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Mám rád, keď človek zo seba vydáva svetlo. Nezaujíma ma hrúbka sviečky. Jeho hodnotu meriam jej plameňom.

Antoine de Saint-Exupéry
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Milí čitatelia,

z roku 2023 sa nám postupne ukrajuje, jeden me-
siac už je nevratne súčasťou minulosti. Čas i život 
si plynú ďalej svojim prirodzeným tempom, a aby 
sme ho nejako uchopili a využili, zvykneme si, my 
ľudia, robiť rôzne plány. Niektorí už na tento rok 
majú plány, čo všetko by chceli uskutočniť, kam by 
chceli cestovať, čo by chceli vidieť, s kým sa chcú 
stretnúť, do akej činnosti chcú vložiť svoje úsilie, 
akého kurzu sa chcú zúčastniť a podobne. To všet-
ko sú plány pre takzvaný vonkajší svet. Okrem toho 
však každý z nás máme svoj svet vnútorný – svet 
myšlienok, svet citov, svet našej energie či vitality, 
svet psychický alebo aj svet spirituálny, svet cností 
a hodnôt. Aj v tomto svete platí to isté pravidlo, ako 
vo svete vonkajšom – ak chceme uchopiť a využiť 
čas, ktorý nám je životom darovaný, aj náš vnútorný 
svet potrebuje „plán“, ak sa chceme vnútorne nie-
kam pohnúť, niečo zmeniť, nejako sa zlepšiť, zbaviť 
sa zlozvykov alebo tých charakterových vlastností, 
ktoré sa nám nepáčia. A aj v tomto vnútornom svete 
platí, že ak máme plán a krôčik za krôčikom vkladá-
me energiu a úsilie do jeho realizácie, hýbeme sa 
vpred a približujeme sa k takému obrazu človeka, 
akým by sme chceli byť. Aby sa nám podarilo tento 
vnútorný plán dobre vytvoriť, predchádzajú tomu 
tri kroky: koncentrácia, introspekcia a rozjímanie.

Aby sme si vytvorili dobrý a splniteľný plán pre 
vnútorný rast na najbližšie obdobie, potrebujeme 
sa v prvom rade pozrieť na seba samého úprimne 
a koncentrovane. Potrebujeme sa na chvíľu stiahnuť 
zo sveta vonkajšieho a ponoriť sa do sveta vnútorné-
ho, aby sme zistili, v akom je stave. A na to nám slúži 
koncentrácia smerom do nášho vnútra. Znamená to 
vyhradiť si čas na túto prácu, dať jej v našom živote 
priestor, vidieť jej zmysel. Vedieť sa z času na čas za-
staviť od vonkajších povinností a chvíľu sa zahľadieť 
do svojho srdca, do svojej duše, otvoriť rozhovor so 
svojim svedomím alebo s tichým hlasom v nás.

Akonáhle sa utíšime a doprajeme si tieto vzácne 
momenty byť sám so sebou (či už na prechádzke 
prírodou, v tichu nášho domova, alebo na akomkoľ-
vek mieste, kde sa nám to podarí), prichádza druhý 
krok – pozrieť sa do vnútra a uvedomiť si, čo stojí 
za to, aby sme v nás podporili, čo si naopak vyža-
duje vyčistenie, oprášenie alebo generálnu opravu. 
Možno si všimneme, že máme zlozvyk myslieť príliš 
kriticky, alebo si uvedomíme, že niektorý zo vzťa-
hov v našom živote si vyžaduje viac lásky, alebo si 
všimneme, že máme málo energie, lebo nemáme 
dobre nastavený náš každodenný rytmus. Alebo si 
uvedomíme, že ak o trochu viac podporíme našu tr-
pezlivosť, ušľachtilosť či úctu, že sa nám bude lepšie 
komunikovať s ľuďmi. Jednoducho introspekcia je 
ako vnútorná previerka toho, čo všetko v nás mo-
mentálne žije a ide o to, niečo z toho si vybrať, aby 
sme s tým mohli popracovať.

A tu prichádza na rad rozjímanie. Keď sme si zvoli-
li, že napríklad chceme odstrániť nejaký náš neduh, 
rozjímanie nám umožňuje postupne sa dopátrať 
toho, kde má tento náš neduh svoje korene, v akých 
rozmanitých situáciách sa prejavuje, čo ním sami 
sebe a nášmu okoliu spôsobujeme, a aké by mohli 
byť najbližšie kroky, ak sa ho chceme zbaviť. Rozjí-
manie nám pomáha vidieť ho v širších súvislostiach, 
lepšie porozumieť tomu, ako funguje, viac ho precí-
tiť a uvedomiť si jeho dôsledky, a zároveň nám po-
máha urobiť pevné rozhodnutie a stanoviť si „plán“ 
na jeho odstránenie.

