. Začali sa zdvíhať
vysoké vlny a spomedzi nich vystupovať vodné ohavy. Ako posledný sa zdvihol z vody ich pán, padišah
Azraka. Ural a jeho udatní synovia však boli pripravení, ihneď sa na nich vrhli ostrými mečmi a posekali
ich. Len Azraka, ktorý celý život strašil svojim zjavom, a pritom jeho srdce bolo zbabelé, sa chcel ukryť
na dne jazera. Akbuzat, bájny biely kôň, však zamával krídlami a búrka, ktorú tým spôsobil rozvlnila jazero
natoľko, že odkryla jeho dno a odhalila Azrakovu skrýšu. Ural nelenil a oceľovým mečom ho preťal napoly.
Padišah sa premenil na čiernu horu s dvoma vrcholmi.
Vtom zaznel strašný rev, obrovský plameň vyšľahol až do neba: to sa na Urala rútil Šuľgen s čarovnou
paličkou v ruke. Chcel ňou svojmu bratovi zraziť hlavu a spáliť ho ohňom. Bojovali spolu celý deň a celú
noc. Nadránom vyčerpaný Šuľgen klesol na zem. Vtedy k nemu priskočil mladý Aldar a zahnal sa naňho
mečom. Ural mu však nedovolil zabiť strýca.
Zvolal všetkých synov-bohatierov i ľudí a pred ich tvárami vytkol Šuľgenovi jeho dlhodobú zákernosť,
zlobu, ako aj to, že zabudol na svoje korene a odvrátil sa od dobra, od ľudí. Preto, ak nedá junácke slovo,
že sa zmení, Ural ho potrestá smrťou. Šuľgen prejavil ľútosť a žiadal o možnosť umyť sa vo vode, ktorá
zostala v jazere. Ural mu povedal: „Voda ťa neočistí. Ak chceš, aby tvoja duša zjasnela a zo srdca ti zmizla
čierna krv, musíš mať rád ľudí a pomáhať zemi aj všetkým živým.“ Šuľgen prisahal, že hoci už dvakrát zišiel
z cesty, tretíkrát to už nespraví. Žiadal, aby mu brat dôveroval tak, ako on kedysi uveril sľubu svojho leva
a nezbičoval ho, keď po treťom zakopnutí prisahal, že sa už nepotkne. Ural mu dal tretiu šancu a vyprevadil ho na cestu k rodičom.
Po návrate k jazeru zbadal, že neďaleko od brehov leží kameň, spod ktorého vyviera prameň. Na kameni, obstúpenom zástupom ľudí spolu s Uralovými synmi, sedela biela labuť, Uralova verná žena Humaj,
a riekla mu: „Toto je prameň, po ktorom túžiš celý život, pre ktorý si sa trápil a bojoval. Teraz si jeho pánom, nalož s ním, ako ti káže junácke srdce.“ Ural sa potešil, že odteraz budú mať ľudia vodu, ktorá ich
zbaví útrap a chorôb a prinesie im šťastie a radosť, lebo im dá nesmrteľnosť.
Vtom sa zo zástupu vymotkal akýsi vyschnutý starček a ľuďom prezradil, že už žije na zemi dlhé, predlhé
časy. Počas nich videl mnohé veci. Žil v časoch, keď ľudia ešte nepoznali cit, nevedeli čo je dobro a láska.
Potom videl, ako sa ľudia začali spájať do rodov a silnejšie začali utláčať tie slabšie. Častokrát už prosil
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smrť, aby si preňho prišla. Tá ho však nechcela: „Napil si sa z prameňa živej vody, nemám nad tebou moc.
Neodídeš z tohto sveta, aj keď tvoje telo naskrz vyschne.“ A tak blúdil svetom dlhé roky. Teraz po všetkom
utrpení, ktoré vídal, prvýkrát videl radosť a šťastie v tvárach ľudí.
Sem za Uralom prišiel preto, aby mu vyjavil veľké tajomstvo. „Máš doniesť ľuďom šťastie a radosť. Ak
však porušíte zákony večné a stanete sa nesmrteľnými, tým šťastie nezískate. Svet vôkol nás je ako sad,
v ktorom ako kvety kvitnú a odkvitajú aj ľudské duše. Žijú len toľko, koľko im určil ľudský osud a potom
odumierajú bez utrpenia, nechajúc zemi potomstvo svoje. Všetko má svoj čas zrodu i smrti, tak sa sad
stále obmieňa, stáva sa stále krajším... A nesmrteľnosť ľudí i zeme je práve v tejto obmene, obnove sveta.“
Potom starček vyzval ľudí, aby nehľadali nesmrteľnosť vo vode živého prameňa, lebo na zemi je nesmrteľné iba to, čo skrášľuje kvitnúci sad a rozmnožuje krásu sveta. Meno tejto nesmrteľnosti je dobro. Dobro
neodletí, v ohni nezhorí, vo vode sa neutopí. Dobro je najvyšší skutok medzi ľudskými skutkami a večná
potrava, ktorou sa živí zem. Ural starčeka pozorne počúval a pochopil tajomstvo nesmrteľnosti.
Na jeho podnet ľudia vyčerpali z prameňa všetku vodu a on ňou začal kropiť hory aj doliny, celú pustú
zem. Kropil napravo, naľavo, pofŕkal zem na všetkých štyroch stranách. Tam, kde sa dostala voda, kraj ožil
a skrásnel, mŕtva zem sa zúrodnila, zarástla a všade navôkol rozkvitli krásne voňavé kvety.

