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Myšlienka mesiaca:
„Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily ako odvaha.“ 

Viktor Emil Frankl

Milí čitatelia,
vitajte pri čítaní októbrového čísla nášho filo-

zofického bulletinu. Keďže v tomto mesiaci sa od roku 
1994 oslavuje Svetový deň učiteľov, ktorý bol stanovený 
organizáciou UNESCO na 5. októbra a práve v tomto 
roku má svoje 25. výročie, rada by som sa pri tejto téme 
pozastavila a týmto úvodníkom vyjadrila poctu a vďaku 
všetkým učiteľom – a to nielen tým „z povolania“, ale aj 
mnohým ďalším.

Každý z nás stretne v priebehu života pestrú škálu 
učiteľov. V detskom veku sú nimi predovšetkým rodičia, 
starí rodičia, školskí pedagógovia a vychovávatelia, ale 
často aj hrdinovia obľúbených príbehov alebo rôzne 
idoly, ku ktorým vzhliadame a berieme si ich za vzor.

Počas dospievania sa do tejto skupiny čoraz viac 
začínajú zaraďovať aj rovesníci alebo o niečo starší 
kamaráti a často sa stáva, že sa pôvodná úcta a rešpekt 
k staršej generácii začínajú premieňať na rastúcu 
pochybnosť či dokonca vzdor a objavuje sa silná 
túžba nájsť si svoju vlastnú cestu. Namiesto rodičov 
a pedagógov preberajú úlohu učiteľov napríklad skú-
senejší kolegovia v profesii alebo v dnešnej dobe čoraz 
častejšie aj rôzni viac alebo menej kvalifikovaní mentori 
a kouči... no v každom prípade potreba učiť sa a prijímať 
skúsenosti stále zostáva.

Ak sa táto potreba prejaví nielen v oblasti profesie 
či našich zručností pre praktický život, začíname 
pociťovať túžbu naučiť sa viac o samotnom živote 
a jeho zákonitostiach, kladieme si otázky o zmysle 
nášho konania, cítime potrebu lepšie sa orientovať 
v hodnotách a hľadáme hlbšie porozumenie všet-
kému, čo sa odohráva v nás aj okolo nás. A práve tento 
vnútorný nepokoj nás privádza k hľadaniu učiteľa alebo 
učiteľov, ktorí sa tradične nazývajú „učiteľmi múdrosti“, 
a ktorí existovali v každej dobe, aby ľuďom prinášali 
odpovede na ich najhlbšie otázky. 

Keď sa na to pozrieme z filozofického hľadiska, 
môžeme v súlade s tisícročnými tradíciami povedať, 
že ľudská duša je učeník na ceste životom a jednou 
z jej základných potrieb je rozširovať si svoje vnútorné 
obzory, čerpať skúsenosti od tých, ktorí kráčajú pred 
ňou, dostávať podnety a výzvy na vnútorný rast, aby 
sa s postupným dozrievaním mohla aj ona premeniť 
na malého učiteľa pre niekoho ďalšieho a cítiť sa tak 

súčasťou veľkej reťaze prenášania ľudského poznania 
a skúsenosti.

Hovorí sa, že ak človek naozaj úprimne hľadá, učiteľ 
sa objaví. Nemusí to priamo znamenať, že sa zrazu 
objaví niekto, kto sa nám bude venovať a učiť nás, 
môže to znamenať aj to, že objavíme nejakú významnú 
osobnosť filozofie či knihu, ktorá k nám prehovára, 
alebo že nás postupne naše životné situácie privedú 
k tomu, že sa nám začnú objavovať odpovede na naše 
otázky. 

Okrem výnimočných ľudí, ktorých by sme právom 
mohli nazvať učiteľmi múdrosti, tých, čo nám vedome 
a s láskou odovzdávajú svoje poznanie a ku ktorým 
cítime špeciálnu vďaku a úctu, nám na našej ceste 
môže byť učiteľom každá osoba a každá situácia, ktorá 
nás stretne, či už ju v danom okamihu hodnotíme 
pozitívne alebo negatívne. Samotný život je koniec 
koncov veľkým učiteľom, ktorý nás prostredníctvom 
rozličných situácií vedie k vnútornému rastu a ak s ním 
spolupracujeme, zrazu si uvedomíme, že nám ponúka 
tisíce lekcií, z ktorých sa môžeme každodenne učiť.

