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Myšlienka na mesiac:

„Ten, kto pozná iných ľudí, je rozumný. Ten, kto pozná seba, je osvietený. Kto iných premáha, je silný. 
Kto však premáha seba, je mocný. “ 

Lao-c’

Milí čitatelia,
ani sme sa nenazdali a je tu jar... obdobie rastu, 

rozvoja, dlhších a teplejších dní a novej životnej 
energie. Je fascinujúce pozorovať prebúdzajúcu sa 
jarnú prírodu, ktorá nás každým dňom prekvapuje 
svojím nezadržateľným rozpukom, čoraz výraznej-
šími farbami a omamnými vôňami. Zakaždým viac 
žasnem nad touto neznámou gigantickou silou, 
ktorá sa v určitom okamihu po zimnom spánku 
prebudí a všetko živé sa ako na povel začne hýbať, 
rozvíjať a rásť.

Rozmýšľam nad tým, ako je to s človekom. Je aj 
on ovplyvňovaný týmito prírodnými zákonitosťa-
mi? Prejavuje sa aj v nás táto nezmerná životodarná 
sila, ktorá všetko prebúdza a inšpiruje k rozkvitnutiu 
a uskutočneniu sa? Podliehame aj my, ľudia, prírod-
ným cyklom, zákonom a silám? Všetky staroveké 
vyspelé kultúry aj prírodné národy boli presvedčené 
o tom, že áno... že v človeku prebiehajú veľmi ana-
logické procesy ako v celej prírode, nakoľko ľudská 
bytosť je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Jar je teda nielen pre rastliny a zvieratá, ale aj pre 
nás ideálny čas na rozpuk a radosť, pohyb, vnútornú 
mladosť, energiu vloženú do nových plánov a roz-
voja nás samých. Je to obdobie, kedy môžeme 
vkladať životodarnú silu do našich najlepších myš-
lienok, snov a cieľov, rovnako ako na jar sadíme 
a staráme sa o rastliny, ktoré sme sa rozhodli 
pestovať. Aj v našej vnútornej záhrade, ktorou je 
naša myseľ, si teraz môžeme zasadiť to, čo sme sa 
rozhodli kultivovať.

Mnohé filozofie východu aj západu sa zhodujú 
v tom, že v mysli je zárodok všetkého... myseľ 
ovplyvňuje to, čo sa “zhmotní” vo viditeľnom 
svete udalostí, myseľ nám otvára alebo zatvára 
brány, v nej sa rozhodujeme, či budeme radostní 
alebo skľúčení, či niečo zvládneme alebo nie a aké 

príležitosti si do života pritiahneme... hoci často si to 
ani neuvedomujeme a sami sme z toho, čo sa nám 
deje, prekvapení, lebo nie vždy sme dostatočne 
pozorní k tomu, čo v mysli sadíme a polievame... 

V prírode platí zákon, že zo semienka lipy ne-
môže vyrásť smrek ani naopak. To, aká rastlina 
nám v záhrade vyrastie, je určené už od začiatku - 
od maličkého semienka... A hoci všetky semienka 
sú si v začiatku veľmi podobné, rastliny, ktoré 
z nich vyrastú, sú diametrálne rozdielne. Zdá sa, že 
analogický zákon platí aj v našej vnútornej záhrade: 
zárodky myšlienok sú si veľmi podobné, sú maličké 
a nie vždy vieme dobre rozpoznať, čo z nich vyrastie... 
keď však budeme v tomto jemnohmotnom svete 
rovnako pozorní, ako sme v tom hmotnom, čoskoro 
rozpoznáme, čo sa nám to snaží vyrásť a budeme 
sa vedieť rozhodnúť, čo z toho si ponecháme a čo 
nie. Lebo koniec koncov, stará múdrosť hovorí, že 
napokon zožneme presne to, čo sme zasiali. 

Želám nám všetkým krásnu jar a nech sa nám darí 
byť múdrymi vnútornými záhradníkmi, aby sme pri 
žatve neboli nepríjemne prekvapení, ale mohli byť 
spokojní a užili si pocit z dobre vynaloženej energie.

Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku



Guiseppe Verdi
„Sama duša Talianska, ktorá žiari v kráse prírody tak jasne, ako v dielach veľ-

kých básnikov  a veľkých maliarov, našla dnes hlas v mene Giuseppe Verdiho.“ 
Takto sa rozplýva básnik Fogazzaro nad dielami svojho rodáka. A niet sa mu 
čo diviť. Verdiho diela uchvátili už jeho súčasníkov a ešte stále si podmaňujú 
srdcia poslucháčov, a to nielen v rodnom Taliansku, kde ho vždy nazývali  
„Il Maestro”, ale po celom svete.

Ťažké obdobie začiatkov
Keď sa Verdi narodil 10. októbra 1813 v dedine Le Roncole, neďaleko 

Parmy, opera v jeho rodnej krajine už mala za sebou vyše 200-ročné dejiny. 
Verdi zavŕšil jej vývoj. Jeho cesta k uznaniu však bola vykúpená množstvom 
osobných tragédií aj profesionálnych sklamaní. Giuseppe Fortunino 
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Stolárska dielňa
Raz dávno-pradávno bola jedna stolárska dielňa. Jedného dňa, keď bol stolár na pochôdzkach, zasadli 

pracovné nástroje k porade. Porada trvala dlho. Nálada bola ostrá, išlo totiž o vylúčenie niektorých členov 
z dôstojného spoločenstva stolárskych nástrojov. 

Prvý, kto sa ujal slova, povedal: „Musíme vylúčiť našu 
sestru Pílku. Stále hryzie a škrípe zubami. Má tú najhryzavejšiu 
povahu na svete.“  

Ktosi mu skočil do reči: „Ja si myslím, že medzi nami 
rozhodne nemá miesto Hoblík. Je to nabrúsený puntičkár, 
ktorý poodiera všetko, čoho sa dotkne.“ 

A ďalší sa pridávali: „A čo brat Kladivo? Má ťažkú a útočnú 
povahu. Tlčie hlava-nehlava a lezie všetkým na nervy. 
Vyhoďme ho! A čo Klince? Dá sa žiť s takými pichľavými 
bytosťami? Nech idú preč oni. Aj  s Pilníkom a Rašpľou. Žiť 
s nimi je večné utrpenie. A vyžeňme aj Šmirgeľ. Zdá sa, že 
jediný dôvod jeho existencie je škriabať blížneho.“ 

A tak sa stolárove nástroje dohadovali stále živšie  a horlivejšie. Hovorili všetci, jeden cez druhého. Na konci 
zasadania chceli všetci vylúčiť všetkých. Schôdzku znenazdania prerušil príchod stolára. Všetky nástroje 
stíchli. Stolár začal pracovať. Keď nástroje videli ako stolár pristupuje k hoblici, zmäkli. Vzal do rúk dosku a 
prepílil ju „hryzavou Pílkou“. Ohobľoval ju Hoblíkom, ktorý „poodiera všetko, čoho sa dotkne“. Potom prišiel 
rad na Sekeru, ktorá „bez milosti osekáva všetko okolo seba“. Ďalšia bola Rašpľa  s „drsným jazykom“ a brat 
Šmirgeľ, ktorý „škriabe a drhne“. Potom stolár siahol po Klincoch  s „pichľavou povahou“ a celú prácu zavŕšil 
Kladivom, ktoré „bije všetko po hlave“. Použil všetky svoje nástroje so všetkými ich vlastnosťami a urobil 
krásnu kolísku pre dieťatko, čo sa malo narodiť.

Každý je iný a z pohľadu toho druhého možno príliš „drsný“ či „pichľavý“. No z perspektívy Stolára-Tvorcu 
má každý svoju jedinečnú úlohu a všetci spolu umožňujú dokončiť Stolárov zámer. Pokúsme sa pozerať 
viac očami Stolára ako očami jednotlivých Nástrojov.

Neznámy autor



Francesco Verdi nepochádzal z bohatých pomerov, 
no keď sa uňho v ôsmych rokoch začal prejavovať 
hudobný talent, rodičia mu kúpili v bazáre spinet. 
Svoju hudobnú kariéru začal ako pomocník, neskôr 
asistent organistu v kostole a už ako 16-ročný mal 
vo svojej zásuvke niekoľko hudobných kompozícií. 
Na  konzervatórium v Miláne ho však nevzali  
„pre nedostatok talentu“. Nevzdal sa a študoval 
súkromne asi dva roky. Toto „obmedzenie“ vo vzde-
laní síce bolo pre niektorých konkurentov dôvodom 
na posmešky, ale pre Verdiho nikdy prekážkou  
na vytvorenie krásnych diel. 