Bakširský príbeh, neznámy autor

Použitá literatúra a zdroje:
1) Kolektív. 1980. Tátoš Akbuzat. Hrdinský epos baškirského národa. Bratislava : Mladé letá.123 s.

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Cisár Julianus - filozof na tróne
Nasledujúce riadky si nekladú za cieľ byť presným
historickým rozborom so zohľadnením všetkých
okolnosti a sledu udalostí, ale spomienkou na obrovský vzor človeka, ktorý sa snažil zjednotiť tisíce
ľudí pod vlajkou svornosti a spravodlivosti, a ktorý vlastným morálnym príkladom ukázal, že slovo
človeka má svoju váhu a zahŕňa nielen práva, ale aj
povinnosti voči sebe samému a svetu.
Praktická morálka

Cisár Flavius Claudius Julianus sa narodil do obdobia, ktoré je najčastejšie nazývané „súmrakom Rímskeho impéria“. Bolo to obdobie, kedy sa zatvárali
starodávne mystéria, obdobie plienenia chrámov,
knižníc a klasických škôl, obdobie narastajúceho fanatizmu a nenávisti medzi ľuďmi rôzneho vyznania.
commons.wikimedia.org

Zomrel obnoviteľ posvätných zákonov, ten, ktorý
zaviedol krásu namiesto škaredosti, priniesol život
do našich chrámov, postavil oltáre, zjednotil množstvo kňazov kedysi ukrytých v temnotách, vztýčil
polámané sochy...

Julianus sa narodil 17. novembra 331 n. l. v Konštantínopole. Jeho rod pochádza z Ilýrie – rímskej
provincie ležiacej východne od Dalmácie, na severe ohraničenom riekami Sávou a Dunajom a na východe Moravou. Julianov otec Julius Constantius
bol nevlastným bratom cisára Konštantína I. Veľkého. Bol dvakrát ženatý; s prvou manželkou Gallou mal syna Constantia Galla a s druhou Basilinou
syna Juliana. Julianova matka bola dcérou konzula
Caeionia Juliana Kamenia.
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Po smrti cisára Konštantína I. Veľkého (vládol 324
- 337) bola správa ríše rozdelená medzi jeho troch
synov: Constantina II, Constantia II. a Constanta.
Constantius II. dostal východnú časť územia, Constantinus II. Západnú a Constans Taliansko, Ilýriu
a Afriku. V dôsledku rozdelenia vlády panovali medzi bratmi veľké nezhody, ktoré vyústili v početné
boje a hádky.
V tejto dobe nastalo obdobie krutého vraždenia a pomsty, pretože sa rozšírila zvesť, že cisár
nezomrel prirodzenou smrťou, ale bol otrávený.
Z tohto zločinu boli obviňovaní predovšetkým členovia rodiny. Julianus bol spoločne s bratom Gallom poslaný do Nikomédie pod ochranu biskupa
Eusebia, príbuzného ich matky. Tu sa Julianus stretáva s Mardoniom, kresťanom vychovaným v helénisme, ktorý nepodľahol vládnucemu kresťanskému fanatizmu a zachoval si eklektického ducha.
Pod jeho vedením začal Julianus skúmať dostupné
filozofické učenia a pocítil hlad po vedomostiach
a múdrosti. V tomto „domácom väzení“ bol neustále strážený a možnosti jeho konania boli obmedzené. V desiatich rokoch bol povolaný Constantiom II., aby sa vrátil do Konštantínopolu študovať
a po dvoch rokoch sa opäť vrátil do Nikomédie, kde
v tej dobe pôsobil rétor Libanios. Julianus napriek
prísnemu zákazu počúval a čítal jeho prednášky
a jeho túžba po štúdiu a filozofii neustále rástla.
Keď chlapci dospievali, poslal ich Constantius II.
do Macella v Kappadokii. Zámok, kde bratia pobývali, sa pre nich stal „zlatou klietkou“. Bol prepychovo zariadený, no chýbal tu akýkoľvek kontakt s okolitým svetom. V tomto malom vyhnanstve trávili
chlapci svoj čas v prítomnosti „vybraných“ učiteľov
a vychovávateľov. Skrz takmer dokonalú izoláciu
od vonkajšieho sveta prenikli k Julianovi správy
o bojoch medzi troma správcami ríše a aj o zločinoch, ktorých sa Constantius II. dopúšťal na príbuzenstve.
Vyhnanstvo oboch bratov bolo náhle ukončené.
Gallus bol vo svojich 25 rokoch menovaný caesarom, oženil sa s dcérou Konštantína I. Veľkého a bol
mu pridelený Východ so sídlom v Antiochii. Túžba
tohto manželského páru získať vládu nad celou
ríšou viedla k obrovskej brutalite a nezmysleným
vraždám. Gallus bol nakoniec popravený ako zločinec.
Aj Julianovi bola ponechaná voľnosť. Odišiel do Nikomédie a odtiaľ do Pergama, kde sa zoznámil s neoplatónskym filozofom Maximom, s pomocou ktorého pokračoval vo svojom štúdiu. Po poprave
Galla padlo aj na Juliana podozrenie z úkladnej

túžby po vláde a pod prísnym vojenským doprovodom bol privezený do Milána. Tu bol sedem
mesiacov väznený a vypočúvaný, napriek silnej
podpore manželky Constantia II. Eusebie. Pre jeho
ďalší pobyt vybral cisár Constantius II. Athény. Tu sa
Julianus veľmi skoro obklopil množstvom učiteľov
a študentov a predpokladá sa, že v tomto období
bol zasvätený do eleusínskych mystérií.