Stačí sa len pozrieť zo správneho uhla pohľadu 
a náš život je zrazu nesmierne bohatý a v tisícerých 
podobách sa nám prihovára a neúnavne nás 
učí. Ponúka nám lekcie lásky, vytrvalosti, pokory, 
spravodlivosti, dôstojnosti, nezištnosti... A ak sa nám 
podarí prerásť obdobie „vzdoru“ a prijmeme tieto 
lekcie ako dobrý a učenlivý žiak, otvorí sa pred nami 
pestrá a nádherná cesta k sebe samému a k hlbšiemu 
pochopeniu zákonitostí, ktoré tepú v srdci života 
a v našom vlastnom.

Mať v živote naozajstných učiteľov je obrovský 
dar. Každý ich môžeme nájsť a sú nám tým bližšie, 
čím úprimnejšie a nezištnejšie je naše hľadanie, čím 
viac sa chceme učiť nie pre seba, ale preto, aby sme si 
splnili svoju vlastnú a jedinečnú úlohu vo veľkej reťazi 
vzájomnej spolupráce a ľudského vnútorného rozvoja.

Želám nám všetkým čo najviac pochopených 
a zvládnutých lekcií.

 Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku



2

KRÁTKY PRÍBEH
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Sila zvyku 
Niekoľko rybárok zastihla na ceste domov prudká 

búrka s krupobitím. Potrebovali sa schovať, a tak požiadali 
o útočisko miestneho kvetinára, ktorý býval neďaleko. 
Ochotne ich pozval dnu a dovolil im tam prespať. Dal im 
nocľah v izbe, ktorá bola plná košíkov s voňavými kvetmi. 
No rybárky tu nemohli oka zažmúriť. Ten vzduch bol „až 
príliš dobrý“. Pre ne bol prirodzený pach rýb. Kvety ich 
rozptyľovali, rušili, dokonca im nedovoľovali ani len si 
zdriemnuť. Až pokým jednu z rybárok nenapadlo riešenie: 
„Dajme si každá, čo možno najbližšie k nosu svoj prázdny 
košík z rýb. Nebudeme cítiť tie odporné kvetiny. Nič nám 
nebude vnikať do nozdier a rušiť náš spánok.“ Nápad sa 
zdal byť veľkolepý, a tak si všetky privoňali k svojmu košíku 

páchnucom po rybách. Do pár minút už bola miestnosť plná hlboko spiacich a chrápajúcich rybárok. Veru, 
a taký je aj vplyv zlých skutkov na náš charakter. Aj on dlho odmieta vôňu kvetov - čistotu, ktorá je pre neho 
niečo nové - a radšej volí páchnuce ryby iba preto, že je tak zvyknutý. 

Rabíndranáth Thákur

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V NAŠICH MESTÁCH 
1.časť - SLOVENSKÍ VEDCI V NÁZVOCH NAŠICH ULÍC 

Denne kráčame ulicami našich miest a možno ani nepoznáme mená v ich názvoch a nevieme, kto boli 
tí ľudia, po ktorých sú naše ulice pomenované. Skúsme teda aspoň trochu nahliadnuť do života niektorých 
ľudí skrývajúcich sa za týmito menami a zistime, či to boli skutočne inšpiratívne osobnosti zasluhujúce si 
byť zvečnené v názvoch našich ulíc.

Ulica Maximilána Hella v Bratislave
Maximilián Rudolf Hell bol kňaz, významný fyzik a vynikajúci astronóm 
18. storočia, rodák zo Štiavnických Baní. Jeho výskumy v oblasti 
polárnej žiary a magnetického poľa boli doslova priekopnícke, no 
hádam najvýznamnejšia je jeho expedícia na polárny kruh. Dosiahla 
vynikajúce výsledky, ktoré boli vo vedeckých kruhoch vysoko cenené. 
Potvrdil napríklad, že Venuša nemá žiadny mesiac a na základe 
svojich pozorovaní ako prvý určil, mimoriadne presne na tú dobu, 
paralaxu Slnka. Obzvlášť významná je aj jeho publikačná činnosť, 
predovšetkým vydávanie ročeniek Ephemerides Astronomicae ad 
meridianum Vindobonensem. Vyštudoval filozofiu, logiku a prí-
rodné vedy, zaujímal sa o jazykovedu, históriu i literatúru. Počas 
celého svojho života sa popri svojich povinnostiach duchovného 
neúnavne venoval aj vedeckej práci. Vydal celkovo 26 vedeckých 
prác a napísal mnoho učebníc matematiky. Okrem ulice v Bratislave 
je po ňom pomenovaný napríklad aj kráter na Mesiaci. Pochovaný 
je vo Viedni a nápis na jeho hrobe hovorí za všetko: „Tu odpočíva 
astronóm známy po celej Európe, ktorý vynikol svojím objaviteľským 
duchom a príkladným životom.”