V nasledujúcich rokoch sa stal 
dirigentom mestského orchestra 
a riaditeľom hudobnej školy  
v Bussete. Už vtedy ho považovali  
za majstra. Popri tom bol uči-
teľom hudby dcéry bohatého 
obchodníka, Margithy Barezzi,  
do ktorej sa zamiloval a v máji 1836 
si ju vzal za manželku.V roku 1838 
kúpil na dielo Verdi autorské práva 
Giovanni Rircordi, rodina Rirco-
diovcov ich vlastnila počas celého 
Verdiho života. Od nasledujúceho 
roku Verdi pôsobil ako slobodný 
umelec a žil v Miláne. Jeho prvá opera 
Rochester, pochádzajúca z tohto 
obdobia, sa stratila, ale už koncom 
roka debutoval v Milánskom Teatro 
alla Scala s ďalšou Oberto, gróf zo 
San Bonifacia. Tá zaznamenala veľký 
úspech a zviditeľnila ho v opernom 
svete. 

Jeho šťastie však netrvalo dlho, ďalšia opera 
vôbec nezaujala. Bol z toho veľmi sklamaný, život ho 
však skúšal ďalej – v krátkom čase mu zomreli obe 
deti a čoskoro ich nasledovala aj ich matka. Prežíval 
náročné chvíle, ako umelec bol veľmi vnímavý 
a citlivý, ale zároveň disponoval aj veľkou vnútornou 
silou. Opäť sa nevzdal, i keď smútok ho nútil utiahnuť 
sa do súkromia, kde sa ho pokúšal zahnať prácou.

Vzostup a úspech
Prvým naozaj veľkým úspechom bolo dielo 

Nabucco (Nabucodonosor), ktoré začal vytvárať  
po smrti manželky. Vážnosť tohto obdobia sa 
prejavila v jeho sakrálnosti. Opera mala premiéru  
v marci 1842 v Milánskej Scale. Úspech z Verdiho 
spravil národného skladateľa číslo jedna  a neza-
budnuteľný Zbor židov sa stal neoficiálnou 
hymnou Talianskych vlastencov. Nabucco svojho 
autora preslávil po celej Európe, aj v Novom Svete 
a nielen to, vďaka nemu sa zoznámil so svojou 

novou družkou, krásnou sopranistkou Giuseppinou 
Strepponi. 

Rovnako úspešnými boli aj nasledujúce diela. 
Námety na ne čerpal z diel úspešných literárnych 
predlôh od známych autorov: Lombarďania a Ernani 
od V. Huga, od Shakespeara Othelo a Macbeth, 
v ktorom tri čarodejky nahradil celým ženským 
zborom, od Lorda Byrona Dvaja Foscariovia, Alžírka, 
Korzár, od Schillera Jana z Arku a Luisa Millerová. 
Tieto opery už boli premiérované v ďalších mestách 
– v Neapole, Ríme, Florencii. 

Bol veľmi tvorivým umelcom, 
takmer každý rok premiéroval 
jednu až dve opery, ktoré mali veľký 
úspech vďaka svojej melodickosti 
a rozmanitosti melódií, príjemne 
sa striedali nepokojné s oslavnými 
či tragickými. Celá jeho hudba sa 
veľmi príjemne počúvala  a navyše 
bola ľahko zapamätateľná, a preto 
si ju mohol pospevovať hockto, 
tak ako si my dnes pospevujeme 
rádiové hity. Melódia bola jeho 
najsilnejšou zbraňou, jeho hudba 
povzbudzovala, utešovala, prinášala 
radosť, pomáhala pri prekonávaní 
problémov, dokonca aj pri duševnej 
očiste. Bola skutočným umením. 

Všetko to, čím umelec je, sa 
odráža v jeho diele, aký je jeho 
charakter, taká je aj jeho tvorba. 
A  Verdi bol nesmierne citlivý, 
tiež hrdý a dôstojný, vraj už na 

samotnom vzhľade bolo možné vidieť jeho 
vznešenosť, pokoj, vyrovnanosť. Bol pravdivý  k sebe 
aj v hudbe: založil ju na pravdivosti pocitov a vernosti 
ich umeleckého vyjadrenia. Jeho estetickým krédom 
bola jednoduchosť, prirodzenosť a pravdivosť.  
„V hudbe ako v láske treba byť úprimný“. 