Eleusínske mystériá (17. storočie) - Dirck van Baburen

V roku 355 bol opäť povolaný do Milána, kde ho
prijala cisárovná Eusebia. Napriek všetkým očakávaniam bol menovaný caesareom pre Galiu, Hispániu
a Britániu, kde panovali veľké nepokoje a vzbury.
Jeho hlavnou úlohou bolo vyhnať z Galie Germánov, ktorých sem poslal sám cisár Constantius II.,
aby sa pomstil tým, ktorí túžili po vláde. Aj teraz
ako caesar, bol neustále strážený a Constantius II.
ho oženil s Helenou, dcérou Konštantína I. Cisárovi
dôverníci strážili každý Julianov pohyb a čítali všetky jeho listy.
Tu sa Julianus intenzívne venoval štúdiu vojenskej
taktiky a bol nútený vykonávať rozkazy vydávané
Constantiom II. Po krátkej dobe sa z neho stal výborný vojvodca, vždy pripravený ísť príkladom svojim vojakom v jednoduchom spôsobe života, zdatnosti, odvahe a spravodlivosti. Nikdy nedovolil, aby
sa zbytočne prelievala krv a aby jeho vojaci plienili
a rozkrádali akýkoľvek cudzí majetok.
V roku 357 začala vojna s Germánmi, ktorí napadli
niekoľko miest. Ich útok bol Julianovým vojskom
potlačený. Julianus bol zranený v bitke u Argentorata (Stratisburgum, súčasný Štrasburg), ktorá sa
zapísala do dejín ako obrovské víťazstvo rímskeho vojska. Vojaci prehlásili Juliana cisárom, on ich
však presvedčil, že netúži po svetských hodnostiach. Po tomto víťazstve uskutočnil rázne opatrenia vo veciach zásobovania a nápravy vzniknutých
škôd, a v rámci možností a kompetencií zmenil
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daňový a súdny systém, čím si ešte viac znepriatelil cisára. Ten vydal rozkaz, aby mu Julianus poslal
štyri najlepšie légie na pomoc proti Peržanom.
To jednoznačne viedlo k oslabeniu pozícií v Galii
a veľkému ohrozeniu zo strany Germánov. Julianus
sa rozhodol rozkaz splniť, vojsko sa však vzbúrilo
a po druhýkrát prehlásilo Juliana cisárom. Julianus
mal v úmysle odstúpiť, to by však vyvolalo vzburu
v celej galskej armáde. Napísal preto cisárovi o udalostiach, ktoré prebehli a žiadal ho, aby mu naďalej
ponechal Galiu a v záujme bezpečnosti nevyžadoval odoslanie vojska.
Cisár však jeho prosbe nevyhovel a nariadil uviesť
všetko do pôvodného stavu. V roku 361 s ním Julianus prerušil akékoľvek styky. Constantius II. sa
rozhodol, že Juliana porazí silou, avšak počas cesty
podľahol zimnici. Takto sa Flavius Claudius Julianus
stal rímskym cisárom.
Reformy

Skôr ako Julianus prikročil k akýmkoľvek reformám, nariadil, aby boli obnovené všetky helénske
chrámy, ktoré boli za vlády Konstantína I. Veľkého
zničené kresťanmi a vyhlásil všetky náboženstvá
a vyznania za rovnocenné. Pre svoje univerzálne
poňatie náboženstva bol svojimi odporcami z radov kresťanov nazvaný Apostatom (Odpadlíkom).
Nechal obnoviť Chrám v Jeruzaleme; podľa povesti
to malo znamenať koniec impéria. Obnovil knižnice a vzdelávacie inštitúcie, ktoré boli zatvorené
v dobe vlády jeho predchodcov.
Jeho ďalšie opatrenia boli predovšetkým hospodárske, pretože bolo potrebné získať finančné prostriedky na obnovu všetkého, čo bolo ponechané
chátraniu a plieneniu. Obmedzil výdavky a počet
služobníctva cisárskeho dvora a rovnomerne rozdelil dane, aby uľavil chudobným.
Uskutočnil mnohé reformy v súdnictve, bojoval
proti korupcii, trestal vydieračov a neustále sa snažil

svojim morálnym príkladom poukazovať na možnosť obnovenia obrovského impéria založeného na svornosti a duchovnej jednote, bez ohľadu
na vyznanie, farbu pleti či postavenia.
Osobnosť Juliana

Julianus vládol necelých 20 mesiacov a zomrel
v boji proti Peržanom koncom júna roku 363.
Po jeho smrti sa ríša rozdelila na dve časti – východnú a západnú – a postupne sa zrodil tzv. stredovek
– obdobie strachu a povier, nenávisti a prenasledovania, v ktorom sa duchovné hodnoty, ktorým
Julianius umožnil znovu zažiariť, ukryli, čakajúc
na svoje ďalšie zrodenie.
Zo zachovaných správ o Julianovi je asi najrozsiahlejšie dielo Ammiana Marcellia, ktorý slúžil ako dôstojník v rímskom vojsku a zúčastnil sa Julianových
ťažení. Popisuje množstvo udalostí a situácií, ktorými musel cisár prejsť a ktoré vždy riešil čestne a rozhodne. Je známe, že Julianus sa od detstva venoval
štúdiu Platóna, Aristotela, stoického učenia a neoplatonizmu (prevažne Plotína a Porfyria), a že jeho
filozofický duch odmietal akýkoľvek náboženský fanatizmus, ktorý sa veľkou rýchlosťou šíril impériom.
Žil veľmi skromne a odmietal honosné pocty a dary.
Zaujímala ho každá nespravodlivosť a s nasadením
všetkých síl sa snažil bojovať proti všetkým neprávostiam, nech už sa diali komukoľvek.
Vždy si vážil morálku, čestné konanie a odvahu
a sám bol príkladom všetkých týchto vlastností.
Bol milovaný svojimi vojakmi a vždy sa ako prvý
vrhal do najťažších bojov, aby podnietil ich statočnosť a oddanosť, čo sa mu, aspoň v čase, keď viedol vojsko, bezpochyby darilo. Medzi vojakmi mal
nesmiernu autoritu a vždy ich viedol k čestnému
a odvážnemu konaniu.