Keď sa nám darí vytvárať si pravidelne čas na náš 
vnútorný život, keď sa naučíme koncentrovať sa nie 
len na podnety vonkajšie, ale aj vnútorné, keď sa 
naučíme správne rozoznávať a pomenovávať dianie 
v našej psychike, a keď si doprajeme čas na rozjíma-
nie, zrazu zistíme, že je stále čo robiť, že je stále čo 
rozvíjať, a že je stále čo naprávať... jednoducho, že 
môžeme mať pred sebou neustále vytýčené plány 
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pre naše napredovanie, rozvíjanie sa, stávanie sa 
lepším človekom.

Nepochybne, ďalším krokom je postupne sa učiť 
ako s vytrvalosťou a trpezlivosťou nasledovať a plniť 
svoje plány. Tak, ako aj vo vonkajšom svete, niektoré 
naplníme, niektoré sa nám vymknú spod kontroly, 
na niektoré zabudneme a niektoré ešte aj prekoná-
me. Čiže inak povedané, aj v našej vnútornej práci 
sa stretneme tak s pádmi, ako aj s víťazstvami. Avšak 
to podstatné je neustále kráčať ďalej, nenechať sa 
odradiť pádmi a neostať zaslepený slávou z víťaz-
stiev. „Kráčajúc sa učíme kráčať, dávajúc sa učíme 

dávať,“ ako povedal pán Livraga, zakladateľ Novej 
Akropolis.

Preto nám všetkým prajem, aby sme aj tento rok 
využili na kráčanie nie len po cestách vonkajšieho 
sveta, ale aj po tajomných chodníčkoch nášho sve-
ta vnútorného, v ktorom sa skrýva množstvo bohat-
stiev na zdieľanie. A tiež nám prajem, aby sa nám 
pre tento účel podarilo dobre si vytýčiť „plány“ pre 
náš vnútorný rast a nech vytrváme v ich napĺňaní.

Mária Mihálová 
vedúca Novej Akropolis Košice
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Dar od Ducha tmy
I premýšľal Duch Tmy: „Ako pripútať ľudí ešte moc-
nejšie k zemi? Nech sú uchované obyčaje a zvyky. 
Nič predsa ľudstvo nepripútava pevnejšie k zemi, 
ako zvyky. Ale toto platí len pre masy ľudí. Oveľa 
nebezpečnejšia je však osamelosť. V nej sa predsa 
presvetľuje vedomie a tvoria sa nové formy. Musím 
obmedziť hodiny samoty. Ľudia nesmú zostať osa-
mote. Zabezpečím ich odrazom a nech si zvykajú na 
svoj zovňajšok“. A tak priniesli sluhovia Tmy ľuďom 
zrkadlo!

Použitá literatúra a zdroje: 
RERICHOVÁ, H. 1995. Kryptogramy východu. Bratislava : Fidat. 116 s. ISBN 096748408.

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

Viktor Schauberger a živá energia vody
Zrejme len málo ľudí počulo o Viktorovi Schauber-
gerovi, nieto ešte o jeho objavoch o povahe vody. 
Napriek tomu sú Schaubergerove myšlienky o vode 
pravdepodobne rovnako dôležité ako teória Gaia 
od Jamesa Lovelocka, hovoriaca o Zemi ako o sa-
moregulačnom systéme. Schauberger tvrdil, že ak 
s vodou zaobchádzame iba ako s molekulárnou zlú-
čeninou, nielen že sa dopúšťame nespravodlivosti, 
ale škodíme tým sami sebe.

Viktor Schauberger sa narodil v Hornom Rakúsku 
v roku 1885 v rodine lesníka. Ich rodinným mottom 
bolo: „Vernosť mlčiacim lesom“. Potom, čo videl vý-
sledok univerzitného vzdelania na svojich starších 
bratoch (vrátili sa s tým, čo nazýval „technicko-aka-
demickou mentalitou“ založenou na vede odcu-
dzenej prírode), rozhodol sa nekráčať v ich stopách 

a namiesto toho sa stal lesníkom. Trpezlivým po-
zorovaním prírody sa naučil porozumieť mnohým 
tajomstvám vody. Jeho kľúčovým objavom bol tzv. 
špirálovo-vírivý pohyb vody, ktorý popíšeme bližšie 
trochu neskôr.