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

zdroj: pixabay.com

zdroj: commons.wikimedia.org - Hamy, Alfred
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Rodný dom v Slavošovciach

Ulica Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
Rovnako ako Hell, aj Andrej Kmeť sa narodil v štiavnickom kraji, v obci 
Bzenica, ktorá má aj dnes na svojich web stránkach hrdú zmienku 
o tomto významnom archeológovi, geológovi, historikovi a botanikovi. Bol 
vysvätený za kňaza v Ostrihome a svoju prvú omšu slúžil v rodnej Bzenici. 
Bol jeden z prvých vzdelancov, ktorý sa neúnavne a systematicky venoval 
archeológii, aj keď na to nemal odborné vzdelanie. Pri výskume v Beši vykopal 
a zachránil kostru mamuta. Nazývali ho slovenský Schliemann. Venoval sa aj 
folkloristike, skúmal slovenské zvyky, tradície, zaujímal sa a zbieral rozprávky 
a povesti. Zbieral aj slovenské výšivky a čipky. Podarilo sa mu prezentovať 
slovenské čipkárske umenie vo Viedni, v Prahe a dokonca aj na svetovej 
výstave v Paríži. Bol významným geológom, paleontológom a botanikom. 
Neustále botanizoval, zbierky triedil a kategorizoval. Našiel viacero nových 
druhov rastlín. Zostavil herbár, ktorý obsahuje 72 000 položiek. Je uložený 
v Slovenskom národnom múzeu. Všade, kde pôsobil, výrazne bojoval proti 
alkoholizmu, zakladal knižnice, spolky a publikoval. Podľa mnohých sa 
natrvalo a hlboko zapísal do našej kultúrnej histórie. 

Ulica Aurela Stodolu v Martine
Aurel Stodola, rodák z Liptovského Mikuláša, je mnohými 

považovaný za renesančného človeka. Bol vynikajúcim vynálezcom, 
výborným pedagógom a mal aj nezvyčajný hudobný talent. Jeho 
najväčšie dielo spočíva v práci na parných a spaľovacích turbínach. 
Zostrojil prvé tepelné čerpadlo na svete.  Predvídal nesmierny rozvoj 
a využitie týchto tepelných strojov s takou presnosťou, že jeho 
teoretické štúdie a matematické výpočty sú aktuálne aj dnes. Jeho stroj 
z medzivojnového obdobia údajne stále vykuruje ženevskú radnicu. Mal 
povesť vynikajúceho pedagóga a učil aj Alberta Eisteina, ktorý sa o ňom 
vyjadril takto: „Keby sa narodil za čias renesancie, bol by sa stal veľkým 
maliarom alebo sochárom, pretože najväčším impulzom jeho osobnosti 
bola potreba tvoriť a fantázia. Toto mocné zanietenie prenášal na svojich 
študentov dlhé a dlhé roky svojej plodnej pedagogickej činnosti. Aj keď 
hlavnou hnacou silou jeho práce bola kvitnúca tvorivá činnosť, predsa 
jeho sila bola v neustálej túžbe po poznaní a mimoriadnej jasnosti jeho 
myšlienok.“ Väčšinu aktívneho života síce prežil v Zürichu, no o svoju 
rodinu a dianie na Slovensku sa neprestal zaujímať a na Slovensko nikdy 
nezanevrel. 

Petzvalova ulica v Košiciach
Jozef Maximilán Petzval pochádza zo Spiša a za svoj život si tento matematik 
a konštruktér získal predovšetkým označenie „krstný otec optiky“. Za jeho 
najväčší objav sa považuje nová technológia objektívu, ktorá umožnila robiť 
portréty úplne inak a v kratšom expozičnom čase. Pred tým sa fotili nehybné 
objekty, ktoré sa snímali aj niekoľko minút. Preto sa na starých fotografiách 
zdajú byť všetci strnulí. Petzvalove sklo však výrazne zvýšilo priepustnosť 
svetla a znížilo expozičný čas. A tak sa aj jeho zásluhou začal skutočný 
rozvoj fotografickej techniky. Svoje vedomosti v oblasti matematiky a fyziky 
uplatnil aj inak. Zaoberal sa stabilitou mostov, výškových budov, lanových 
dráh a technickým riešením sa mu podarilo zabrániť negatívnemu dopadu 
jarných záplav. Študoval aj akustiku, balistiku, teóriu kmitov napnutých 
strún, pripravoval teóriu tónových systémov. Patria mu aj zásluhy za vy-
nálezy ako princíp divadelného ďalekohľadu, nový typ zväčšovacieho 
a projekčného prístroja, zdokonalenie mikroskopu i svetlometu. Napísal 
okolo 90 vedeckých prác a štúdií. Bol známy svojou duchaplnosťou 
a vtipom. Svojou prácou sa zaradil medzi najvýznamnejších slovenských 
vedcov 19. storočia. 