Kamila Hermannová

Použitá literatúra a zdroje:
(1) JULIANUS, Flavius Claudius. 1948. Hostina císařů. JaS : Praha. 160 s.
(2) MARCELLINIUS, Ammianus. 1975. Soumrak Římské říše. Odeon : Praha 568 s.
(3) MARCUS AURELIUS, Antoninus. 1969. Hovory k sobě. Svoboda : Praha. 191 s.
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NA ZAMYSLENIE
Identita v láske, v ohni a v čase
Identita osobná, národná, európska, duchovná, ženská a mužská, stratená, popretá, nová. Kríza identity.
Zmeniť identitu. Uplynulý rok sme si viac všímali identitu a všetky jej tváre.
Psychologický slovník hovorí napr. o identite slepých. Online kurz o marketingu hovorí o vizuálnej identite značiek (vizitky, televízna reklama). Wikipédia definuje identitu ako „ podobnosť, rovnakosť dvoch vecí“
a odkazuje preveriť aj heslo „identita filozofia“. Poďme sa teda pozrieť a ohliadnuť za touto témou.
Veľmi sa mi páči, že v angličtine má slovo „Identity“ ešte zvýraznenejší vzťah k JA. Začína na písmeno
„I“, teda anglické „ja“, a tým akoby ukazuje na moju osobu. Je zvláštne, aké rozdielne sú slová identita
a identický. Kým identita má v sebe jedinečnosť a to, čo nás odlišuje, tak identický má v sebe rovnakosť,
podobnosť, teda to, čo majú veci spoločné. Identický, teda rovnaký.
Človek má toľko tvárí, koľko má sociálnych skupín

Je prirodzené, že v každej sociálnej skupine, napr.
rodina, blízki kamaráti, známi, spolužiaci, sa správame trochu inak. Akoby sme mali rôzne identity.
Vôbec to však neznamená, že by sme boli v rozpore
so svojou dušou, so sebou samým. Ide o to, že človek má toľko tvárí, koľko má sociálnych skupín, premieňa sa podľa okolností. Filozofka Anna Hogenová
hľadá paralelu medzi ohňom a dušou a ich schopnosťou premieňať veci, meniť ich identitu: „Oheň
penetruje vším stejně jako duše, proto svým způsobem vše spojuje, i když každou věc promění na popel. Ale všechny věci jsou popelem, přes to že ztratily svou identitu. V ohni se nachází jak identita tak
rozdíl, a to v té nejčistší podobě. Proto je duše v těle
přirovnávána ohni, proto je dobrá duše také lehká,
když Aiakos, Radamanthys a Mínos ji váží v Hádu.“
unsplash.com

Keď sa identita stratí v láske

Psychológ Erich Fromm povedal, že: „Veľká láska
vo filme, je zbožňujúca láska. Keď človek dosiahol
úroveň, v ktorej má pocit identity, bytia, založeného na tvorivom rozvinutí svojich schopností, prirodzene
má tendenciu k „zbožšťovaniu“ milovanej osoby. Je odcudzený od svojich vlastných síl a premieta ich
do milovanej osoby, ktorej sa klania ako najvyššiemu dobru, ako nositeľovi všetkej lásky, všetkého svetla
a blaženosti. Pritom sa sám zbavuje všetkého pocitu sily, stráca sa v milovanej osobe, namiesto toho, aby
sa s ňou našiel. Pretože zvyčajne nikto nemôže dlho plniť očakávania svojho zbožňovateľa, sklamanie
je nevyhnutné a na jeho vyliečenie sa hľadá nová modla, niekedy v nekonečnom kruhu.“ Ako z tohto
kruhu von? Snáď nadhľadom, snáď životnými skúsenosťami, snáď zapáliť v sebe oheň lásky, bez ohľadu
na okolie.
Identita v časovej kontinuite

Hovorí sa, že život je zmena. Naša identita sa taktiež mení. Od identity dieťaťa, dospelého, rodiča, až
po starobu. Mám dve správy. Tá zlá sa týka minulosti. Podľa Dalajlámu si „príliš často sami spôsobujeme
utrpenie tým, že sa odmietame vzdať minulosti. Ak definujeme našu predstavu o sebe podľa toho, ako
sme niekedy vyzerali, alebo čo sme niekedy robili – môžeme sa s istotou staviť, že pribúdajúcimi rokmi
nebudeme šťastnejší. Niekedy sa stáva, že čím viac sa snažíme držať sa minulosti, tým zničenejší sa stáva
náš život.“ Na základe tejto myšlienky môže byť užitočné, zamyslieť sa nad otázkou, čoho z identity minulosti sme sa ešte nevzdali?
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Dobrá správa je, že svoju identitu máme z veľkej časti vo svojich rukách. Ešte raz sa vrátim k Anne Hogenovej, ktorá hovorí, že: „Je nutné vždy znovu a znovu nabývat to, co je nové na pozadí toho, co již k nám
patří jako výdobytek z minulosti. Ale zde nejde o nějaké připnutí toho nového ke starému. To staré musí
vždy novým a vždy originálním způsobem vrůst do toho, co je nové, a co nás rozvrhuje. Jen tak se získává
identita, kterou duše tolik potřebuje.“
Príbeh o identite a zodpovednosti

