35. číslo
Ročník č. III

FILOZOFICKÝ

BULLETIN

november 2018

Myšlienka na mesiac:

„Milovať svojich dokáže každý živočích, ale len ľudskosť sa dokáže nadchnúť pre lásku k spoločnému.“

Móhandás Karamčand Gándhí

ÚVODNÍK
Milí čitatelia,

už od roku 2005 sa tretí novembrový štvrtok
slávi ako Svetový deň filozofie ako lásky k múdrosti
(z gréckeho koreňa „philein“, milovať a „sophia“,
múdrosť), ktorá ak sa pojme mysľou, srdcom
a prakticky súčasne, stáva sa pre človeka nástrojom
k postupnému hľadaniu a nachádzaniu cesty k sebe
samému, k vlastnému životu a jeho princípom,
rovnako ako aj princípom a zmyslu medziľudských
vzťahov a sveta ako takého. A s takýmto prístupom
sa pre nás odkazy všetkých filozofov a mudrcov,
časovo a priestorovo bližších či vzdialenejších,
môžu premeniť na poklady na našej ceste životom,
z ktorých sa môžeme veľa naučiť, z ktorých môžeme
čerpať inšpiráciu, a ktoré sa nakoniec môžu premeniť
na naše vlastné vnútorné bohatstvo.

Skúsme sa v tomto pojednaní pozrieť na to, ako
sa dajú odkazy filozofov ponímať mysľou, srdcom
a prakticky súčasne a ako nás takýto prístup privádza
k sebe samému, k ostatným ľuďom a k hlbšiemu
chápaniu života. A použijeme na to jeden výrok
čínskeho filozofa, Konfucia: „Ak vidíš dobrého človeka,
snaž sa nasledovať jeho príklad. Ak vidíš zlého človeka,
preskúmaj svoje vlastné nedostatky.“
Ak sa chceme týmto výrokom hlbšie zapodievať,
v prvom rade sa nad ním potrebujeme zamyslieť a
snažiť sa pochopiť, akú múdrosť nám v ňom Konfucius
zanechal. Vyzýva nás v prvom rade sa zamyslieť
nad tým, čo je to dobro a čo je to zlo, aké prejavy
by sme v ľudskom konaní ohodnotili ako dobré
a aké by sme nazvali zlými a prečo. Tým sa vydávame
na špirálovitú cestu skúmania dobra a zla v sebe
i vo svete, ktorá nás môže, ak budeme dostatočne
trpezliví a vytrvalí, priviesť bližšie k jednému zo základných princípov univerza, princípu duality. A zároveň
toto pátranie nám môže postupne osvetliť to, ktoré
charakterové črty človeka pôsobia na okolie ako
dobro a stávajú sa príkladom hodným nasledovania
a na druhej strane, ktoré rozpoznávame ako tienisté,
teda súce na prečistenie a presvetlenie.
Ak by sme však pri práci s týmto výrokom ostali len
pri rozumovom skúmaní, bola by to škoda, pretože

by sme sa tým obrali o príležitosť precítiť ho, prežiť ho
a skrášliť ním aj náš vlastný život a naše vlastné konanie.
Ak by sme na chvíľu dali bokom náš rozum a skúsili sa
vcítiť do situácie, keď je nám niekto príkladom svojím
dobrom, prebúdza to v nás krásne city a krásne
myšlienky, vnímame to ako konanie, ktoré by sme
dokonca mohli nazvať aj liečivým pre dušu, konanie,
ktoré prenáša nádej. A o to viac sa takéto konanie
(alebo tento výrok) pre nás stáva inšpiráciou a hlbšou
výzvou k tomu, aby sme aj sami v sebe hľadali to
dobré, čo môžeme ponúknuť svetu. Na druhej
strane nám pri vcítení sa neunikne, že zlým konaním
ubližujeme a miesto nádeje skôr vyvolávame smútok
a strach. A Konfucius nám tu radí, že miesto toho,
aby sme niekoho súdili, každé nedobré konanie,
ktoré pocítime na vlastnej koži, môže byť pre nás
podnetom k skúmaniu, či aj my náhodou v nejakých
iných situáciách nespôsobujeme niečo podobné.
Každý jeden nedostatok, malý či veľký, ktorý v sebe
odhalíme a vydáme sa na cestu vnútorného boja
s ním, sa takto stáva ďalším naším krôčikom k tomu,
aby sme si vytvárali v našom živote krajšie a fungujúcejšie medziľudské vzťahy.