Stredobodom jeho opier je človek, preto v jeho 
diele vždy všetko stojí na ľudskom hlase, nedominuje 
orchester. Ten svojim zmyslom pre dramatickosť 
využíval na vyjadrenie atmosféry.

Odkedy začal byť slávnym, veľa cestoval, 
striedavo pobýval v Taliansku, Anglicku, Francúzsku, 
ale veľmi rád trávil čas aj na svojom statku v San 
Agate. Bolo dosť náročné popri toľkom cestovaní 
zároveň kvalitne tvoriť, napriek tomu pracoval vždy 
seriózne, dával si záležať na výbere tém a vždy úzko 
spolupracoval s libretistami. Toto obdobie 50-tych 
rokov 19. storočia on sám nazýval galejníckymi 
rokmi. „Ja, ktorý vlastne nemám rád nijakú námahu, 
zúrivo pracujem. Samota  a štúdium: to je môj život!“ 
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socha G. Verdiho v Miláne
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Vynaložené úsilie však prinieslo svoje ovocie 
v podobe diel Rigoletto, Trubadúr, Traviata. Tieto 
diela reprezentujú ďalší umelecký krok v jeho 
tvorbe, sýtil hudbu intonáciami ľudovej piesne 
a tanca. Nebál sa ani politických tém, aj tie prispeli 
k jeho sláve, napr. Bitka pri Legnane. Stal sa jej 
zásluhou symbolom Talianska oslobodzujúceho sa 
z rakúskej nadvlády a ľud ho nazýval „maestro della 
rivoluzione“. Dokonca jeho meno bývalo písané ako 
víťazné heslo prvého kráľa zjednoteného Talianska: 
V. E. R. D. I. = Vittorio Emanuele Re D’Italia.

Operou Sila osudu sa v roku 1862 dostal až do 
Petrohradu a Don Carlos, skomponovaný v roku 
1867 na objednávku Francúzov, predstavoval 
vývojový posun na jeho umeleckej ceste. Vrcholom 
tohto vývoja je dielo Aida, vytvorené v rekordnom 
čase štyroch mesiacov pre Káhirskú operu na otvo-
renie Suezského prieplavu. Námet napísal známy 
egyptológ a prvý riaditeľ egyptského múzea  v Ká-
hire, Ed Mariette bej. Verdi na tento účel študoval 
históriu, zvyky, tradičné egyptské hudobné nástroje. 
V Miláne dal vytvoriť 6 trúbok podľa starovekých 
egyptských a začali ich nazývať „aidovky“. Prieméra 
bola 24. decembra 1871.

Tretie obdobie tvorby – obdobie zrelosti
Ďalších takmer 17 rokov, do roku 1887, mal 

tvorivú pauzu. Utiahol sa do seba a vytvoril len jedno 
dielo, Requiem (1873), majúce sedem častí rovnako, 
ako má i osnova omšového poriadku. Medzi jeho 
najdramatickejšie zbory patrí vášnivé Des Irae.

Žil v San Agate ako obyčajný človek, roľník, 
opálený so slameným klobúkom sa venoval fyzickej 

práci. Miloval pôdu, rozumel jej, pomáhal druhým 
ľuďom a stal sa odborníkom na artézske studne.

V roku 1880 bol dekorovaný Veľkým krížom 
Talianskej koruny, o rok neskôr bola slávnostne 
vystavená vo foyere milánskej Scaly jeho busta 
a mestá Miláno (1886) a Rím (1893) mu udelili čestné 
občianstva.

Po dlhej pauze Verdi ohromil celý hudobný 
svet svojimi dvoma záverečnými dielami na ná-
mety vrcholných Shakespearových drám: Otello, 
uvedená v Scale vo februári 1887, a o šesť rokov 
neskôr Verdiho prvá komédia Falstaff (Winsdorfské 
paničky). Boli to diela dokonalého dramatického 
charakteru, kompozície scén a dejstiev s indi-
viduálnou charakteristikou hrdinu. Preukázali vý-
razné schopnosti takmer 80-ročného skladateľa, 
ktorý aj vo svojom vysokom veku prevyšoval 
svojich súčasníkov a napodobňovateľov. Veľkým 
bol aj vďaka rozsahu svojej tvorby, počas svojho 
života vytvoril 42 diel – 28 opier, 11 vokálnych diel  
a 3 inštrumentálne.