Pápež Benedikt XVI. v roku 1927 povedal: „Človek môže stratiť
svoju identitu, ale nemôže zo seba striasť zodpovednosť.“ Myslím, že o prepojení identity a zodpovednosti je aj príbeh o dvoch
ženách v knihe Kľúč k zmysluplnému životu od Elisabeth Lukas.
Jednu ženu vychovávali rodičia veľmi prísne a bitkou. Ako dospelá si vybrala povolanie opatrovateľky v materskej škole a dôsledne
uplatňovala láskavý spôsob výchovy, aby deti ušetrila podobného osudu, aký mala ona. Inú ženu vychovávali jej rodičia rovnako prísne. To, čo prežila, ďalej prenášala v celej brutalite na svoje
vlastné deti. Ako možno kauzálne vysvetliť spôsoby správania
oboch žien? Modelom ich rodičov? Vôbec nie!
Ak bolestné detstvo s jeho skúsenosťami neviedlo pri prvej žene
k tomu, aby sa opakovalo, potom to nebolo nevyhnutné ani
pri druhej žene. Ak je to tak, potom sa každá z nich sama rozhodla
a prevzala zodpovednosť za to, či sa dá vtiahnuť do víru psychologickej zákonitosti, alebo jej bude vzdorovať, či v jej psychofyzickom organizme usadený vzor výchovy duchovne odznie, alebo
ho duchovne preberie, či bude v dráme pokračovať, alebo ju úplne skončí.

pexels.com

Obidve ženy to v dôsledku ťažkého detstva nemali vo svojom neskoršom živote ľahké. Pochybujem však,
že toto ťažké detstvo mohlo sformovať identitu oboch žien – lebo v ich identite ide iba o to, s čím sa
identifikovali a nie od čoho sa dištancovali.
A textom Elisabeth Lukas by som rada dokončila aj toto zamyslenie sa nad identitou:

Nehľadaj sám seba, nenájdeš sa.
V nekonečných analýzach sám seba vykĺzneš
do skreslených obrazov priepastných snov.
Hľadaj pekné zážitky a úplne sa im oddaj.
Svoju identitu vytušíš v blažených okamihoch bez času.
Hľadaj zmysluplné úlohy a venuj sa im.
Svoju kreativitu odhalíš v nespočetných stavebných kameňoch naplnenia.
Hľadaj vzpriamené nesenie nezmeniteľného.
V mlčanlivosti, v horkosti hodín bolesti
sa prebudíš k svojej plnej veľkosti.
Nehľadaj sám seba, nenájdeš sa.
V nesebeckej láske, nezištných skutkoch,
altruisticky znášanom utrpení
formuje sa tvoje Ja.
Použitá literatúra a zdroje:
(1) DALAJLÁMA – HOWARD, C.C. 2016. Cesta ke štěstí. Praha : Alpha book. 312 s. ISBN 9788087529058.
(2) HOGENOVÁ, A. K „usebírání“. Dostupne online: http://sffp.sweb.cz/archiv/hogenova5.htm.
(3) LUKAS, E. 2013. Kľúč k zmysluplnému životu. Bratislava : Lúč. 360 s. ISBN 9788071148852.
(4) http://citaty-slavnych.sk

Martina Verešová
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SVET SYMBOLOV
Saturnálie a slávnosti bláznov
Už od najstarších čias sa človek cítil byť neoddeliteľnou súčasťou prírody. Súčasťou, ktorá žije v súlade s rytmom ročných období. Po jari,
rozpuku života, nasleduje leto, dozrievanie ovocia a žiarivé svetlo.
Potom, spolu s úrodou a zberom ovocia, prichádza jeseň a zatiaľ čo
listy opadávajú, život sa akoby vzďaľuje od sveta. Napokon zavíta
zima, okamih prevrátenia hodnôt, kedy sa zdá, že všetko je hore nohami: príroda už nie je zelená, ale sa prikrýva bielym závojom zo snehu, zvieratá spia zimným spánkom, miazga už neoživuje rastlinstvo
a zdá sa, že na svet padla dlhá noc.
Symbolicky je hrozba chaosu a zániku života veľmi silná. Ako môžeme vedieť, že toto zimné slnko, ten unavený starec, obnoví svoj
dych a zregeneruje sa, aby sa tak mohlo na jar znovu zrodiť?

unsplash.com

Táto hrozba smrti sa v jednotlivých kultúrach zažehnávala najrôznejšími rituálmi a sviatkami, ktoré sú
však založené na spoločnom princípe. Ide o spojenie s chaotickými silami a ich prijatie. Určitým spôsobom sa z nich teda stávajú spojenci. Aby bolo silám umožnené obnoviť to, čo spí hlbokým spánkom
počas zimy, je potrebné to nechať opätovne sa zrodiť, ešte raz nastoliť poriadok a harmóniu vo svete
vynárajúcom sa zo studnice všetkých potenciálov, ktorá je symbolom tohto ovládnutého chaosu.
Spočiatku existovali sviatky poľnohospodárskeho charakteru, ktoré mali funkciu spoločenských regulátorov v rámci všetkých kalendárov. Ako príklad uvádzame tri z týchto sviatkov: saturnálie zo starovekého
Ríma, stredoveká slávnosť bláznov a karneval, ktorý pretrval dodnes, aj keď jeho zmysel sa v priebehu
storočí tak trochu skreslil.
Saturnálie, rímsky sviatok prevráteného poriadku