A ako ponímať filozofiu prakticky? Tak, že si
to, k čomu sme sa dopracovali mysľou i srdcom,
vyskúšame a overíme v praxi, v každodennom živote.
To je i cesta k lepšiemu poznaniu seba samého,
pretože každodenný život, ak sme dostatočne bdelí
a vnímaví, nám v jednotlivých situáciách nastavuje
zrkadlo nás samých a ukazuje nám, s čím môžeme
popracovať, ak sa rozhodneme približovať sa k dobru
a k múdrosti.
Želám nám, milí čitatelia, nech sú pre nás odkazy
veľkých mudrcov ľudstva materiálom nie len na premýšľanie a nadchnutie sa ich hĺbkou a múdrosťou,
ale nech sú pre nás inšpiráciou k činom, vďaka čomu,
verím, že sa budeme krôčik za krôčikom približovať
k odhaleniu múdrosti a tajomstva menom život.

Mária Mihálová
vedúca pobočky Novej Akropolis Košice
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KRÁTKY PRÍBEH
Egyptský príbeh: Pravda a Lož

Na čepeľ padla všetka meď z hory El, rukoväť tvorilo všetko drevo z lesa okolo Koptu. Pošva vynikala
rozmermi skalnej hrobky a opasok pozostával z usní celého stáda z Kalu. Takúto nadovšetko vzácnu zbraň
vraj kedysi vlastnil Pravda a vraj ju jedného dňa proste stratil. Jeho brat Lož požadoval, aby bol tento ohavný
čin potrestaný. A tak, zasadlo deväť bohov a uznalo Pravdu vinným. Odsúdili ho k strate oboch očí a na to,
aby doživotne slúžil ako vrátnik u svojho brata tak, ako jeho brat Lož požadoval.
Jedného dňa si však Lož spomenul na bratovu ušľachtilú povahu a nebolo mu po chuti mať takúto
ušľachtilosť blízko seba. A tak povolal Pravdových bývalých sluhov a prikázal im, aby brata odviedli na púšť
a nechali ho napospas hladnej svorke levov. Sluhovia rozkaz splnili. No keď ho viedli medzi pusté piesočnaté
planiny nešťastník Pravda si domyslel, čo sa chystá a žalostne prosil o zmilovanie. Radi sa nechali obmäkčiť.
Veď napokon Pravdu milovali, zatiaľ čo nenávidený Lož sa im protivil. Zachránili ho teda, no nič neprezradili.
Po návrate tvrdili, že na vlastné oči videli ako Pravdu roztrhali hladné levy.
Jedného dňa si istá urodzená dáma vyšla na prechádzku a služobné z jej družiny náhodou zahliadli Pravdu schúleného pod kríkom. Urobil na nich nemalý dojem, a tak ho opísali svojej veliteľke
ako dokonalého. Sotva urodzená pani Pravdu zbadala, zahorela
k nemu láskou. I počali spolu syna. Chlapec rástol ako z vody. Zdal
sa byť zdravý a silný ako syn mocného boha. V škole výrazne vynikal.
No žiarliví druhovia ho často provokovali, že ani nevie, kto je jeho
otec. Chlapca to trápilo. Požiadal teda matku, aby mu povedala,
kde otca hľadať. Ku svojmu prekvapeniu zistil, že jeho otec je blízko,
že je to ten slepec, ktorý stráži ich bránu. Rozhorčil sa, že sa takto
neúctivo zaobchádza s jeho otcom. Hneď mu priniesol pohodlné
kreslo a podnožku, dal mu dosýta najesť, nalial mu pivo a až potom
sa začal vypytovať. Prezradil mu, že je jeho syn a chce vedieť, kto ho
oslepil, aby ho mohol pomstiť. Pravda mu vyrozprával celý príbeh.