Schaubergerova sláva začala stúpať vtedy, keď ho 
zamestnávateľ poveril vybudovaním žľabu na pre-
pravu vyrúbaných kmeňov na pílu nákladovo efek-
tívnym spôsobom. Urobil to tak efektívne, že jeho 
zamestnávateľ začal rúbať ďalšie stromy, aby zarobil 
viac peňazí. S tým sa Schauberger nemohol stotož-
niť, a preto odišiel a zvyšok života zasvätil vynále-
zom.

Svoj úspech so žľabom pripisoval svojim pozorova-
niam pohybov hada a tvaru slepačieho vajca. Pozo-

pixabay.com
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rovanie hada plávajúceho cez rýchlo sa pohybujúci 
prúd v dvojitom špirálovitom pohybe (kombinácia 
vertikálnych a horizontálnych kriviek) ho primälo 
uvedomiť si, že ak by sa kmene stromov dali skrú-
tiť rovnakým spôsobom prostredníctvom osadenia 
protikriviek na stenách žľabu, tak by sa vyhli zasek-
nutiu počas ich putovania cez žľab. A skutočne, vďa-
ka nainštalovaným protikrivkám sa aj tie najväčšie 
a najťažšie kmene pohybovali po koryte ako hady, 
ktoré sa otáčajú a krútia vo vode. No a čo sa týka 
inšpirácie slepačím vajíčkom, jeho tvar použil pri 
návrhu priehrady na dne žľabu, aby nedochádzalo 
k tvorbe tlaku vody a znížila sa jej hybnosť a deš-
truktívna sila.

Ďalší objav uskutočnil, keď prechádzal cez rých-
lo tečúci horský potok a popri tom palicou vytlačil 
nehybného pstruha, ktorý okamžite vystrelil proti 
prúdu obrovskou rýchlosťou. Na základe tejto skú-
senosti si položil niekoľko otázok. Ako sa vôbec 
pstruh dostal do tejto polohy nachádzajúcej sa nad 
vodopádom? Ako sa mu podarilo zostať nehybný 
uprostred zúriaceho prúdu? A ako sa mu podarilo 
prekonať odpor vody a vlastnú váhu a pohybovať 
sa proti prúdu s takou ľahkosťou a rýchlosťou? Pri 
inej príležitosti si zase všimol, že mach na dne po-
toka sa ohýba proti prúdu, a to aj napriek rýchlemu 
toku vody. Zdalo sa to byť podobné ako fenomén 
stojaceho pstruha.

Jeho vysvetlením pre tento jav bol „pozdĺžny vír“ – 
otáčajúc sa špirálovitým pohybom okolo vlastnej 
osi pstruh vytvoril protiprúd, ktorý mu umožnil buď 
zostať nehybným, alebo mávaním žiabier a vytvára-
ním ďalších vírov sa pozoruhodnou rýchlosťou po-
hybovať proti prúdu.

Schauberger to odôvodnil tým, že okrem gravitač-
nej sily, ktorá ťahá vodu preč od zdroja a na dno, 
existuje aj korešpondujúca levitačná energia, ktorá 
vedie vodu späť k zdroju. Keď je rieka v optimálnom 
zdravotnom stave, levitačná sila je ešte silnejšia než 
gravitačná sila, výsledkom čoho je, že končeky ma-
chu na dne koryta sú ťahané „späť“. 

Pozdĺžny vír v prirodzene tečúcej rieke má tenden-
ciu prúdiť stredom rieky. Vďaka svojmu vírivému 
pohybu ťahá hmotu do stredu, takže najťažšia hmo-
ta (najhustejšia voda s teplotou 4 °C) sa nachádza 
v strede. Práve do tohto centrálneho víru sa pstruh 
snaží dostať, a keď sa tam dostane, môže tam ako-
by zakuklený zostať tak dlho, ako len chce a čakať 
na potravu, ktorú mu rieka naplaví priamo do úst. 
To je dôvod, prečo sú daždivé a nepokojné dni na 
takýchto vodných tokoch výhodné pre rybárov. 
Pstruhy totiž nedokážu udržať svoju polohu, keď je 
voda teplá alebo často mení svoju teplotu.

Ďalšia otázka, ktorú si Schauberger položil pozera-
júc na tohto pstruha, bola: Ako sa tam vôbec dostal? 
Bolo to vysoko v horách, nad vodopádom. Ako sa 
pstruhom podarilo dostať cez takú hrozivú prekáž-
ku?