Saturnus, staroveký rímsky boh poľnohospodárstva a podsvetia, ktorý podľa mýtu vládol Latiu v najstarších časoch, rýchlo splynul s bohom Kronom, bohom času a vládcom cyklov, synom Urána a Gaie.
Na konci tretieho storočia pred n. l. bol v Ríme sviatok saturnálií, oslavovaný na jeho počesť, veľmi
dôležitý, a to aj napriek tomu, že pochádzal až z najstarších dôb. Spájal sa so spoločným hodovaním
a pouličnými sprievodmi, na ktorých sa podieľali všetci.
Tento sviatok sa konal 17. decembra. Mali ho na starosti Arvalovi bratia, ktorých bolo dvanásť a ktorí boli
podľa tradície potomkami Akky Larentie, dojky Romula. Zaisťovali cyklus poľnohospodárskych sviatkov,
ktorých účelom bol prenos vegetatívnej plodnosti z jedného roka na druhý, sakralizáciu predpokladov
budúcej úrody a mobilizáciu síl, ktoré ju budú musieť ochraňovať. Tieto sviatky sa odohrávali na konci
„živého roka“ (trval od marca do decembra), pretože január a február predstavovali dva konce roka, okamih prechodu a pohrebného očistenia.
Počas saturnálií vládol Saturn hostinám, ktorými sa končil rok a ktoré boli dobrou predpoveďou pre tie
nasledujúce. Vieme, že jedlo bolo udalosťou, kedy sa zjednocovali páni a sluhovia, a že pri tejto príležitosti jedni zaujímali miesto druhých, aby sa znázornilo prevrátenie svetového poriadku.
Medzi sviatkom Konsa, boha skladu obilia a sviatkom Opy, bohyne hojnosti, sa oslavoval sviatok Saturna,
boha sejby a roľníctva. Rituály konca roka obsahovali viac či menej chaotické zúčtovanie s uplynulým
rokom a pohrebnú očistu. Decembrové sviatky poľnohospodárskej spotreby a úrody v sebe zahrňujú
obnovenie a očistenie, čo dosiahne vrchol vo februári (mesiac Februa, boha lustrálií a horúčky, ktorá
vyvoláva chorobu, ale tiež uzdravenie, pretože horúčka spaľuje chorobu).
Saturnálie sú druhom karnevalu plného neviazanosti, ktorý zakončuje 24. februára obeta regifugium,
kedy sa zaháňa uplynulý rok symbolizovaný kráľom sviatku, ktorého schopnosti prosperovať potrebujú
obnovenie.
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Vďaka tomuto dobrovoľnému prijatiu obráteného poriadku sveta na sebe jednotlivci i spoločenstvo
berú chaotické sily transformujúc ich do deštruktívnych síl so schopnosťou regenerácie. To je zmysel
iniciačných rituálov, kedy iba stretnutie so smrťou môže v kandidátovi utvrdiť znovuzrodenie v novom,
širšom stave vedomia.
Stredoveká slávnosť bláznov

V dňoch, ktoré nasledujú po Vianociach, sa už od nasledujúceho dňa odohrávala jedna zvláštna slávnosť – „slávnosť bláznov“, ktorá bývala takým škandálom, že ju niektoré mestá a niektorí biskupi zakázali. Slávnosť bláznov je naozaj slávnosťou obráteného poriadku, ne-poriadku, svätokrádeže a v tento
deň duchovenstvo usporadúvalo v kostoloch skutočné orgie. Tejto slávnosti sa zúčastňovali diakoni,
speváci, kostolní sluhovia a kostolníci, jednoducho všetci príslušníci duchovného stavu. Rovnako ako
pri karnevale, aj tu sa oslavuje negácia poriadku a obrátenie rolí a rituálov. Niektorí slúžia v špinavom
a roztrhanom oblečení omšu naopak – čítajú evanjelia naopak, híkajú ako osly a vykrikujú nemravnosti.
V niektorých kostoloch sa jedia na oltári jaternice a v kadidelnici sa pália staré topánky. Spievajú sa obscénne piesne. Ľudia sa ukazujú nahí a polievajú sa vedrami s vodou. Snáď by sme v tom mohli vidieť
staré pohanské dedičstvo rímskych saturnálií.
Táto slávnosť bláznov často končila zle. Nadávanie a krik sprevádzajú niektorých do väzenia, zatiaľ čo iní
neváhali zvaľovať vinu na kríž či iné kultové predmety.
Ešte v roku 1444 ospravedlňovala Teologická fakulta v Paríži tento sviatok takto: „Naši najvýznamnejší
predkovia povolili tento sviatok. Prečo by sme ho my mali zakazovať? Neoslavujeme naozaj, iba vtipkujeme, aby sme sa zabavili podľa tradície, pretože najmenej raz za rok povoľujeme uzdu svojmu bláznovstvu, čo je naša druhá prirodzenosť a zdá sa nám byť vrodená. Sudy vína popraskajú, keď sa z času na čas
neotvoria. Oddávame sa počas týchto dní vtipkovaniu, aby sme sa potom mohli zasvätiť bohu s o to
väčším nadšením.“
V rámci myšlienky obrátenia všetkých hodnôt, bol tento sviatok sviatkom nižšieho duchovenstva, ktoré
malo v tento deň právo sa prejavovať. „V katedrálach sa ustanovovali biskupskí šašovia. Títo teda zastávali slávnostný úrad a dávali požehnanie. Prestrojení kňazi prenikali do presbytéria tancujúc, hopsajúc
a spievajúc bujaré piesne. Diakoni jedli údeniny na oltári pod nosom celebranta, hrali karty a kocky
pred jeho zrakom; namiesto kadidla dávali do kadidelnice výkaly a všade sa šíril morový zápach. Po omši
všetci tancovali a v dobrej nálade pobiehali pozdĺž kostola oddávajúce sa najväčšiemu hýreniu. Niektorí
sa úplne vyzliekli. Potom nasadli na vozíky naložené výkalmi, viezli ich po celom meste a hádzali ich
do davu, ktorý ich sprevádzal... V Antibes laici preberali miesta kňazov v presbytériu, obliekali sa do roztrhaného kňazského rúcha, ktoré bolo naruby; držali tiež obrátene knihy a predstierali, že z nich čítajú.
Nespievali žalmy ani liturgické spevy, ale mumlali nezrozumiteľné slová a revali ako zvieratá.“
(K. F. Flogel, Geschichte des Grotesk-Komischen).
Počas týchto slávností hrá dôležitú úlohu somár. Je to pravdepodobne pozostatok magických kultov,
ktoré sa už od počiatku vekov obracali k týmto zvieratám ako k symbolom plodnosti, sily a hlúposti.