zdroj: commons.wikimedia.org

zdroj: commons.wikimedia.org 
- Fr. Schmelhaus, ETH Zürich

zdroj: commons.wikimedia.org 
- adolf dauthage
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Ulica Jozefa Murgaša v Nových Zámkoch
Rodák z Tajova Jozef Murgaš bol kňaz, politik, maliar a vynálezca, známy 

predovšetkým ako priekopník bezdrôtovej komunikácie. V USA mu bolo 
udelených niekoľko významných patentov v tejto oblasti. Bol prvý, komu sa 
podarilo uskutočniť bezdrôtový prenos hovoreného slova, čo v tom čase, v ro-
ku 1905, predstavovalo svetový unikát. Študoval pôvodne teológiu a neskôr 
maliarstvo. Obe zúročil, pretože pôsobil aj ako kňaz a venoval sa aj maľbe. Popri 
tom ale vždy horel aj pre elektrotechniku. Aj keď žil v cudzine, bol politicky 
aktívny, výrazne sa angažoval v otázkach vzniku Československa. Smutné 
však je, že aj keď svojimi patentmi získal uznanie celého sveta a jeho prínos je 
nepopierateľný, na rodnom Slovensku, žiaľ, v tej dobe pre neho doslova nebolo 
miesto. Nebol vítaný ani uznaný. Dnes sa to snažia mnohí napraviť. Môžeme sa 
pridať aj my a spomenúť si na neho, keď budeme kráčať po ulici Jozefa Murgaša. 

Mária Horváthová
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zdroj: commons.wikimedia.org 

NA ZAMYSLENIE

CESTA KU ŠŤASTIU PODĽA ARISTOTELA
Aristoteles patrí medzi velikánov filozofického sveta a témy, ktorými sa zapodieval, by sme mohli označiť 

ako všeľudské a nadčasové. Preto nečudo, že i otázka šťastia sa nachádza v odkaze tohto gréckeho antického 
filozofa. Spôsobom jemu typickým, teda postupnou logickou úvahou krok za krokom rozpletá cestu 
k šťastiu vo svojom diele Etika Nikomachova a zaujímavým spôsobom hľadá a zdôvodňuje to, kde môže 
človek akejkoľvek doby, žijúci v ktoromkoľvek kúte sveta, nachádzať Veľké Šťastie, blaženosť (eudaimonia), 
prosto šťastie, ktoré nie je prchavé a závislé od okolností či nálad.

V tomto pojednaní sa pozrieme na Prvú Knihu zmieneného diela, v ktorej prepája etiku s blaže-
nosťou a následne blaženosť s cnosťami.

CIEĽOM KAŽDEJ ĽUDSKEJ ČINNOSTI JE DOBRO

Aristoteles vo svojich dielach často vychádza z nejakej všeobecne 
platnej tézy, ktorú nie je potrebné overovať, ktorá je akýmsi faktom, 
vždy prítomným javom. Etiku Nikomachovu začína týmito slovami: 
„Zdá sa, že každé umenie a každé vedecké skúmanie, práve tak, ako 
aj všetko konanie a rozhodovanie smerujú k nejakému dobru; preto 
je správna definícia, že dobro je to, k čomu všetko smeruje.“ Z tejto 
definície je zjavné, že keďže všetko smeruje k dobru, tak aj človek, ak 
niečo robí, robí to preto, lebo to považuje za dobré. Usilovný človek 
hľadá spôsob, ako uskutočniť nejakú činnosť, pretože považuje 
usilovný prístup k životu za dobrý. Rovnako tak lenivý človek uteká 

zdroj: commons.wikimedia.org 
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pred prácou, pretože takýto postoj považuje za dobrý. Lekár lieči, zlodej kradne, pretože obaja považujú 
svoju činnosť za dobrú. A tu Aristoteles prichádza k vysvetleniu, že nie je dobro ako dobro. Že jednotlivé 
dobrá majú rôznu kvalitu. Oscilujú na škále medzi sledovaním čisto egoistických a prízemných cieľov až 
k dobrám, ktoré sú všeobecne prospešné a ušľachtilé.