Mladík sa rozhodol konať. Vybral pekného býčka a nahnal ho na pastviny, ktoré vlastnil Lož. Pastierovi
povedal, že mu dá chlieb, čutoru, palicu, meč a aj svoje sandále, len nech mu ho postráži, kým sa vráti. Pastier
súhlasil a prijal zviera do stáda. Zvieraťu sa veľmi darilo. Jedného dňa sa Lož vydal na obhliadku svojich
statkov a do oka mu okamžite padol práve mladíkov býček. Rozkázal pastierovi, nech mu zviera privedie,
aby si mohol na ňom pochutnať. Pastier však vzdoroval, lebo býček nebol jeho. Lož to neakceptoval.
Navrhoval, že mu za neho zaplatí, a keď sa majiteľ objaví, nech mu dá ktorékoľvek iné zviera z jeho stáda.
Pastier napokon súhlasil.
Sotva sa mladík dopočul, ako Lož naložil s jeho býčkom, vydal
sa za pastierom a žiadal zviera späť. Zahanbený nešťastník mu
ponúkol, nech si vyberie ktorékoľvek iné z pánovho stáda. Mladík
sa však nedal obmäkčiť, pretože žiadne sa krásou a veľkosťou
nevyrovnalo jeho býčkovi. Veď bol obrovský ako celý Egypt. Keď
sa postavil prednými nohami na Amonov ostrov, jeho chvost
sa otieral o rákosové húštiny nílskej delty, jeden roh pretínal
východný a druhý západný obzor. Pastier sa týmto domýšľavým
slovám vysmial. Taký veľký býk po svete predsa nechodil.

A tak mladík odvliekol pastiera do domu jeho pána a tam obvinil Lož z krádeže. Pozval boží tribunál,
no na bohov neurobila prednesená sťažnosť najmenší dojem. Ani oni neverili, že býk, akého popisuje,
existuje. Po svete predsa nemôže chodiť zviera veľké ako celý Egypt. On trval na svojom a vyzýval ich, že
síce tomuto neveria, ale kedysi dávno veľmi ľahko uverili, že existuje vznešená zbraň, na čepeľ ktorej padla
všetka meď z hory El, rukoväť tvorilo všetko drevo z lesa okolo Koptu, ktorej pošva vynikala rozmermi skalnej
hrobky a opasok pozostával z usní celého stáda z Kalu. Veď verili, že zbraň, ktorú takto popísal tu prítomný
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klamár Lož, existuje a za jej stratu kruto a bezhlavo odsúdili Pravdu: „Teraz teda znovu súďte Pravdu a Lož.
Ja som totiž synom pravdy a prichádzam pomstiť príkorie spáchané na mojom otcovi.” Lož sa pred bohmi
zaprisahal, že Pravda predsa dávno zahynul a mladík je obyčajný klamár: „Prisahám na moju česť. Ak zistíte
že Pravda žije, zbavte ma zraku a ako slepý budem slúžiť ako jeho vrátnik“, bránil sa mladík. Na to mladík
odviedol božský tribunál k bráne matkinho domu. Sedel tam Pravda, živý a zdravý. Lož si vyslúžil svoj trest,
bohovia ho oslepili a urobili vrátnikom v dome Pravdy. A tak sa syn pravdy dômyselne pomstil a napravil
krivdu, ktorú Pravda utŕžil.