unsplash.com

9

60. číslo
Karneval

Karnevalové sviatky, ktoré tiež pochádzajú z dávnych dôb, sa najčastejšie konajú na konci zimy a tiež
predstavujú prekypenie energie pred obdobím pôstu.
Karnevalové oslavy v spoločnosti, či už tie staroveké alebo súčasné, v rámci ktorých sa prevracia obvyklý poriadok, nabádajú na okamih, svojim prevedením a jeho spoločenskými následkami, k myšlienke
na rozkladné sily festivalovej veselice.
Je zaujímavé si povšimnúť, že prvky obrátenia, ktoré znamenajú prechod k chaosu, sa nachádzajú aj
v tradičných afrických spoločnostiach, pri prechodových obdobiach, ktoré tvoria pohrebné obrady.
Nosí sa oblečenie naruby alebo oblečenie opačného pohlavia, uskutočňujú sa pohrebné tance, čo sú
opačné tance, než aké sú obvyklé, a pod. Podobne v strednej a západnej Afrike, kde sa v medzivládí,
ktoré oddeľuje smrť kráľa od nástupu jeho nasledovníka, stáva kráľom otrok, muž je podriadený žene,
krádež je povolená a pod. Toto obdobie povolenej anarchie umožňuje na jednu stranu očistné oslobodenie inštinktov a znovuoživenie skupiny, a na druhej stranu zdôvodňuje nutnosť poriadku a potrebu
štátu a kráľa.
Dnes sa na regulačnú funkciu slávnosti bláznovstva zabudlo. Naša spoločnosť už nevie prežívať túto
slávnosť alebo z nej robí ohromné predstavenie bez duše.
A my sa nachádzame pred týmto paradoxom, ktorý umožňuje, aby sa zo srdca usporiadanej spoločnosti, ustanovovania zákonov a regulácie sociálnych extrémov, naopak vynorilo nekontrolovateľné násilie
vo forme zločinnosti, sociálnych explózií, manifestácií, nespokojnosti vo všetkých takýchto formách.
Regulačná sila „slávnosti bláznov“ prijatá spoločnosťou sa stala zdrojom regulácie, pretože bláznovstvo
môže byť inšpiratívne v rámci rozumu. Teraz už ale v tomto zmysle nefunguje a telo spoločnosti žije
vo veľkej dichotómii bláznovstva a rozumu, ktoré nedokáže spojiť globálnym spôsobom, aby sa navzájom obohatili. Stav, kedy je všetko hore nohami, sa stal každodenným údelom pre tých, ktorí sa dopytujú po stave sveta, akoby zavrhnuté sily chaosu znovu nadobudli silu a naplnili vedomie našej doby.
Premýšľať o opätovnej harmonizácii síl dňa a noci, prejaveného a neprejaveného, rozumu a intuície je
práca, ktorá je pred nami, aby sme ju prekonali počas iniciačnej a praktickej cesty filozofického ideálu.

Laura Winckler

MÚDROSŤ PRÍRODY
Borovica
Korene široko rozložené a hlboko zapustené, kmeň rozkonárujúci sa do šírky ako obrovská pevná náruč a vôňa, ktorá nám pripomína čosi prastaré
a dávne, to je borovica. Všetko toto plus nespočetné množstvo liečivých
účinkov sú akoby manifestáciou veľkosti a dôležitosti úlohy tohto nádherného jedinca vo svete prírody. A skutočne, aj naši predkovia ju vnímali ako
strom jarnej rovnodennosti, návratu vegetácie, ako symbol znovuzrodenia a plodnosti. Šupinky na šiške rastú do tvaru špirály a možno práve to
symbolicky odkazuje na obnovu a znovuzrodenie, a ich falický tvar zase
na plodnosť. Sošky z borovicového dreva či samotné vetvičky tak slúžili na vyjadrenie pocty bohom vegetácie a tiež ako pripomienka nádeje,
uzdravenia a plodnosti a nesmrteľnosti.
Borovica pre zdravie
commons.wikimedia.org