Hovorí tiež o tom, že cieľom ľudského konania môžu byť jednotlivé činnosti alebo diela. Ale nech už 
sa zameriavame na ten alebo onen cieľ, podstatné je, že sledujeme víziu dobra. Ale prečo? Čo je tým 
najvyšším a konečným cieľom? Aristoteles nám vraví: „Ak majú rozličné formy činnosti skutočne jeden 
konečný cieľ, o ktorý sa usilujeme preň sám, kým všetko ostatné chceme len pre tento konečný cieľ a ne-
kladieme si vždy za cieľ jedno kvôli druhému – lebo tak by sme postupovali donekonečna a každé ľudské 
úsilie by bolo prázdne a márne – je zrejmé, že týmto konečným cieľom je dobro, a to dobro najvyššie.“ 
Prečo teda zaháľať a nezamerať sa v živote priamo na toto najvyššie dobro? Zjavne je to tá najpriamejšia 
cesta k vlastnému uskutočneniu, len nie vždy si to dokážeme uvedomiť. A tak nám Aristoteles pomáha 
danú problematiku ešte viac otvoriť a rozobrať, aby nám pomohol s týmto uvedomením, tak podstatným 
pre ľudský život. A čo je fascinujúce, je to, že sa pokúša preniknúť do úplnej podstaty človeka, aby tak 
priniesol akýsi „recept“, poznanie toho, čo znamená dobrý, a ako ďalej uvidíme, aj šťastný život. V tom 
spočíva hodnotný prínos Aristotelovej etiky ako náuky o odhaľovaní ľudskej podstaty, najhlbších ľudských 
koreňov, najčistejších návykov (ethos), ktoré tvoria našu podstatu. 

NAJVYŠŠÍM DOBROM JE BLAŽENOSŤ

Aristoteles sa pokúša nájsť dobro, ktoré nie je len záležitosť jednotlivca, ale ktoré, mohli by sme povedať, 
zastrešuje spoločnosť. To znamená dobro, ku ktorému nech sa ktokoľvek upriami, bude pre neho dobrom. 
Dobro nadosobné, nadčasové, univerzálne a večné. A nie je náročné nájsť v tomto prípade odpoveď, 
na ktorej sa ako ľudia zhodneme – smerujeme k takým formám prejavu a života, pri ktorých dúfame, že nás 
privedú k šťastiu alebo k blaženosti (eudaimonia), ako uvádza sám filozof. A tu prichádza na rad ďalší oriešok 
na rozlusknutie, a to je samotná podstata blaženosti, jej definícia, pretože každý človek vidí blaženosť v nie-
čom inom. 

Niekedy projektujeme blaženosť do vecí zrejmých, zjavných, „hmatateľných“, inokedy do protikladov, 
respektíve do toho, čo práve nemáme (chorý do zdravia, chudobný do bohatstva, nevedomý do múdrosti). 
Avšak aj tu sa Aristoteles vydáva na cestu hľadania takej blaženosti, ktorá je nadosobná, ktorá by bola 
blaženosťou pre všetkých. Akoby sa zameriava na to, kde hľadať to skutočné šťastie, Veľké Šťastie, ktoré 
by bolo šťastím pre každého človeka, kde je jeho zdroj a pôvod a ako sa k nemu priblížiť. Ako dosiahnuť 
blaženosť ako určitý stav, ktorý sa po jeho prebudení v nás nachádza na pozadí nášho života bez ohľadu 
na okolnosti a premenlivé stavy, ktoré momentálne prežívame? Blaženosť, ktorá by bola naplnením života, 
radosťou z toho, že sme, že žijeme, že sa uskutočňujeme. 

zdroj: pixabay.com



6

45. číslo

A tak prichádza Aristoteles k poznaniu, že koreň blaženosti sa nachádza nie mimo nás, ale priamo v nás. 
Avšak nie v tele, ani v premenlivej duši, ale hlboko v našom vnútre, v našej ľudskej podstate, pretože tá 
jediná je, spomedzi uvedených úrovní človeka, najstálejšia, najčistejšia, najvznešenejšia, a teda i najbližšia 
k svetu bohov či Ideí, ktoré sú považované za svet večný a univerzálny. Z čoho vyplýva, že keď človek začne 
hľadať zdroj svojho šťastia v týchto dimenziách ľudskej podstaty a podarí sa mu to, korene blaženosti budú 
oveľa hlbšie, ako keď by mala vyrastať na základoch pominuteľného hmotného sveta. 