Neznámy autor

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
Maria Montessori

žena, ktorá sa nevzdávala
Celým menom Maria Tecla Artemisia Montessori
bola všestrannou pedagogičkou, lekárkou, filozofkou
a vedkyňou.
Ak sa to do teraz nerobilo, neznamená to, že sa
to nedá
Maria Montessori sa narodila v roku 1870 v talianskom mestečku Chiaravalle a v jej 5-tich rokoch
sa s rodinou presťahovali do Ríma. Od malička bola
cieľavedomá a zvedavá. Vďaka svojej neoblomnej,
húževnatej povahe a akademickému nasadeniu
sa stala v roku 1896 prvou ženou v Taliansku, ktorá
bola promovaná za doktorku medicíny. Cestou,
ktorou išla, vytvárala možnosti aj pre všetky ostatné
ženy, prichádzajúce po nej. Snažila sa im byť nielen
inšpiráciou, ale aj podporou. Popritom vykonávala
vlastnú lekársku prax, sporadicky vypomáhala
v detskej a ženskej nemocnici a robila výskum na
psychiatrickej klinike. Vedomosti a skúsenosti, ktoré
Maria Montessori získala pri práci s postihnutými
deťmi, ju viedli k tomu, že začala znovu študovať,
tentoraz antropológiu, aby mohla výchovné a vzdelávacie procesy uplatniť u normálne sa rozvíjajúcich
zdravých detí.

Pomôž mi, aby som to dokázal sám

6. januára 1907 bola otvorená prvá materská
škola Casa dei Bambini (Dom detí) pre opustené
deti pracujúcich rodičov. Maria Montessori ponúkla
deťom činnosti z praktického života (starostlivosť
o seba, starostlivosť o okolie, jednoduché cvičenia

Lepšie je problémom predchádzať, ako zmierňovať
dôsledky

Zistila, že vtedajší systém účinne blokuje až ničí
prirodzené schopnosti detí, a preto si uvedomila
potrebu nového prístupu, podmienok výchovy
a vzdelávania detí. Dieťa nie je malý dospelý, ale
človek s vlastnou osobnosťou, ktorý žije podľa
vlastných zákonov. „V dieťati leží osud budúcnosti.
Ktokoľvek si praje úspešnú spoločnosť, musí chrániť
dieťa a pozorovať prirodzený spôsob jeho konania.“
Ďalšie myšlienky v jej pedagogickom výskume
boli ovplyvnené nielen hlbokým vzdelaním, ale aj
praktickými skúsenosťami z každodennej práce
s deťmi a z pozorovania ich činnosti.

na rozvoj jemnej motoriky) a aktivity so senzorickými materiálmi. Výsledky boli prekvapivé aj pre ňu
samotnú. S deťmi, ktoré navštevovali zariadenie,
sa udiala zázračná premena: deti predtým mrzuté,
apatické alebo rebelantské, neposlušné a deš-
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truktívne sa po nejakom čase upokojili, začali sa
zaujímať o ponúkanú činnosť, hračky postupne
strácali pre ne príťažlivosť. S nezvyčajným zaujatím
opakovali činnosť niekoľkokrát za sebou, potom
pomôcku odniesli na miesto. Ako sa prehlbovala ich
sústredenosť, začalo sa meniť aj ich sociálne správanie, boli družné a priateľsky naladené. Rozvíjala
sa ich osobnosť, začali prejavovať mimoriadne
chápanie, aktivitu, trpezlivosť, vytrvalosť, poriadkumilovnosť, sebadôveru, boli šťastné a pokojné.
Pripravené prostredie

Nebolo to však „učenie“, čo spôsobilo takú
zmenu. V prostredí, v ktorom sa slobodne rozvíjal ich
duch, začali sa prejavovať ich prirodzené vlastnosti.
Maria Montessori objavila, že „Edukácia nie je niečo,
čo robí učiteľ, ale je to prirodzený proces, ktorý sa
spontánne rozvíja v každej ľudskej bytosti. Dieťa
sa neučí počúvaním učiteľa, ale prostredníctvom
vlastnej skúsenosti.“ Výsledky experimentu v prvom
Dome detí vyvolali rozruch a spôsobili revolučné
zmeny v postoji k dieťaťu a v názoroch na výchovu
a vzdelávanie. Niekoľko mesiacov po otvorení
Domu detí začali prichádzať návštevy z celého
sveta, aby sa na vlastné oči presvedčili o úspechoch
Dr. Montessori.
„Deti, ktoré vyrastajú v mieri a kráse a chápu
štruktúru a ciele v živote, budú automaticky
udržiavať čistotu a organizovanú spoločnosť pre
dobro nás všetkých.“