„Verím v inšpiráciu... chcem prebúdzať nadšenie, 
aby ste mohli ozajstne cítiť. Chcem umenie, nech sa 
prejavuje v hocakej podobe, ale nikdy nie zábavu, 
povýšeneckú artistiku alebo teoretickú špekuláciu...“

Posledné roky žil v Miláne, kde 27. januára 1901 
zomrel na následky komplikovaného infarktu. 
Žiadal si tichý pohreb „bez hudby a spevu“ a bolo 
mu vyhovené. No i tak sa ho zúčastnilo 28 000 ľudí, 
pretože zomrel ich hrdina „Kráľ opery“. 

Hodnota jeho diela
Priniesol svetu nadčasové dielo skutočného 

umenia, jeho opery zľudoveli ešte počas jeho života 
a dodnes patria v divadlách na celom svete medzi 
divácky obľúbené. Ale jeho prínos nespočíva len 
v jeho hudobnej tvorbe, ale aj v osobnom príklade 
jeho života, v schopnosti naplno rozvinúť svoje 
potenciály, nevzdávať sa, veriť si a ťažkosti prekonávať 
úsilím venovaným niečomu zmysluplnému. 

„Vyhlasujem, že chcem byť nadšeným stúpen-
com hudobníkov budúcnosti, pravda, pod pod-
mienkou, že ich hudba nebude nijakým systémom 
a teorémou, ale hudbou.“

Viktória Búdová
Použitá literatúra:
WERFEL, F. 1977. Osudy slávnych. VERDI. 3. vydanie. Bratislava : 
TATRAN. 274 s.
BURROWS, J. 2008. Veľký ilustrovaný poradca. Klasická hudba. 1. 
vydanie. Bratislava : SLOVART spol. s r.o. 528 s. ISBN 978-80-8085-
569-7
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SVET SYMBOLOV

Obdobie jari 
Jar je moment, kedy oheň (svetlo) víťazí nad chladom 

(temnotou), moment, kedy sa rodí nové slnko a celá príroda sa 
prebúdza k životu vstupom do nového cyklu. Avšak na to, aby sa 
mohlo zrodiť niečo nové, musí zaniknúť to, čo je už prežité. Preto 
bolo potrebné zahnať zimu a privolať jar.

K obdobiu jarnej rovnodennosti sa viaže divadelný obrad 
vynášania a topenia Moreny (Marmurieny, smrtky, Kyselice či 
Dedka) a donášanie zelenej ratolesti do dediny. Morena, ako 

NA ZAMYSLENIE

Rozjímanie o skromnosti 
Nedá sa hovoriť o filozofii bez toho, aby sa nehovorilo 

o filozofovi: nedá sa spomínať svet ideí bez toho, aby 
sa nespomenul človek, ktorý je schopný tieto idey žiť. 
A preto, ak by sme mali vyzdvihnúť nejakú základnú 
charakteristiku filozofa, človeka múdrosti, povedali by 
sme, že je to človek večne hľadajúci. Je to dobyvateľ, 
ktorý prestane hľadať vtedy, keď konečne dosiahne 
Múdrosť; a nevieme, či vtedy bude hľadať ďalšie veci, pre 
nás dnes nepochopiteľné  a nedosiahnuteľné.

Filozof je ako pátrací pes, ktorý chodí po poliach 
a lesoch, po horách a riekach života a sleduje veľmi 
špeciálne stopy. Hľadá skutočné poznanie všetkých vecí. 
Hľadá sám seba. Hľadá pravdu, jedným slovom hľadá 
Boha ako univerzálny koreň.

Prečo je však jeho cesta taká dlhá a taká namáhavá? Nenachádza sa azda pravda vo svete,  v ktorom 
žijeme? Nie je možné tu zbadať Boha? Je potrebné prejsť nekonečnú púšť nášho prejaveného života, nášho 
historického prostredia, našich okolností, aby sme až za jej hranicami našli to, čo hľadáme? Nie.

Veríme, že Boh a pravda sa nachádzajú v tomto svete, v našom prostredí, v našich úspechoch  a v našich 
problémoch. Sú však zahalení do hrubého plášťa z blata. Sú simulovaní v podobe groteskných figúrok až 
tak dobre, že v mnohých prípadoch klamstvo sídli na mieste pravdy, ktorú zdanlivo nikto nemôže odhaliť; 
vnútorná prázdnota a beznádej sídlia na mieste prirodzených impulzov ľudského ducha.