AKO DOSIAHNUŤ BLAŽENOSŤ

Ako teda preniknúť k dobrám, ktoré Aristoteles nazýva ako duševné, teda k tým, 
ktoré vedú k skutočnej blaženosti? Filozof nám vysvetľuje, že ľudské dobro je skutočná 
činnosť duše podľa jej zdatnosti v zhode s rozumom. A keď je zdatností viac, tak 
podľa najlepšej a najdokonalejšej z nich. Na jednej strane teda vraví, že k blaženosti sa 
dostaneme jedine ak činnosťou duše, a na druhej strane vyzdvihuje to najlepšie v našej 
duši a tým je cnosť. 

Cnosť, ako čistý orgán našej duše, ako vyšší stav vedomia, stred medzi dvoma 
neresťami (jej nadbytkom a jej nedostatkom), ako podstata ľudskosti, ktorá v každom 
z nás drieme ako potenciál, ako semienko duše, ktoré čaká na moment, keď ho začneme 
zalievať a starať sa oň. Aby sme vedeli ako na to, venuje Aristoteles všetky ďalšie 
kapitoly knihy tomu, aby pojednal o rozmanitých cnostiach (i nerestiach), rozumových 
i mravných, aby ich ozrejmil, definoval, priblížil tak človeku a umožnil mu začať s nimi 
pracovať. Akoby nás zoznamoval s rôznymi rastlinkami s tým, že každá si pre svoj rast 
od nás, ako záhradníkov vlastnej duše, vyžaduje niečo iné. 

Zároveň nám však pripomína jednu dôležitú vec – tak, ako ani v záhrade nemôžeme očakávať krásu 
ani zdravú a bohatú úrodu bez toho, aby sme sa o to pričinili, rovnako ani v našej duši sa cnosti nezrodia 
samé od seba. A teda ani blaženosť, v zmysle Veľkého Šťastia, sa nestane súčasťou nášho života len tak, bez 
nášho pričinenia. Keď sa na to pozrieme z toho pozitívneho hľadiska, tak z toho vyplýva, že blaženosť je 
dosiahnuteľná, ak sa pustíme do práce, teda do cvičenia a praktizovania cnostných činností. „...blaženosť, 
aj keď ju nezoslali bohovia, ale sa získava cnosťou a učením sa alebo cvikom, je jedným z najbožskejších 
dobier,“ vraví nám Aristoteles a domnieva sa, že jej dosiahnutie je takmer všetkým dostupné: „Blaženosť ... 
môžu učením a úsilím zrejme dosiahnuť všetci ľudia okrem tých, čo sú od prírody neprístupní cnosti.“

ŠŤASTIE JE VEC NASMEROVANIA

Jeden staroindický príbeh hovorí o tom, že najvyšší boh Brahma skryl ľudské šťastie a človek sa vydal 
na cestu, aby ho našiel. Vystúpil na najvyššie končiare sveta, ponoril sa do najhlbších oceánov, prenikol 
do útrob zeme najhlbšie, ako len vedel, no šťastie nie a nie nájsť. Našiel ho však až vtedy, keď prestal hľadať 
vonku a začal nazerať do svojho vlastného vnútra. Brahma teda ukryl šťastie k človeku najbližšie, tak, aby ho 
mal kedykoľvek na dosah. No práve naše ľudské vnútro je často to posledné miesto, kde šťastie hľadáme. 
Preto je Aristotelove dielo Etika Nikomachova nesmierne cenné. Jeho hodnota stúpa o to viac, o čo viac 
sa v dnešnej dobe vzďaľujeme od sveta skutočných hodnôt a bohatstvo, sláva a moc sú cenené viac, 
ako cnostný človek. A je to pre nás škoda, pretože nakoniec jediné, o čo sa oberáme, je blaženosť, cieľ, 
ku ktorému každý jeden z nás upriamuje svoj život. Nikdy však nie je neskoro nasmerovať sa k nej vedome 
cnostnou činnosťou, čím nájdeme cestu nielen k sebe samému, ale i k ľuďom a svetu ako takému. Pretože 
blaženosť spočíva v tom, že naša duša je ako rozkvitnutá záhrada, plná krásnych kvetov a plodov, ktorými 
skrášľujeme, prevoniavame a obohacujeme svet okolo nás. 