Na základe svojich objavov a zistení, ktoré
overovala v praxi, vypracovala Maria Montessori tzv.
Montessori pedagogickú metodiku, ktorá pomocou
špeciálnych učebných pomôcok a vytvorením
vhodného prostredia podporuje prirodzený záujem
dieťaťa, pomáha mu zafixovať si správne pracovné
návyky a vytvárať svoj vlastný úsudok. Spôsob jej
pedagogiky sa pred 2. svetovou vojnou rozšíril
z Európy až do Spojených štátov. Pri návšteve
Londýna sa stretla s Mahátma Gándhím a na jeho
pozvanie odišla do Indie.
„Človek sám by sa mal stať stredom výchovy.“

Chcela, aby jej pedagogické idey slúžili pre dobro všetkých detí na tomto svete, a preto sú jej
názory založené na tom, že človek sa vyvíja nezávisle
od kultúrnych, náboženských a sociálnych podmienok. Láskyplným a rešpektujúcim prístupom
k dieťaťu môžeme kladne ovplyvniť život celej
spoločnosti a to môžeme dosiahnuť tým, že sa sami
neprestaneme vzdelávať, spoznávať a vychovávať.

Zuzana Lukáčová

Použitá literatúra:
(1)

MONTESSORI, M. 2012. Tajuplné dětství . Praha :
Triton. 184 s. ISBN 978-80-7387-382-0.

(2)

MONTESSORI, M. 2001. Objevování dítěte. Praha : SPS.
207 s. ISBN 80-86189-01-5.
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NA ZAMYSLENIE
Ukážky z diel: Obrana Sokrata
Áno, takto sa veci v skutočnosti majú, občania aténski: na ktorékoľvek miesto sa niekto postaví, pokladajte
ho za to najlepšie, pretože kam ho postaví vladár, tam má podľa mojej mienky vytrvať a podstúpiť aj
nebezpečenstvo, neuvažujúc ani o smrti, ani o ničom inom okrem hanby. Keď ma velitelia, ktorých ste vy
zvolili, aby mi velili, pridelili k útvarom pri Poteidaji, Amfipolis a Deliu, zotrval som tam, kde ma postavili,
rovnako ako ktokoľvek iný, a podstupoval som nebezpečenstvo smrti. Keď mi však miesto určil boh, ako som
sa domnieval a ako som usúdil – že mám venovať svoj život filozofii a skúmaniu seba samého i ostatných
– bol by som sa, občania aténski, dopustil opovrhnutia hodného činu, keby som zo strachu pred smrťou
alebo niečím iným toto svoje miesto opustil.
Bolo by to veru zavrhnutia hodné, a práve vtedy by ma mohol niekto právom pohnať pred súd za to,
že neverím v bohov, keď nenaslúcham veštbe, a bojím sa smrti a domnievam sa, že som múdry, aj keď nie
som. Lebo báť sa smrti, občania, nie je nič iného len ako zdanie múdrosti bez múdrosti skutočnej; je to totiž
zdanlivé poznanie o veciach, o ktorých človek nič nevie. Lebo nikto nevie o smrti ani len to, či snáď nie je pre
človeka zo všetkého tým najväčším dobrom, a ľudia sa jej boja, akoby vedeli, že je tým najväčším zlom. A nie
je potom tá najhanebnejšia nevedomosť domnievať sa, že vieme to, čo nevieme? Ja sa, občania, práve tým
hádam líšim od väčšiny ľudí, a ak snáď som o niečo múdrejší než niekto iný, tak je to podľa môjho úsudku
len preto, že ak neviem nič o posmrtných veciach, tak si naozaj uvedomujem, že o nich neviem; viem však,
že je zlé a hanebné krivdiť a neposlúchať lepšieho, i boha, i človeka. Teda tých zlých vecí, o ktorých viem, že
sú zlé, sa budem vždy viac báť a sa im vyhýbať, než tých, o ktorých neviem, či sú zlé.
A to hovorím aj pre ten prípad, keby ste ma teraz chceli prepustiť a neuverili Anytovi, ktorý povedal,
že som sem buď vôbec nemal prísť, alebo že keď už som prišiel, nie je možné uniknúť poprave; ak budem
totiž oslobodený – vysvetľoval vám – všetci vaši synovia sa úplne skazia a budú konať tie veci, ktorým
ich Sokrates učí. Keby ste mu na to odpovedali: „Sokrates, my teraz neposlúchneme Anyta, naopak
oslobodzujeme ťa, no pod tou podmienkou, že sa už nebudeš zaoberať týmto skúmaním ani filozofovať;
ak však budeš pristihnutý, že to ešte stále robíš, zomrieš.“ Keby ste ma teda chceli, opakujem, za týchto
podmienok oslobodiť, povedal by som vám: „Ďakujem vám, občania aténski, ste láskaví, ale radšej budem
poslúchať boha ako vás, a pokiaľ budem dýchať a budem schopný, uisťujem vás, že neprestanem filozofovať
a prehovárať k vám, s kýmkoľvek z vás sa stretnem, spôsobom mne vlastným...“