Odpoveď na to mu prišla pri inej príležitosti, keď ča-
kal na pytliaka pri jazierku pod vodopádom. Odrazu 
uvidel, ako sa všetky ryby rozpŕchli, keď sa objavil 
obrovský pstruh. Pstruh zamieril priamo k úpätiu 
vodopádu a začal okolo neho krúžiť do tvaru vajca, 
akoby tancoval. „Zrazu,“ hovorí Schauberger, „zmi-
zol pod prúdom vody, ktorá padala ako tekutý kov 
do jazierka. Znenazdania sa zjavil stojac na chvos-
te a v kužeľovito sa zbiehajúcom prúde vody som 
vnímal divoký pohyb aký robí rotačka. Jeho príčina 
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nebola hneď zrejmá. Po chvíli sa pstruh opäť vynoril 
z tohto rotujúceho pohybu a bez námahy sa vznie-
sol nahor. Keď dosiahol úroveň okraja vodopádu, 
prevrátil sa a bol akoby silným nárazom vymrštený 
za hranu vodopádu do prudko pritekajúcej vody 
nad ním. Potom silno švihol chvostovou plutvou 
a zmizol.“

Prostredníctvom týchto a mnohých ďalších pozoro-
vaní dospel Schauberger k presvedčeniu, že vírivý 
pohyb by sa dal použiť na vytvorenie udržateľnej 
technológie pre budúcnosť. Vyvinul množstvo po-
zoruhodných vynálezov. Jedným z najdôležitejších 
spomedzi nich bol „implózny motor“. „Implózia je 
nasávajúci proces, ktorý spôsobuje, že sa hmota po-
hybuje dovnútra, a nie von, ako v prípade explózie. 
Tento pohyb dovnútra (odstredivý) však nesleduje 
priamu (radiálnu) dráhu do stredu, ale ide po špirá-
lovej, vírivej dráhe. Toto sa nazýva vír a je to tajom-
stvo prírody.“

Väčšina lesníkov a hydrológov bola proti jeho ná-
vrhom a hnevalo ich, že dokonale fungovali, preto-
že odporovali všetkým ich teóriám. Hydrológia tej 
doby totiž považovala vodu iba za chemickú látku, 
ktorá by  mala byť usmerňovaná čo najrovnejšími 
a najpriamejšími cestami priamo k cieľu, aby sa do-
siahla maximálna účinnosť. Schauberger bol pre-
svedčený o opaku. „Cesty prírody sú vždy nepria-
me“, povedal. Vodu vnímal ako živú bytosť alebo 
látku s vlastnými životnými požiadavkami (ako napr. 
špirálovitý či meandrovitý pohyb), ktoré ak sú odo-
pierané, stávajú sa agresívnymi a deštruktívnymi 
(napr. erózia brehov riek).

Prirodzené kľukaté rieky sa len zriedka prelievajú. 
„Príroda je múdra“, opakoval často Schauberger 
v duchu Pythagora. Naopak, v rovných vodných to-
koch klesá bahno (živiny) na dno a spôsobuje zá-
plavy (spôsob akým príroda vracia vodu do nedo-
tknutých podzemných tokov, z ktorých môže opäť 
stúpať a prirodzene prúdiť). Lesy sú tiež kľúčové pre 
produkciu vody, zdravie riek či poľnohospodárstvo. 
Neživá voda je agresívna a spôsobuje záplavy aj su-
cho.

Schauberger cítil silnú potrebu chrániť prírodu 
a podporovať udržateľnú technológiu. Pochopil, 
aká dôležitá je voda pre život na Zemi a videl, ako 
naša civilizácia vodu „zabíja“. Voda, ktorú dnes pi-
jeme a používame na umývanie, je bez života, zne-
čistená chemikáliami, je dodávaná do domácností 
rovnými riekami a potrubiami. Dokonca aj minerál-
na voda sa uchováva v rovných priehľadných nádo-
bách, pričom ideálne podmienky pre vodu sú chlad, 
tma a aby bola okysličená.

Chcel by som vzdať hold tomuto hrdinskému jed-
notlivcovi, ktorý kráčal svojou cestou v službe prí-
rode a ľudstvu napriek všetkým silám, ktoré sa proti 
nemu postavili. Na základe vlastnej skúsenosti raz 
povedal: „Príroda vedie a chráni tých, ktorí si ju ctia 
a verne jej slúžia“. Keď som čítal o jeho živote a ob-
javoch, skutočne som mal dojem, že mu príroda po-
mohla k jeho objavom a chránila ho aj pred mnohý-
mi jeho nepriateľmi.