„Blažený človek bude mať teda to dobro, ktoré hľadáme, a po celý život ostane takým, lebo jeho činnosť 
a skúmanie budú vždy alebo predovšetkým zamerané na to, čo je cnostné, a zmeny v živote bude znášať 
čo najkrajšie a vždy a všade primerane ako muž naozaj dobrý a pevný bez hany.“ 

Mária Mihálová

Použitá literatúra a zdroje:
(1) Aristoteles. 2011. Etika Nikomachova. Bratislava: Kaligram. 296 s. ISBN: 978-80-8101-417-8.

zdroj: commons.wikimedia.org 
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Lev
Lev je, možno práve vďaka svojej hrive, zlatistej srsti a kráľovskej dôstojnosti, odvekým symbolom 

slnka a stelesnením pozemskej moci. V starovekom Egypte bol faraón často zobrazovaný ako lev a tiež 
africkí králi ho používali ako svoj osobný symbol. V alchýmii lev stelesňoval sexuálnu vášeň a alchymistický 
zelený lev je zase spojený s búrlivými prírodnými silami. Lev býval spájaný aj s bohyňou - matkou, bol 
napríklad jedným zo symbolov sumerskej bohyne Ištar. V antike bol strážcom podsvetia a symbolom 
božej ochrany. S levom, ako symbolom duchovného zápalu a osvietenia, sú spájaní aj Buddha a Kristus. 
Okrem symbolu kráľovskej moci a nadvlády predstavoval lev aj vojenské víťazstvo. V Číne a Japonsku bol 
symbolom ochrany.

Symbol leva nájdeme aj v astrologickom zverokruhu, 
kde sa prezentuje ako veľmi silné slnečné znamenie. 
Levia sila a sebavedomie poukazujú na magickú moc 
vnútra, prebúdzajúceho sa vedomia seba samého, 
a to predovšetkým v podobe pochopenia, spirituálne 
nesmrteľnej podstaty ľudského bytia. Lev prestavuje 
silové, totemové zviera, symbolizuje silu živlu ohňa, 
veľkú duševnú a transformačnú silu. Je tiež symbolom 
inštinktu v tej najčistejšej prírodnej podobe. V prírode, aj 
keď je vodcom svorky, obyčajne sa boju vyhýba. Pri love 
svoju obeť prekvapí neobyčajne rýchlym útokom. Lev 
nám tiež ukazuje, aký je dôležitý odpočinok predtým, 
než budeme pokračovať. Pozorne zvážme, kedy je ten 
správny a nutný čas na oddych. Možno je práve teraz 
čas uvoľniť svoju myseľ, telo a ducha. 

Lev, ako totemové zviera, nám môže pomôcť skrotiť „dravú šelmu“ v našom najhlbšom vnútre. „Dravá 
šelma“ v nás sa prejavuje nezdravým sebavedomím, egocentrizmom, sebectvom, výbušnou zúrivosťou 
alebo nesmiernou pýchou. Tu je lev predovšetkým symbolom ľudskej duše. Skrotené sily v nás sa 
prejavujú uvedomením si zodpovednosti za svoje činy. Neskrotené sily v nás sa prejavujú nebezpečnou, 
tvrdohlavou, vzácne až deštruktívnou nadpozemskou silou. 

Lev predstavuje vodcovstvo, pravdu, vznešenosť a silu. Jeho pokojné vystupovanie je vyvažované 
dravosťou, obzvlášť ak ide o rodinu. Lekcie, ktoré nás učí, sa týkajú najmä nebojácnosti, spolupráce, 
dôležitosti načasovania a vlastnej moci. Lev podporuje skupinu a rodinné energie. Komunita je pre neho 
veľmi dôležitá. Má silný zmysel pre spoločenstvo a túžbu patriť do skupiny.

Lev sa narodil mocný, moc je pre neho prirodzená, nepotrebuje ju predvádzať, ani dokazovať. Ak sa 
nám zjaví v živote lev, znamená to, že je čas vstúpiť do svojej sily. Každý z nás sa narodil ako mocná a božská 
bytosť. Možno je práve teraz ten správny čas prejaviť svoju autoritu, no nie dominantným spôsobom, skôr 
viesť ostatných s láskavým srdcom. Každý symbol je jedinečný, význam každého symbolu je jedinečný 
a každý vie najlepšie sám, čo s ním rezonuje a aké posolstvo mu prináša. Dôležitým posolstvom leva je 
byť hrdý na to, kým sme, konať, ak prídu výzvy, využívať vlastnosti, ktoré máme v náš prospech a ozvať sa, 
ak treba.

Katarína Mozolová

Použitá literatúra a zdroje:
(1) O’CONNEL, Mark - AIREY, Raje. Znaky a symboly. Ilustrovaná encyklopedie. Praha : Reader’s Digest Výběr. ISBN 978-  
 80-86880-96-9. 256 s
(2) SUCHÁ, Zdenka. 2012. Zvieratá v symboloch. [online]. [cit. 2019-28-09]. Dostupné na: <http://www.animal-life.sk/  
 zvierata-v-symboloch/>.
(3) 2015. Silové, totemové zvíře – lev. [online]. [cit. 2019-28-09]. Dostupné na: <https://www.psychologiechaosu.cz/  
 zvireci-energie-lev/>.
(4) 2014. Lev. [online]. [cit. 2019-28-09]. Dostupné na: <https://www.psychologiechaosu.cz/zvireci-energielev/https://  
 cestaduse.wordpress.com/2014/08/16/lev/>.