Platón
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SVET SYMBOLOV
Gryf

Jedným zo známych mýtických tvorov, s ktorým sa
môžeme stretnúť v mýtoch či umení naprieč celou
Európou a Áziou, je vznešený gryf.

Toto bájne zviera má telo leva, korunované hlavou
a krídlami orla (niekedy má aj predné končatiny orlie).
Kráľ šeliem a kráľ vtáctva mu tiež prepožičiavajú svoju
symboliku. Gryf je solárnym symbolom, je stelesnením
svetla, pozemskej sily leva a nebeskej múdrosti orla, je
pánom zeme aj nebies.

Najstaršie zmienky a vyobrazenia pochádzajú z doby
okolo 4000 rokov p. n. l. z Mezopotámie, Iránu a Egypta.
V starej Perzii boli gryfovia nazývaní aj Shirdal – „lev-orol“.
Boli strážcami svetla, symbolom božského ducha. V Egypte sa gryfovia zobrazovali na reliéfoch, niekedy
ťahajúc faraónov voz. Nájdeme ich aj na mezopotámskych pečatných valčekoch.

Grécke legendy hovoria o gryfoch spojených s bájnym národom Hyperborejcov. Tam vraj žijú v horách
a strážia svoje hniezda vytvorené zo zlata, o ktoré sa ich ľudia snažia obrať. V symbolike sú spojení s bohom
Apolónom. Gryfovia ťahajú jeho voz alebo na nich Apolón jazdí. Sú symbolom prekážky, ktorú treba
prekonať pri hľadaní pokladu.
V stredoveku sa na základe gryfa ako symbolu sily a vznešenosti začal používať
v heraldike. V 13. storočí sa zmienky o gryfoch objavujú v cestopise Marca Pola,
ktorý opisuje, ako ich videl počas svojej cesty Áziou.

Sochy či maľby gryfov môžeme pomerne často vidieť v kresťanských kostoloch,
kde na základe duálnej nátury symbolizujú samotného Ježiša Krista a jeho dvojakú
– ľudskú a božskú - prirodzenosť.

Hoci sa polemizuje o skutočnej existencii gryfov, človeka do dnes svojou
symbolikou neprestávajú oslovovať. Tieto nádherné tvory nájdeme v množstve
novodobých literárnych diel ako je Alica v krajine zázrakov, Harry Potter či Kroniky
Narnie – vždy predstavujúce vznešenosť, majestátnosť, čistotu a ušľachtilosť
ducha.