Julian Scott 

Použitá literatúra a zdroje:
1) SCOTT, J. 2022-07-06. Viktor Schauberger and the Living Energies of Water. Získané: 2022-12-27. Dostupné na: https://library.acropolis.org/viktor-schauberger-and-the-living-energies-of-water/.
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Ukážky z diel: O stálosti mudrca od Senecu
Dnes si predstavíme text od Senecu O stálosti mu-
drca. V úvode textu sa Seneca zaoberá rozdielmi 
medzi stoikmi a inými filozofmi, pričom odlišnosti  
prirovnáva k rozdielom medzi mužmi a ženami - 
obe skupiny prispievajú k spoločnému životu rov-
nakou mierou, no iným spôsobom. Stoici sa podľa 
neho vydali na mužskú cestu. Ďalej sa venuje vzoru 
mudrca, až postupne prichádza k charakteristikám 
mudrca ako dokonalého vzoru múdreho muža. Text 
zrejme hovorí všeobecne o „stoickom mudrcovi“, 
ktorý bol v tej dobe vnímaný ako stelesnenie veľ-

mi mravného konania, vďaka rozvinutým cnostiam, 
a ktorý bol schopný prekonávať ťažkosti života. Ale 
možno by sa dal onen „mudrc“ vnímať ako metafora 
na „múdrosť“ v oveľa širšom rozmere – ako cesta, 
po ktorej kráčame, ako cieľ, ku ktorému smerujeme, 
ako úroveň ľudskej bytosti, ktorej dosiahnutím zís-
kame aj všetky tie krásne charakteristiky, ktoré text 
prisudzuje „mudrcovi“. Poďme sa teda spolu inšpi-
rovať malým úryvkom textu, zaoberajúcim sa kriv-
dou, a zistiť, prečo Seneca tvrdí, že „mudrc“ je v bez-
pečí a ani krivda, ani pohana sa ho nemôžu dotknúť.
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Prípravná sadrová plastika Senecu a Nera od Eduarda Barróna z roku 1904. Dnes sa nachádza v 
Madride v Museo del Prado

O stálosti mudrca
Krivda v sebe obsahuje úmysel urobiť niekomu 
niečo zlé. Múdrosť však neponecháva zlu žiadne 
miesto, pretože jediným zlom je pre ňu nečestnosť, 
ktorá nemôže vstúpiť tam, kde je už prítomná cnosť 
a mravnosť. Ak teda krivda neexistuje bez zla, ak ne-
existuje žiadne zlo okrem nečestnosti a nečestnosť 
nemôže dôjsť k človeku, ktorý je oddaný cnosti, tak 
potom ani krivda k mudrcovi nedôjde. Pretože ak je 
krivdou znášanie nejakého zla a mudrc netrpí žiad-
nym zlom, tak potom žiadna krivda mudrca neza-
siahne.

Každá krivda znamená škodu pre toho, koho posti-
huje a nikto nemôže pocítiť krivdu bez nejakej ujmy 
na dôstojnosti na tele alebo na veciach ležiacich 
mimo neho. Mudrc však nemôže nič stratiť – všet-
ko uložil v sebe, nič nezveril Šťastene, svoj majetok 
má v bezpečí, súc spokojný s cnosťou, ktorá nepo-
trebuje žiadne náhodné veci a nemôže sa preto ani 
zväčšovať, ani zmenšovať. Veď ak dosiahlo niečo 
vrchol svojho vývoja, nie je možné, aby to ešte rást-
lo. A Šťastena neberie nič iné iba to, čo sama dala. 
Cnosť nedala, preto ju ani neodníma. Cnosť je slo-
bodná, neporušiteľná, nehybná, neotrasiteľná, na-
toľko odolná voči ranám Šťasteny, že nemôže byť 
ani vychýlená, nieto premožená; keď sa pripravuje 
niečo strašné, neodvracia oči; žiadny jej rys sa ne-
zmení, ani ak sa pred ňou ukáže niečo hrozivé alebo 
priaznivé.

A tak mudrc nestratí žiadnu vec, ktorej stratu by po-
ciťoval bolestne, pretože v jeho majetku je iba cnosť 
a z nej nemôže byť nikdy vyhnaný. Ostatné užíva 
iba z milosti; koho by sa dotklo, keby bol pripravený 
o niečo, čo mu nepatrí? Ak teda krivda nemôže ublí-
žiť ničomu z toho, čo je mudrcovi vlastné, nemôže 
mudrc utrpieť krivdu, pretože jeho majetok je v po-
riadku, pokiaľ je v poriadku cnosť.

Lucius Annaeus Seneca

Použitá literatúra a zdroje:
1) SENECA, L. A. 1977. Útěchy. Praha : Odeon. 268 s. 
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Ikonológia – magický svet emblémov 
Tým, že ikonológia používa obrázky a symboly 
na vyjadrenie významu či myšlienky, pomáhala po 
dlhé stáročia prenášať náboženské a filozofické po-
solstvá umeleckým spôsobom, a to  v časoch, keď 
neexistoval film či fotografia. Ikonológia je úzko 
spätá s ikonografiou, ktorá je dnes na jednej stra-
ne jedným z oborov dejín umenia, ktorý skúma in-
terpretáciu obrazov a malieb, ale na druhej strane 
predstavuje štúdium náboženských obrazov nazý-
vaných ikony. Ikony, ako posvätné maľby v byzant-
skej tradícii a v ortodoxnej kresťanskej cirkvi, slúžia 
na náboženské účely, a teda nie sú iba umeleckými 
dielami.