Schopnosť hľadajúceho filozofa spočíva v tom, aby tu a teraz, napriek chybám a nevedomosti, napriek 
tme a pascám, odhaľoval tie skryté skutočností, ktoré čakajú na úsilie odvážnych ľudí, aby mohli zažiariť 
v celej svojej kráse.

Filozof sa usiluje, neúnavne a bez toho, aby premárnil aj tú najmenšiu príležitosť nájsť svetielka v temnote, 
odhaliť kvapky šťastia aj uprostred nepriazne, kúsoček pravdy aj uprostred dezorientácie.

Dôležitý je cieľ a používanie zmyslov a inteligencie ako sprievodcov na ceste k tomuto cieľu.
Ten, kto vie, čo hľadá a ako má postupovať, je FILOZOFOM.

Delia Steinberg Guzmán
Riaditeľka Medzinárodnej organizácie Nová Akropolis
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symbol zimy a smrti, bola zhotovená z dvoch drevených palíc 
v tvare kríža obkrútených slamou a mala oblečené sviatočné šaty 
a podobizeň starej ženy s čepcom. Kňaz alebo najvyšší duchovný 
predstavený obce preniesol do slamenej bábky všetky hriechy, 
choroby a nešťastia vlaňajšieho roka. Za spevu obradných piesní 
dievky niesli Morenu celou dedinou a pred každým domom sa na 
rozlúčku poklonili. Počas sprievodu sa potriasali stromy, aby v novom 
prírodnom cykle dobre rodili. Morena sa vyniesla až za dedinu, kde sa 
spálila a hodila do vody (oheň i voda majú v rámci obradov očistný 
charakter), čím definitívne zahnali zimu a s ňou i starý rok. Na znak 
zrodu nového života vracajúci sa sprievod priniesol do dediny leto 
(letečko, májik, lesolu) - zelenú ratolesť ozdobenú stuhami a maľovanými vajíčkami (kraslicami), ktoré 
symbolizujú zárodok nového života a nového cyklu. 

Týždeň po vynesení Moreny z dediny, resp. po privítaní jari, nasledovala kvetná nedeľa - pôstna nedeľa 
spätá s uctievaním zelene známa ešte z predkresťanských obradov (svätenie zelených vetvičiek kadidlom, 
svätenou vodou a modlitbami). Tento obyčaj patril do jarného cyklu, ktorého základným symbolom bola 
zeleň a hlavným motívom bol príchod a oslava jari a s ňou súvisiaci začiatok poľnohospodárskych prác.

Ukážka z práce Slovenské ľudové tradície, slávnosti a obrady spojené s cyklami v prírode
 Kamila Hermannová, Mária Mihálová

Včely – vzor ľudského spoločenstva
Včely inšpirovali ľudí od nepamäti. V ich správaní 

hľadali paralely s ľudským rodom. Slovo éthos malo 
v antike dva významy – éthos ako hodnoty spojené 
s etickým správaním a éthos ako životné prostredie 
živočíchov. Dnešné slovo etika je filozofickou 
disciplínou, ktorá skúma správanie ľudí z hľadiska 
morálky a etológia je vedná disciplína zaoberajúca 
sa správaním zvierat.

Usporiadanie včelstva si ľudia spájali s ideálom 
náboženského, spoločenského a politicko-ekono-
mického zriadenia. Prítomnosť včiel symbolizovala 
v náboženstve stretnutie súčasnosti  a večnosti. 
V čase vlády kresťanskej cirkvi boli včely robotnice 
vzorom panenskej čistoty. Vzdávali sa pohlavného 
života v prospech služby spoločenstvu ako rehoľ-
níci pre Božie kráľovstvo. Počas monarchie sa 
zdôrazňovala poslušnosť včiel včele kráľovnej. 
Komunistická ideológia využila prácu včelích ro-
botníc a demokratický systém zdôrazňuje súhru 
v rámci celku ako život vo včelom superorganizme. 

Predobrazy ľudských cností 
Z pohľadu evolúcie si ľudský rod nesie v túžbe 

zachovať život podobné inštinkty ako včelie 
spoločenstvo. Ak život včiel posudzujeme vo vzťahu 
k nám ľuďom, potom sú včely nielen prostriedkom 

na výrobu medu, ale sú pre nás významné na 
poznanie seba a vytvorenie vzájomného vzťahu. 
V tomto duchu môžeme vidieť predobrazy ľudských 
cností ako rôzne schopnosti ľudskej duše konať 
dobro. 