Monika Melišková

MÚDROSŤ PRÍRODY
Mandragora
O Mandragore by sa dalo povedať, že je rastlinou
„patriacou zemi“, pretože nemá žiadnu dlhú
stonku, ktorou by sa ťahala k nebu. Práve naopak,
jej tmavozelené listy sú rozprestreté skôr pri zemi
a počas zrenia plodov úplne vädnú. Väčšinu roka je
teda mandragora takmer neviditeľná. Jej podstatná
časť je ukrytá pod zemou v podobe koreňov. Možno
práve preto bola v histórii spájaná skôr s temnejším
aspektom. Nič v našom duálnom svete však nie je
iba čierne alebo biele a tak aj táto temná a ponurá
rastlina má schopnosť liečiť a poskytovať priam
omamnú úľavu.

Jed alebo liek?

Oficiálny názov je Mandragora officinarum L.
Pochádza zo Stredomoria, ale dá sa pestovať a kúpiť
aj u nás. Každý predajca však dôrazne upozorňuje
na skutočnosť, že mandragora je smrteľne jedovatá
pre človeka aj pre hospodárske zvieratá. Rozmedzie
medzi omamnou a smrteľnou dávkou je veľmi malé
a mnohí práve v tom vidia symbolické posolstvo,
ktoré sa akoby nesie celou charakteristikou rastliny.
Veď sa to napokon odráža aj v jej názvoch. Volali
ju jabĺčkom lásky, pretože sa verilo, že plody
mandragory zvyšujú plodnosť. Nazývali ju však aj
satanským jabĺčkom, pretože je jedovatá. Na jednej
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strane má hojivé účinky a je príjemným afrodiziakom,
a na strane druhej je to silný halucinogén a jed.
Liečba mandragorou si teda vždy vyžadovala široké
a hlboké vedomosti.

Využitie liečivej sily

Bohaté vedomosti o nej iste mal grécky lekár
Pedanius Dioscorides, ktorý vo svojom rozsiahlom
diele De Materia Medica odporúča podávať víno
vyrobené z mandragory ako anestetikum pri chirurgických zákrokoch. Slovo anestézia bolo práve
v tomto diele použité prvýkrát vo význame
absencie vnímania. Podobne za čias Plínia sa
dávala mandragora žuvať pred operáciou práve
pre schopnosť otupiť bolesť a vyvolať spánok.
Hippokratés a Paracelsus hovoria, že slúži ako
upokojujúci prostriedok. Hofberg zase odporúča
mandragoru jemne rozdrviť s mliekom a medom
prikladať ako náplasť pri liečbe nádorov, vredov
a zapálených rán. Aj v modernej medicíne sa
mandragora stále využíva na upokojenie pacienta
pred operáciou. Tiež pomáha obmedziť tvorbu
sekrétu v pľúcach a potlačiť cestovnú nevoľnosť.
Vnútorné použitie sa neodporúča.

nesiteľný krik, ktorý človeka buď usmrtí alebo privedie
k šialenstvu. Tento námet využil aj Shakespeare
vo svojom diele Otello alebo Rómeo a Júlia. Aby sa
tomu zabránilo, má sa časť koreňov nechať v zemi.
Iným riešením je, že sa k rastline priviaže hladný pes.
Keď sa mu podhodí jedlo, pes sa rozbehne a rastlinu
vytrhne. Obeťou kriku mandragor sa však nestane
zberač, ale pes. Podľa rôznych legiend, ktoré citoval
Theofrastos či Plínius starší, sa tomu dá zabrániť aj
tak, že sa mečom urobí kruh okolo rastliny a počas
vykopávania rastliny sa zberač otočí na západ.
Je vidieť, že mandragora je silná rastlina, ktorá sa
len tak nedá. Pod vplyvom svojej primárnej planéty
Saturnu, rastie pomaly a dlho. Dožíva sa až 50 rokov.
Dnes už trochu zabudnutá kráska podsvetia, hutná,
omamná a tak trochu smútočná, je človeku bližšia
než by sa mohlo zdať. S morfológiou koreňov
pripomínajúcich ľudské telo sa nám prihovára
každou svojou časťou. Tak ako vraví pravidlo
„podobné podobným“, tak každá jej časť zodpovedá
časti človeka. A rastlina celá pomáha človeku ako