SVET SYMBOLOV

zdroj: pixabay.com
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David Roberts a jeho poklad z Orientu
V zbierke anglickej kráľovskej rodiny sa od roku 1849 nachádza výnimočné dielo škótskeho maliara 

Davida Robertsa (1796 – 1864). Týmto nenahraditeľným pokladom, ktoré vytvoril je súbor malieb z ciest 
po Egypte a Blízkom Východe, ktoré uskutočnil v rokoch 1828 -1830. 

Zo začiatku svojho pracovného života sa Roberts živil ako výtvarník a maliar divadelných scén. Postupne 
sa jeho realistické maľby miest a stavieb stali aj komerčne úspešné, no k cestám po Oriente by sa nedostal, 
ak by ho ešte známejší umelec William Turner nepresvedčil, aby svoju prácu maliara scén opustil a stal sa 
skutočným umelcom na plný úväzok. A tak sa v auguste 1828 
vydal na cestu za skicami, ktoré sa mali stať základom pre maľby 
a litografie na predaj. Priplával do egyptskej Alexandrie a počas 
2 rokov prešiel Cairo, Luxor, Abu Simbel, potom Jeruzalem 
a na záver Bejrút, odkiaľ sa vrátil do Európy. Priniesol celkom 
272 skíc a akvarelov, z ktorých následne Louis Haghe (1806 – 
1885) vytvoril 248 litografií. Litografia alebo aj kameňotlač je 
stará technika tlače pomocou hladkých kamenných povrchov 
na základe odpudivosti vody a tuku. Používal ju napríklad aj 
Alfonz Mucha. Robertsove litografie z ciest vydané v rokoch 
1842 – 1849 v 3 zväzkoch, boli venované kráľovnej Viktórii.

Za týmito nádhernými jemnými dielami stojí neuveriteľná 
práca a technika, no samotné tieto faktory ešte stále nie sú 
všetkým, čo nám David Roberts priniesol. Skice totiž zhotovil 
v správnom čase a na správnom mieste. Jeho dielu ešte 
nemohli konkurovať fotografie, no to, čo namaľoval, nestihli 
zachytiť ani neskôr. V druhej polovici 19. storočia sa totiž 
väčšina pamiatok začala odkopávať a prostredie, v ktorom 
sa nachádzali sa navždy zmenilo. Robertsove maľby sú preto 
navždy nie len krásnym dielom, ale aj jedinečným historickým 
záznamom.

   Monika Melišková
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Letná škola praktickej filozofie 2019

Ako už je tradíciou, na konci leta sa členovia Novej Akropolis Slovensko stretli na už 19. Letnej škole 
praktickej filozofie, ktorá sa uskutočnila v objatí krásnej prírody pri Banskej Bystrici.

Tento rok sa celá letná škola niesla 
v znamení témy „Filozofia a zdravie”. Na 
prednáške sme sa zoznámili s radami a ná-
vodmi klasických aj moderných filozofov 
ako udržiavať zdravé nielen svoje telo, ale aj 
svoju myseľ a emócie a ako si udržať zdravé 
postoje v rozličných životných situáciách. 
Čakal nás aj praktický workshop venovaný 
masáži krčnej chrbtice a reflexológii, rozvíjali 
sme svoju koncentráciu prostredníctvom 
lukostreľby a veľa sme sa naučili aj pros-
tredníctvom cvičení na rozvoj osobnosti 
a tímovú spoluprácu. Nechýbali ani ranné 
rozcvičky a podnetné večerné rozhovory 
pri sviečkach a pri ohni. Veľký úspech zožali 
už tradične poučné aj veselé divadelné 
vystúpenia, ktoré si účastníci pripravili 
v rekordne krátkom čase a vynikajúco nimi 
vystihli hlavné myšlienky témy „Filozofia 
a zdravie”. Bol to opätovne krásny zážitok, 
plný inšpirácie a vzájomného obohatenia. 
Už teraz sa tešíme na budúci rok.

Pozývame Vás
04.11.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice

05.11.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Banská Bystrica

09.11.2019 Seminár Siločiary zdravia, Košice

11.11.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Košice

17.11.2019 Seminár Leonardo da Vinci, Bratislava

18.11.2019 Večer na tému Leonardo da Vinci, Banská Bystrica

Informácie na: www.akropolis.sk