Emblémy a obrazy sú staré ako ľudstvo samo. Maľ-
by zvierat v jaskyniach, akými sú napríklad Chauvet 
alebo Lascaux, vznikli pred desiatkami tisíc rokov, 
bez akéhokoľvek textu. Možnosť identifikovať ich 
význam dnes pomáha výskumníkom lepšie pocho-
piť život ľudí tej doby. Neskôr v Egypte, keď boli vy-

vinuté hieroglyfy, sa symboly stali sofistikovaným 
jazykom. Bol to formálny systém písania, v ktorom 
obrázky reprezentovali slová a zvuky. Egypťania po-
užívali aj techniky loga, kedy mohli zväčšiť alebo mi-
niaturizovať obrázok pomocou mriežok. Medzitým 
sa v Číne vyvinula kaligrafia, ktorá spájala vizuálne 
umenie s literárnym významom.

V Európe počas stredoveku prichádzajú beštiáre 
vyobrazujúce stvorenia prírody spolu s akýmisi mo-
rálnymi ponaučeniami. Podľa týchto kníh je svet 
prejavom Boha a všetky stvorenia v ňom majú svo-
je miesto a cieľ. Beštiáre boli veľmi obľúbené preto, 
lebo pomáhali čitateľovi pochopiť zložitosť tohto 
sveta. Texty vychádzali zo starých kníh, ktoré sa ve-
novali opisu prírody. Beštiár z Aberdeenu z 12. sto-
ročia bol jednou z najznámejších kníh tej doby. Na 
stránkach tohto kompendia, ktoré začína knihou 
Genesis, Adam pomenúva zvieratá, vrátane tých 
mýtických akým je napríklad Fénix. Beštiáre a ich 

commons.wikimedia.org
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ilustrácie predstavovali významný prameň pre vý-
tvarné umenia stredoveku. Ovplyvnili aj heraldiku 
a poskytli mnoho námetov pre erby.

V 16. a 17. storočí prichádzajú emblémové knihy, 
ktoré si kládli za cieľ vysvetľovať klasické symboly 
a obrazy. Hoci boli tieto knihy z veľkej časti založe-
né na stredovekých beštiároch, na vysvetľovanie 
obrazov používali aj staroveké zdroje, akými bol na-
príklad platónsky spisovateľ Plutarchos. Pozostávali 
z troch častí: obrázok alebo ikona, motto a múdry 
výrok či vysvetlenie spojenia medzi obrázkom a tex-
tom. V západnej časti Európy boli vydané vďaka 
rozvoju tlače desiatky emblémových kníh. Jednou 
z nich bola aj Ikonológia, ktorej autorom bol Cesare 
Ripa. Ripa bol taliansky ikonopisec z Perugie. Toto 
jeho dielo bolo vydané v roku 1593 bez ilustrácií 
a potom v roku 1603 už s ilustráciami. V Anglicku 
bola kniha prvýkrát vydaná v roku 1709. Táto kniha 
mala významný vplyv aj v nasledujúcich storočiach, 
pretože bola súhrnom vedomostí tej doby.

V Ikonológii Ripa zozbieral vyobrazenia cností, ne-
restí, vášní, umení, humoru, živlov, nebeských te-
lies a zoradil moralistické emblémy podľa abecedy. 
Svoju knihu venoval rečníkom a umelcom, akými sú 
básnici a maliari, aby ju používali ako príručku, z kto-
rej by si mohli požičiavať nápady pre svoju prácu. 
Napríklad lichotenie je stvárnené ako žena hrajúca 
na flaute. Pri jej nohách leží jeleň a opodiaľ je vidieť 
úľ. Obrázok má nasledujúci popis: „Žena v pôso-
bivom zmyselnom rúchu, hrá na flaute s úľom po 
boku a jeleňom zaspávajúcim pri jej nohách. Jeleň 
predstavuje lichôtky, pretože je natoľko očarený 
hudbou, že sa ňou necháva úplne uniesť. Včely sú 
skutočným symbolom lichotenia – v ústach nosia 
med a súčasne skrývajú žihadlo“. Týmto spôsobom 
chápe Ripa podstatu emblému a súčasne dáva 
aj určité morálne ponaučenie.