Sila vášne skrytá v mandragore

Už v dávnych dobách mala mandragora povesť
afrodiziaka a je v nej aj čosi priam „diabolské“.
Hildegarda z Bingenu hovorí: „Vplyv diabla je
v mandragore prítomný viac než v iných bylinách;
jej pôsobením sa umocňujú mužské túžby, či už
dobré alebo zlé.“ Na zrejme najstarší spôsob použitia
mandragory poukazuje starozákonný príbeh
o Jákobovi, kde sa jeho manželky Lea a Rachel
snažia pomocou plodov „jabĺčka lásky“ ovplyvniť
manželove túžby. Predpokladá sa, že išlo práve
o plody mandragory.
Príbehy a legendy

Podľa ľudových legiend nie je zber mandragory
jednoduchý. Ak rastlinu vytrhnete, spustí sa nez-
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celku. Ten, kto je liečený mandragorou, je totiž
vrúcnejší voči ľuďom - rastlina harmonizuje jeho
vzťahy a posilňuje ľudskosť.

(4)
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU
Stalo sa
Ako sme oslávili Svetový deň filozofie v Novej Akropolis na Slovensku.
Na celom svete si tretí novembrový štvrtok pripomíname Svetový deň filozofie a pri jeho príležitosti sme
na Slovensku pripravili niekoľko podujatí pre širokú verejnosť.

V stredu 14.11. bolo podujatie v Bratislave, v Centre Agathos, venované téme „Symbolika v mýtoch
a rozprávkach“ a zamerali sme pozornosť na skrytý jazyk symbolov, ktorý vždy slúžil na prenášanie
univerzálnych hodnôt a skúseností ľudstva a objavuje sa v mýtoch a rozprávkach mnohých kultúr sveta.
V ten istý večer sa v Košiciach konal prvý večer na tému Duša Východu a duša Západu, počas ktorého sme
si vysvetlili poňatie človeka, vnútorného rastu a niektorých univerzálnych princípov z pohľadu východných
a západných filozofií. Celý večer bol doplnený čítaním podnetných výrokov z diel rôznych filozofov
a mudrcov.
V oboch mestách sme v rovnakom duchu pokračovali
aj vo štvrtok 15.11. V Košiciach to bolo pokračovanie
témy Duša Východu a duša Západu so zameraním na
rozvoj osobnosti a nadčasové hodnoty. A v Bratislave
sme sa zase ponorili do sveta rozprávok, tentoraz
prostredníctvom slovenského kňaza, redaktora, básnika,
prekladateľa, pedagóga a zberateľa ľudových rozprávok,
Pavla Dobšinského, pretože tento rok si pripomíname
190. výročie jeho narodenia. Obohatením pútavého
rozprávania boli ukážky z niekoľkých známych rozprávok
prednesené členmi Novej Akropolis.

Pozývame Vás
16.11.2018 Kreatívny kurz Obraz z paverpolu, Bratislava
19.11.2018 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava
05.12.2018 Dobrovoľnícke tvorivé dielne, Bratislava
08.12.2018 Kreatívny kurz Socha z paverpolu, Bratislava
01.12.2018 Víkendový seminár Matematika duše, Košice
06.12.2018 Večer na tému Symbolika v mýtoch a rozprávkach, Košice
09.12.2018 Víkendový seminár Človek a jeho tieň, Bratislava
Informácie na: www.akropolis.sk
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