Na liečenie sa dá použiť takmer každá časť borovice. Žuvanie borovej živice pomáha pri bolestiach v krku. Živica sa používa na výrobu náplastí. Tro-
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commons.wikimedia.org

chu sa nahreje, nanesie v tenkej vrstve na plátno a takáto náplasť sa prikladá na omrznuté miesta alebo
na svaly či kĺby, v ktorých sa hlásia reumatické bolesti. Náplasťami so živicou sa tiež čistili vredy a rany.
Na hojene rán a vredov a zmiernenie zápalov sa používalo aj podrvené ihličie. Odvar z ihličia pridaný
do kúpeľa zase uvoľňuje od bolesti svalov a chorých kĺbov, má tonizujúci účinok na kožu a posilňuje cievy.
Obklady z odvaru z ihličia sa osvedčili pri reumatizme.
Mladými výhonmi a šištičkami sa liečil kašeľ. Výťažky z výhonov totiž uľahčujú vykašliavanie a zmäkčuje
sliznice. Účinkujú antisepticky pri chronickej bronchitíde, angíne, tuberkulóze, zápaloch horných dýchacích ciest a používajú sa tiež na inhaláciu a výtery. Z mladých výhonov pokrytých ešte červenohnedými
šupinami sa dá vyhotoviť tinktúra (pomer: 10 g výhonov na 100 ml liehu, dávkovanie: 3 x denne 15 – 20
kvapiek). Kúpeľ v odvare z mladých výhonov sťahuje lono, poklesnutú maternicu či poklesnutý konečník.
Olejom z jadier sa natierali končatiny po mŕtvici. Tiež sa hovorí sa, že ak zle prežívate letné horúčavy,
zoberte počas letného slnovratu borovicovú šišku a jedzte jedno semienko každý deň. Horúčavy budete
dobre znášať.
Odvar z kôry podporuje močenie a zastavuje hnačku.
Hranice samoliečby

Často využívame prírodné látky na samoliečbu a zmiernenie
rôznych ťažkostí, pretože veríme sile prírody, mnohí viac ako
chémii a niekedy až tak, že považujeme všetko, čo nám príroda
ponúka za neškodné. Ale nepopierame tým vlastne tak trochu
to, čomu súčasne veríme? Náš svet je predsa duálny a každá
minca má dve strany. Veriť iba jednej z nich a neprijímať druhú
nás môže zaviesť nesprávnym smerom. Iba spoznávaním
oboch strán a hľadaním rovnováhy medzi nimi dokážeme dôjsť
k podstate. Aj liečivé rastliny môžu uškodiť, ak ich neaplikujeme
správne, ak sa predávkujeme alebo ich užívame pridlho. V podstate neexistujú čisto liečivé a čisto jedovaté rastliny. Všetko
je o správnej dávke, správnej miere, ktorej je potrebné sa učiť.
Hildegarda z Bingenu či slávny lekár a filozof Paracelsus často
nabádali k rozvážnosti a hľadaniu miery, pretože práve tá určuje
či je látka liekom alebo jedom. A to platí aj u borovice. S vnútorným použitím ihličia borovice treba byť opatrní. Vysoký obsah
živice môže pôsobiť dráždivo a poškodzovať obličky. Borovica
nemusí byť vhodná pre osoby so zápalom obličiek, pečene alebo tráviacej sústavy a všeobecne pre veľmi citlivých ľudí.

pexels.com

Zaujímavosti o borovici

Okrem liečivých účinkoch je na borovici toho ešte mnoho zaujímavého. Šišky sú tvorené drevnatými
šupinami a ich vývoj od opelenia až po otvorenie a vypadanie semien trvá takmer tri roky. Výťažok z mla-
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dého borovicového ihličia je výborný biostimulátor – zlepšuje úrodu niektorých zelenín, napr. uhoriek či
paradajok. Drevo borovice obsahuje veľa živice, destiláciou ktorej sa vyrába terpentín. Vďaka vysokému
obsahu živice veľmi dobre horí a je teda obľúbeným palivom. Zo sadzí sa v minulosti pripravoval tuš či
tlačiarenská čerň. Destiláciou borovicového dreva sa zase získaval decht, z ktorého sa ďalej varením vyrábala obuvnícka smola. Tá sa používala na výrobu fakieľ a dokonca aj na natieranie lodí.
Pocta borovici

Toto všetko iste iba podopiera veľkú úctu k stromom, borovicu nevynímajúc, ktorá je neodmysliteľnou
súčasťou našej kultúry. Mnohé obce majú typický strom pre ich oblasť a máme aj mnohé pamätné, vzácne a často navštevované stromy ako napríklad 150 rokov stará borovica Ľudmily Podjavorinskej v areáli
kúpeľov Sliač, s obvodom kmeňa 350cm a výškou 23m. Známa je aj borovica z Hlohovca a s romantikou
spájaná obrovská borovica osamotená na lúke nad obcou Bešeňová. Borovica bola dokonca zvečnená aj
na slovenskej poštovej známke. Tejto pocty sa jej dostalo v roku 1993 a má byť pripomienkou toho aká je
cenná a aké dôležité je ju ochraňovať.
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Mária Horváthová

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa
Cyklus prednášok „Čo sa skrýva v umení?“
V súvislosti s pripomenutím si Svetového dňa filozofie,
predstavila Nová Akropolis cyklus prednášok na tému
umenie. V novembri sa tak uskutočnilo 5 online prednášok, kde sme sa v úvode zamýšľali nad tým, kto je umelec,
čo je umelecké dielo. Neskôr nasledovali už konkrétnejšie témy, a to o mysterickom divadle, literárnej tvorbe,
maliarskom umení a posledná prednáška bola venovaná
klasickej hudbe. Všetky témy nás priviedli k zamysleniu
sa nad dôležitosťou umenia a krásy v našich životoch.
Načreli sme tak do úplne iného súdka ako zvyčajne, ale
presvedčili sme sa, že aj v tomto súdku – v umení – je
množstvo filozofie a úžasnej hĺbky. Online priestor sme
opäť opúšťali príjemne osviežení a nadšení.

Pozývame Vás
7. február – Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti (Košice)

21. február – Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti (Banská Bystrica)
21. február – Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti (Bratislava)
23. február – Zdravie – harmónia tela a duše – 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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