Rozvážnosť je jedna z cností, ktorá je vlastná 
včelám. Pri zásadných rozhodnutiach používajú 
včely tanec ako komunikačný nástroj pri voľbe 
vhodnej lokality pre znášku alebo pre vyrojenie 
sa, pri ktorom je včela prieskumníčka slobodná vo 
vyjadrení svojho názoru. Následne dochádza k roz-
vážnemu vyhodnoteniu všetkých navrhnutých 
alternatív a prijatiu optimálneho riešenia. 

Podobné hľadanie spoločného dobra a pod-
riadenosť spoločnej vôli nie sú človeku vždy vlastné. 

MÚDROSŤ PRÍRODY
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Včely sú v tomto ohľade pre nás vzorom, ako si 
stanoviť správne ciele, výber vhodných prostriedkov, 
prijatie rady a názoru druhého človeka a nakoniec 
podriadenie sa optimálnemu spoločnému riešeniu. 

Vytrvalosť je ďalším príkladom predobrazu 
ľudskej cnosti. Včely usilovne zbierajú nektár, 
pričom poznajú svoje sily a vedia presne, aký je ich 
zámer. Sú vytrvalé v realizácii svojho plánu, ak sa 
rozhodnú vyrojiť, nezabránia im v tom ani opatrenia 
včelárov. Podľa vzoru včiel by sme si mali udržiavať 
podobnú vytrvalosť pri realizácii našich zámerov, 
snov a sľubov. Vytrvalosť nás posilňuje pri životných 
skúškach a umocňuje vzťahy a priateľstvá pri 
spoločnej činnosti.

Včely dokazujú svoju statočnosť svojou 
solidaritou s celkom, keď sú ochotné obetovať sa 

pre prežitie včelieho spoločenstva. Po bodnutí 
„nepriateľa” žihadlom včela hynie. V tomto ohľade 
sú včely pre nás výzvou, ako sa nebáť statočne hájiť 
hodnoty a nasadiť vlastnú kožu za pravdu. 

V týchto živých celkoch, v týchto organizmoch 
organizmov plynie život ako dvojjediný proces. 
Je to súčasne existencia jednotlivých rastúcich, 
vyvíjajúcich sa, rozmnožujúcich sa jedincov, 
ako aj existencia ich rastúcich, vyvíjajúcich sa 
a obnovujúcich sa spoločenstiev, ktoré každého 
vyvinutého jedinca menia na časť zložitej organickej 
štruktúry. Nezabúdajme, že aj my sme čiastočkami 
živého organizmu Zeme, ktorý bude prospievať, 
ak si uvedomíme našu spätosť  s prírodou a jej 
zákonitosťami.

Renáta Zbojánová

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa...
Večer na tému ODKIAĽ MÁME TRADÍCIE?

V živote každého z nás sú prítomné viaceré 
tradície. Niektoré s nami súladia a páčia sa nám 
viac, iné menej alebo vôbec. Možno je to tým, 
že už dnes nevieme presne, kedy a z akého 
dôvodu vznikli, či má význam ešte udržiavať ich 
zaužívanú formu alebo je lepšie si ich uspôsobiť 
podľa vlastných predstáv. Práve preto Nová 
Akropolis uskutočnila v Centre Agathos 1.3.2018 
večer venovaný téme tradícií a ich významu  
v dejinách a v súčasnosti. Účastníci sa spoločne 
zamýšľali nad tým, čo tradície sú, aký je ich 
zmysel a či ich ešte stále potrebujeme. Spoločne 
sme dospeli k záveru, že skutočné tradície nie sú 
len ľudským výmyslom, ale reflexiou na prírodné 
zákony, súhrnom skúseností predchádzajúcich generácií každého národa. A ako také prenášajú nadčasové 
hodnoty platné a užitočné v každej dobe, čo opodstatňuje ich dlhodobé udržiavanie.

Pozývame Vás
24.3.2018 Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava
5.4.2018  Večer na tému Zázračný svet Inkov (prednáška), Bratislava
5.4.2018 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
18.4.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice
20.4.2018 Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava
21.4.2018 Sny, reč duše (prednáška), Bratislava
21.4.2018 Carl Gustav JUNG - Psychológia s dušou (seminár), Košice
Informácie na: www.akropolis.sk