Žena stvárňujúca „Lichotenie“ z knihy Ikonológia od autora Ceasare Ripa

Ikony a emblémy sú všade okolo nás aj v súčasnej 
spoločnosti, kde sa používajú nielen s praktickým, 
ale aj morálnym cieľom. Napríklad úniková tabuľa 
s utekajúcim mužom vo dverách, často zelenej far-
by, znázorňujúca únikovú cestu, ktorou sa musia 
ľudia riadiť v prípade núdze. Alebo pravidlá cestnej 
premávky rovnako založené na emblémoch, kto-
rým musia byť vodiči schopní rozumieť, aby mohli 
jazdiť bezpečne. To sú iba niektoré z mnohých dô-
kazov toho, že ikony stále zohrávajú v spoločnosti 
dôležitú úlohu.

Istvan Orban

Použitá literatúra a zdroje: 
1) ORBAN, I. 2022-04-18. Iconology, the Magical World of Emblems. Získané: 2022-12.10. Dostupné na: https://library.acropolis.org/iconology-the-magical-world-of-emblems/. 
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Antonio da Correggio – Odpočinok na úteku do Egypta
Correggio, jeden z najvýznamnejší renesančný 
maliarov parmskej školy, bol približne v roku 1520 
poverený zámožným právnikom a milovníkom 
kultúry Francescom Munarim, aby namaľoval ol-
tár pre rodinnú kaplnku Nepoškvrneného počatia 
v kostole sv. Františka v Correggiu. Correggio tak 
vytvoril síce fyzicky pomerne malý oltárny obraz 
(120 x 105 cm), no duchom a atmosférou veľké 

a pútavé dielo, dnes známe ako Odpočinok naúteku 
do Egypta so svätým Františkom.

Výber témy
Námet a inšpiráciu čerpá z evanjelia Matúša. Podľa 
príbehu sa Mária s rodinou zastavila pod datľovou 
palmou, aby si oddýchla. Keď uvidela palmu plnú 
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ovocia, požiadala Jozefa, aby nejaké odtrhol. No 
plody boli príliš vysoko, a tak Jozef odpovedal, že by 
sa mali radšej zamyslieť nad nájdením vody. Potom 
však malý Ježiš, sediaci v Máriinom lone, prehovoril 
k palme a ona ohla svoje konáre, aby poskytla plody, 
a pohla svojimi koreňmi, aby sa mohli osviežiť pra-
meňom čistej vody, ktorý sa objavil pri jej nohách.

Correggio zachytáva moment, kedy Jozef drží v ruke 
konár palmy a núka malému Ježišovi ovocie.

Ten, sediac na Máriiných kolenách, naťahuje ruku 
za ovocím, ako každé iné dieťa. No jeho pohľad je 
intenzívny a obrátený k pozorovateľovi obrazu. Pan-
na, ako univerzálny prostredník, sedí pod palmou 
a nehľadí na dieťa ani na Jozefa, ale hľadí doľava na 
svätého Františka, čím ho zahŕňa do života skupiny, 
aj keď podľa príbehu nie je svätý František súčasťou 
tejto scény. Jeho prítomnosť na obraze je ale opod-
statnená, pretože odkazuje na menovca patróna 
Francesca Munariho, ako aj označenie kostola, ktorý 
patrí františkánskemu rádu.

Atmosféra obrazu
Obrazu dominuje pocit pokoja a bezpečia. Výjav od-
počívajúcej rodiny, vsadený do atmosféry harmónie 
a náklonnosti, má priam až intímny rozmer. Možno 
práve preto, aby ostal tento motív v popredí a ne-
bol prehlušený inými, dáva Correggio do úzadia do-
konca aj tému zázrakov, ktoré sú dôležitou súčasťou 
príbehu. Correggio ich síce minimalizuje, no úplne 
nevylučuje. Keď dobre zaostríme, uvidíme na pravej 
dlani svätého Františka tmavú škvrnu, ktorá odkazu-
je na jeho stigmy. Ďalej vidíme na pozadí obrazu už 
spomínanú palmu, ktorá sa sklonila, aby dala rodine 

svoje ovocie. Je ale vyobrazená ako nehybná a Jozef 
je ten, kto siaha po jednom z jej konárov podávajúc 
chlapcovi ďatle. Legenda tiež hovorí, že palma po-
sunula svoje korene, aby odhalila prameň s vodou, 
z ktorého mohla rodina piť. My však na obraze vidí-
me iba nádobu s vodou odkazujúcu na tento zázrak 
z príbehu.

Symbolika v diele
Výber takejto naratívnej témy pre oltárny obraz 
je zriedkavý a mohlo by sa zdať, že nesúvisí s Nepo-
škvrneným počatím, ktorému je kaplnka zasvätená. 
No prostredníctvom symboliky palmy, ktorá má na 
obraze ústredné postavenie, možno práve naopak 
považovať obraz za úzko spätý s témou. Palma bola 
považovaná za symbol Panny Márie. Starý zákon ho-
vorí: „Vaša postava je ako palma a vaše prsia ako jej 
strapce ovocia“. Je tiež symbolom mučeníctva a slá-
vy, odkazujúc tým na Ježiša. Palma zapúšťa korene 
v najčistejšej vode, nikdy nevysychá a poskytuje 
úkryt. Táto jej charakteristika symbolizuje večný ži-
vot, panenstvo, materstvo, a teda úzko súvisí s Ne-
poškvrneným počatím.

Dielo, ktoré v roku 1638 predali františkánski bratia 
vojvodovi Francescovi d’Este, získal čoskoro nato 
veľkovojvoda Ferdinando II. de’ Medici výmenou 
za dielo Obeta Izáka od Andrea del Sarto a dnes 
ho nájdeme vystavené v galérii Galleria degli Uffizi 
vo Florencii ako jedno z majstrovských diel zbierok 
Medici. 

Mária Horváthová

Použitá literatúra a zdroje:
1) https://www.uffizi.it/en/artworks/correggio-rest-on-the-flight-into-egypt
2) https://www.christianiconography.info/Wikimedia%20Commons/flightEgyptCorreggio.html

commons.wikipedia.org
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Stalo sa
Symboly okolo nás – nevšedná prechádzka Bratislavou 
Pri príležitosti Svetového dňa filozofie sme 17. no-
vembra zorganizovali nevšednú náučnú prechádz-
ku ulicami Bratislavy, ktorá bola tematicky zameraná 
na symboly okolo nás. Pôvodne plánovaný počet 
účastníkov 30 bol presiahnutý, z čoho sme mali 
veľkú radosť. Naše putovanie sme začali na nádvorí 
Primaciálneho paláca pri výjave sv. Juraja bojujúce-
ho s drakom. Presunuli sme sa na Hlavné námestie, 
aby sme si vypočuli „Rolandov odkaz“ o význame ry-
tierstva. Pokračovali sme na Františkánske námestie, 
kde nám grécke bohyne odkryli tajomstvo Ideálu 
Dámy. Odhmotnené steny kaplnky sv. Jána evan-

jelistu pri františkánskom kostole zase prehovorili 
o symbolike gotickej architektúry. Nad strechami 
Michalskej ulice, posadené na tympanóne Univer-
zitnej knižnice, nás trpezlivo čakali základné princí-
py dobre fungujúcej spoločnosti. Napokon sme sa 
zastavili aj pri Čumilovi, ktorý nám sprostredkoval 
dramatické posolstvo Platónovej alegórie o ilúzii. 
Ukončenie prechádzky bolo na Hviezdoslavovom 
námestí, na dohľad od hodín pred hotelom Carlton, 
kde sme sa ponorili do plynutia času a jeho záko-
nitostí a načreli do vôd bohatého sveta mytológie. 
Prechádzka sa veľmi vydarila a tešíme sa na ďalšie.

Pozývame Vás
01. február 2023 – Workshop Sila ilúzií, Bratislava 
04. február 2023 – Oprav si sám – tvorivé dielne nie len pre pánov, Košice 
07. február 2023 – Filozofia pre život – kurz pre rozvoj osobnosti, Bratislava 
14. február 2023 – Spoznaj svoju osobnosť (workshop), Banská Bystrica 
16. február 2023 – Pamäť a koncentrácia (workshop), Košice 
21. február 2023 – Filozofia pre život – kurz pre rozvoj osobnosti, Banská Bystrica 
25. február 2023 – Tvorenie s včelím voskom, Košice  
02. marec 2023 – Praktická rétorika, 1.časť (večerný kurz), Banská Bystrica 
09. marec 2023 – Praktická rétorika, 2.časť (večerný kurz), Banská Bystrica 
16. marec 2023 – Praktická rétorika, 3.časť (večerný kurz), Banská Bystrica 
23. marec 2023 – Praktická rétorika, 4.časť (večerný kurz), Banská Bystrica 
25. marec 2023 – Symboly okolo nás – nevšedná prechádzka po Bratislave 
30. marec 2023 – Spoznaj svoju osobnosť (workshop), Bratislava 
04. apríl 2023 – Filozofia pre život – kurz pre rozvoj osobnosti „intenzívna forma“, Bratislava

Podrobnosti o podujatiach nájdete na https://www.akropolis.sk/program-aktivit

Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin




