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Myšlienka mesiaca:
„Jednoduchý človek, ktorý skutočne splnil konkrétne úlohy svojho povolania a rodiny, je vďaka svojmu 

„malému“ životu väčší, než napr. „veľký“ štátnik, ktorý môže škrtnutím pera rozhodovať o osudoch 
miliónov, ale robí svoje rozhodnutia nesvedomito.“ 

Viktor Emil Frankl

Milí čitatelia,
v prírode sa opätovne odohráva čas zimného 

slnovratu, ktorý bol pre ľudí v každej dobe a vo všet-
kých kultúrach významným a dôležitým okamihom 
v roku a okolo ktorého sa vytvorilo množstvo 
zvykov a tradícií. V našich zemepisných šírkach je 
najdôležitejšou udalosťou spojenou so zimným 
slnovratom čas Vianoc, ktorý v sebe spája mnohé 
elementy predkresťanskej aj kresťanskej tradície.

Často ani nevieme, odkiaľ pochádzajú a kedy 
sa v histórii vlastne vytvorili alebo ujali jednotlivé 
vianočné zvyky, ktoré dodržiavame, od zdobenia 
stromčeka cez starostlivo pripravenú vianočnú 
večeru až po veštenie budúcnosti z orechových 
lodičiek, zapaľovanie sviečok, vianočné koledy či 
rozdávanie darčekov. No napriek tomu tieto zvyky 
dodržiavame, prežívame, preciťujeme a každoročne 
sa tešíme, že si ich znovu zopakujeme. Rovnako, 
ako sa mnohí tešia, že si na Vianoce tak, ako každý 
rok pozrú svoju obľúbenú rozprávku, ktorú už videli 
nespočetnekrát.

Zo všetkých vianočných tém by som chcela 
v tomto úvodníku upriamiť pozornosť na jednu, kto-
rá sa mi zdá veľmi podstatná a dôležitá na to, aby sme 
toto obdobie prežili čo možno najkrajšie a najhlbšie, 
nech sa nachádzame v akejkoľvek momentálnej 
životnej situácii a rozpoložení, nech trávime Vianoce 
s rodinou, s priateľmi alebo sami. Tou témou je dobro 
v človeku. O dobre a dobroprajnosti rozpráva každý 
jeden vianočný zvyk, dobro vyžaruje z vianočného 
stromčeka, z hviezdy na jeho vrchole aj darčekov 
pod ním. Uistenie sa, že dobro vždy víťazí, je dôvod, 
prečo v období vianočných sviatkov radi pozeráme 
rozprávky a priťahujú nás zdanlivo „naivné“ príbehy. 

Všetky tradície ľudstva, ktoré poznáme od naj-
starších čias v súvislosti so zimným slnovratom, 
v sebe vždy niesli pečať boja dobra so zlom, svetla 
s temnotou, altruizmu s egoizmom, toho vyššieho 
a krajšieho v človeku s tým nižším a škaredším. 

V prírode je v tomto období najväčšia tma a v človeku 
by práve teraz malo prevládnuť to najväčšie svetlo, 
aby sa sily sveta vyrovnali a aby sa mohlo odohrať 
symbolické znovuzrodenie, vnútorné nasmerovanie 
sa k naozajstným hodnotám, ktoré dávajú zmysel 
a hĺbku nášmu životu.

Každý z nás v sebe nosí obrovský skrytý zdroj 
dobra, a práve teraz je ten správny čas odhaliť jeho 
potenciál a v čo najväčšej miere ho prejaviť. Či už tým, 
že prehltneme spory a napätia vo vzťahoch s naším 
okolím, alebo tým, že sa povznesieme nad veci, 
ktoré je pre nás ťažké tolerovať a akceptovať, alebo 
tým, že prekonáme sebaľútosť a budeme sa napriek 
vlastným problémom usilovať rozdávať radosť a ná-
dej, alebo tým, že zabojujeme s niektorou zo svojich 
negatívnych vlastností a podporíme tie pozitívne. 
Možností, ako prejaviť dobro a dobroprajnosť, je 
veľa. A každé úsilie v tomto smere je tým najkrajším 
vianočným darčekom, ktorý môžeme dať sebe 
aj svojmu okoliu.

V mene všetkých dobrovoľníkov, ktorí pre Vás 
tvoria bulletin Novej Akropolis, ďakujem za vašu 
priazeň a spoločne Vám želáme veľa dobrých 
úmyslov a činov, odvahy a radosti v roku 2020. 

 Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH

47. číslo

Vianočná koleda 
Skrúč a Márly boli obchodnými spoločníkmi kopec rokov. No 

teraz bol Márly mŕtvy. Skrúč bol vykonávateľom jeho poslednej 
vôle, správcom majetku a jediným dedičom. Nebolo žiadnych 
smútiacich pozostalých a napokon ani samotný Skrúč nebol touto 
udalosťou nijako obzvlášť zarmútený. Bola to tvrdá duša. Bol ostrý 
ako kremeň a nikdy z neho nevytryskla ani iskierka šľachetnosti. 
A ako len dokázal drieť, aby nahromadil majetok. Od chladu, ktorý 
vládol v jeho vnútre, sa mu celkom scvrkla a zvráskavela tvár. Jeho 
špicatý nos pripomínal cencúľ, keď kráčal ulicou. Studenú náladu 
nosil všade so sebou. A tak sa na neho veru na ulici nikto neusmial 
a nik ho nezastavil, aby sa spýtal ako sa má. Ale Skrúčovi to nevadilo. 
Práve naopak. Tešilo ho, že odháňa ľudské sympatie a city. 

Jedného dňa, bol práve Štedrý deň, pracoval Skrúč vo svojej kancelárii. Dvere mal pootvorené, aby mohol 
jedným okom sledovať svojho pomocníka Boba. Zrazu sa ozval hlas: „Veselé Vianoce. Daj vám Boh šťastia.“ 
Do kancelárie vrazil jeho synovec Fred. Oči mal ako iskry, naplnené veselou vianočnou náladou. No Skrúč 
nemal rád Vianoce. A už vôbec nechápal, aký dôvod na radosť má jeho synovec, keď je taký chudobný. A tak, 
aj keď ho Fred prišiel pozvať k nim na sviatočný obed, Skrúč ho vyhodil. Nebol u neho odkedy sa synovec 
oženil, pretože opovrhoval návštevou v kruhu jeho rodiny. Len čo mladík odišiel, vstúpili do kancelárie 
dvaja príjemní a zdvorilí muži. Obchádzali ľudí, aby získali nejaké finančné príspevky pre chudobných: „A či 
nie je dosť väzení? Chudobincov? A iných ústavov?“ nahnevane vykrikoval Skrúč. Ľadovú sprchu, ktorá 
nasledovala, páni skutočne nečakali. A tak smutne, úplne s vyrazeným dychom, odišli. 

Naopak Skrúč sa ešte horlivejšie pustil do práce, akoby sa jeho sebavedomie ešte posilnilo tým, ako 
šikovne sa ich zbavil. Deň sa chýlil ku koncu, hmla vonku hustla a zima liezla aj za nechty. Konečne nastala 
hodina, kedy sa zatvárajú obchody. Skrúč vstal namrzene zo stoličky a potichu kývol na pomocníka Boba, že 
môže skončiť a ísť domov, aj keď voľno na Štedrý deň mu dával iba nerád. Pobral sa aj on do svojho príbytku. 
Býval sám v byte jeho zosnulého spoločníka, vo veľkom prázdnom dome, plnom prázdnych miestností. 
Keď vstupoval do dverí, zdalo sa, skutočne to vyzeralo akoby sa klopadlo na dverách zmenilo na tvár 
jeho zosnulého spoločníka Márlyho. Čo to? Keď sa znovu po chvíli pozrel, už tam zase bolo len normálne 
klopadlo. Telom mu prešiel ľadový pocit, ktorý od detstva nezažil. Zamkol poriadne za sebou dvere, zapálil 
sviečku a vydesený bežal hore po schodoch. Netušil, že toto je len začiatok skutočne podivuhodnej noci, 
ktorá mu zmení celý život.

V izbe sa zamkol na dva zámky, čo nemal vo zvyku, a sadol si do kresla. Oheň v krbe vrhal na steny desivé 
obrazy vyzerajúce ako tvár Márlyho a Skrúč sa snažil sám seba upokojiť, že sú to len hlúposti. Ale neboli. 
Zvonček, ktorý bol v spojení s úplne hornou miestnosťou dome, sa zrazu sám rozozvučal. Stovky zvončekov 
sa rozozvučali. Skrúč myslel, že sa zblázni. Potom zavládlo ticho. A zrazu začul zdola z pivnice rachot reťazí. 
Zvuk sa približoval, akoby reťaze niekto ťahal hore po schodoch až kým sa nerozleteli dvere, z krbu nevyskočil 
plameň ohňa a v tom tam stál on, Márly, vo svojej veste, vo svojich nohaviciach, no ovešaný dlhou reťazou, 
plnou pokladničiek, kľúčov a ťaživých kovových mešcov. Telo toho zjavenia bolo úplne priesvitné. Aj keď cítil 
jeho mŕtvolne chladivé oči, jeho rozum sa tej vidine stále vzpieral, a tak odvážne sám vyzval ducha: „Čo tu 
chceš? Pre zmilovanie, ty strašná vidina, prečo ma tak trýzniš?“ Dlho trvalo, kým uveril, že je to duch Márlyho, 
ktorého duša blúdi medzi ľuďmi, lebo sa počas života nesprával ako sa patrí, necítil s ľuďmi, iba obchodoval 
a honobil majetok a samo ľudstvo bolo jeho obchodom. „Ale prečo tá reťaz?“ spýtal sa zhrozene Skrúč. 
„Vláčim reťaz, ktorú som si sám ukoval. Možno by si chcel poznať ťarchu tvojej reťaze, čo?“. Vydesený Skrúč 
zvolal: „Čo to hovoríš? Nemáš pre mňa žiadnu útechu?“ A Márly odpovedal: „Počúvaj ma dobre. Za nášho 
života sa tvoj ani môj duch nikdy nepreniesol za hranice toho pelechu, v ktorom sme hromadili peniaze. Ja 
už som stratil veľa. Roky sa takto ťahám so svojími reťazami a nemám pokoja, ale ty máš ešte šancu. Som tu 
dnes večer, aby som ťa varoval. V noci ťa navštívia traja duchovia. A to bude tvoja príležitosť, tvoja nádej.“ 
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Rodný dom v Slavošovciach

Jean-François Champollion 
Už niekoľko desaťročí patrí Egypt medzi jednu z najnavštevovanejších dovolenkových destinácií. 

Svojou veľkoleposťou i tajomnosťou fascinuje nielen turistov, ale aj archeológov a historikov, ktorí sa snažia 
intenzívnym študovaním starodávnych textov aspoň trochu poodhaliť tajomstvá a poznanie starodávnej 
krajiny nazývanej Kem. Kto vie, či by dnes rozumeli hieroglyfom, keby sa pred vyše 200 rokmi nerozhodol 
jeden mladý francúzsky chlapec: „Ja to prečítam! O niekoľko rokov, až budem veľký.“

Nezvyčajné dieťa
„Príde na svet chlapec, ktorému predpovedám výnimočný osud. Stane sa svetlom budúcich storočí.“
Narodil sa 23. decembra 1790 vo francúzskom meste Figeac a liečiteľ, ktorý pomáhal pri jeho narodení 

mu predpovedal žiarivú budúcnosť. Okrem toho podotkol, že dieťa má hnedšiu pleť a žlté očné bielka, aké 
mávajú deti východných národov. O 20 rokov neskôr tohto chlapca nazývali Egypťan. 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

Keď duch dopovedal, zmizol. Len z diaľky sa ozýval rachot ťaživých reťazí, ktoré pomaly odznievali. Skrúč, 
zamknutý na dva zámky, unavený a vydesený zároveň, si ľahol do postele, ani sa nestihol vyzliecť a tvrdo 
zaspal. 

A stalo sa tak, ako Márly predpovedal. Prvý navštívil Skrúča Duch minulých Vianoc. Zaviedol ho ďaleko 
do minulosti. Ukázal mu jeho srdce, to aké bolo a ako stvrdlo. Potom ho navštívil Duch súčasných Vianoc. Ten 
mu ukázal čím je dnes, aké následky na ľudí okolo má jeho tvrdé a prázdne srdce. No a napokon, napokon 
sa objavil Duch budúcich Vianoc. A to už Skrúč tušil, že neuvidí pekný obraz. Duch mu ukázal budúcnosť. 
Ukázal mu koniec jeho života, prázdnotu, to ako nikomu nechýba. Duch stál prísne nad hrobom a prstom 
ukazoval na náhrobný kameň s akýmsi vyrytým menom. Skrúč to už ale všetko pochopil a tušil koho meno 
tam je. Kričal a prosil ducha: „Povedz mi Duch. Sú toto všetko tiene vecí, ktoré sa musia stať alebo sa stať 
môžu? Ja už nechcem byť takým človekom, akým som bol. Snáď potom bude aj môj koniec iný.“ Duch 
stále neoblomne ukazoval na náhrobný kameň. Napokon na ňom Skrúč zazrel svoje meno a dátum 24. 12., 
ale rok chýbal. „Prečo si ma vzal práve sem? Môžem zmeniť tiene, ktoré si mi ukázal, ak zmením svoj život? 
Prosím. Vštiepim si ponaučenie od všetkých troch duchov, sľubujem. Len povedz, že môžem vymazať 
svoje meno z náhrobku.“ V zúfalstve sa chopil duchovej ruky, no ten ho odstrčil a začal miznúť až sa úplne 
stratil a Skrúč sa zrazu zobudil vo svojej posteli akoby sa nič nestalo. Bolo ráno 24. 12. a on bol stále nažive. 
Toľká radosť ho zaliala. Skákal, tancoval, nikdy sa mu nezdal svet taký krásny. Uvedomil si totiž, že ešte môže 
zmeniť tiene, ktoré mu duchovia ukázali. A zmenil. Všetko zmenil. Stal sa z neho dobrý a šľachetný človek. 
Niektorým ľuďom bol veru jeho nový život trochu na smiech, ale bolo mu to jedno. Zmúdrel a už vedel, že 
nič na svete sa nezmení bez toho, aby sa tomu ľudia na začiatku nesmiali.

Voľné prerozprávanie príbehu od Charlesa Dickensa
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Od útleho veku prejavoval nezvyčajnú bystrosť 
ducha a nadanie na jazyky. Ako 5-ročný sa naučil 
čítať, starší súrodenci ho naučili písať, neskôr sa 
naučil gréčtinu a latinčinu, ktoré už ovládal, keď ako 
11-ročný odišiel študovať na lýceum do Grenoblu. 
O rok na to sa naučil hebrejčinu a pustil sa do štúdia 
perzského jazyka. Popri tom, keď mal 13 rokov, 
napísal svoju prvú knihu Dejiny slávnych psov. 

Počas štúdií sa zoznámil s odkazom starovekých 
kultúr a úplne ho nadchol staroveký Egypt. Tomu 
výrazne napomohol jeden starý vedec Fouriér, bývalý 
riaditeľ egyptského ústavu, ktorý sa mu osobne 
venoval a učil ho. Okrem toho mu ukázal aj papyrusy 
a kópie hieroglyfických nápisov z kamenných 
dosiek, ktoré však nevedel nikto čítať. Práve vtedy 
sa Jean-François rozhodol ich rozlúštiť a vôbec sa 
mu to nezdalo  nemožné. Ako 17-ročný dokončil 
svoje ďalšie dielo Egypt počas vlády faraónov, ktoré 
prezentoval na skúške ako svoju záverečnú prácu. 
Akademickú porotu ním úplne uchvátil, na základe 
čoho sa v roku 1808 stal členom Akadémie vied, čo 
bolo veľmi netradičné.

Rossetská doska
Jeho pátranie po odhalení kľúča 

k rozlúšteniu hieroglyfov výrazne 
ovplyvnil dokument, ktorý sa mu 
dostal do rúk, keď mal 18 rokov. Išlo 
o kópiu Rossetskej dosky. Originál, veľká 
čadičová doska, bol nájdený pod ná-
nosmi piesku pri meste Rossete v ro-
ku 1799 počas Napoleonovej výpravy 
v Egypte. Doska pochádza z II. storočia 

pred našim letopočtom. Na vyhladenej strane je 
vyrytý text v troch jazykoch. Je to záznam kňazov 
z Memfisu týkajúci sa faraóna Ptolemaia V. Prvá 
časť predstavuje 14 riadkov tradičných egyptských 
hieroglyfov. Druhá, 32 riadkov, je napísaná v ho-
vorovej egyptčine z gréckeho obdobia, v tzv. 
démotickom písme. Tretia časť, 54 riadkov textu, je 
písaná po grécky. Hoci sa všetky významné nálezy 
z Napoleonovej výpravy, vrátane Rossetskej dosky, 
dostali do Britského múzea v Londýne, vo Fran-
cúzsku boli k dispozícii kópie textu. 

Prekážky na ceste
Po ukončení lýcea pokračoval vo svojom skúmaní 

v Paríža, kde žil veľmi skromne, veľa pracoval, ale 
nevzdával sa svojho sna. Na jeho splnenie– „čítať“ 
hieroglyfy – však musel počkať ešte 15 rokov. Cítil, že 
na pochopenie egyptského písma potrebuje dobre 
ovládať starodávne jazyky, začal sa preto učiť jeden 
z jazykov, ktorým sa hovorilo v Egypte – koptčinu, 
popri tom sa učil aj starovekú sýrčinu, aramejčinu, 
etiópčinu a neskôr ďalšie jazyky. 

Do Grenoblu sa vrátil v roku 1809, keď mu ponúkli 
miesto profesora histórie, a intenzívne pokračoval 
v skúmaní, aj napriek snahám neprajníkov z radov 
kolegov a vedcov. Jeho vlastný svet sa krútil len 
okolo rossetského nápisu, vôbec nevnímal dianie 
v okolitom svete, a  nestaral sa ani o objavy iných 
bádateľov. Z pracovného pohrúženia ho vytrhla 
až informácia o tom, že boli rozlúštené hieroglyfy 
istým Alexandrom Lenoirom. Keď si však prečítal 
jeho knihu, upokojil sa, lebo zistil, že vedec vlastne 
neobjavil nič. 

V tomto období sa aj osobne stretol s iným 
velikánom, samotným vodcom objaviteľskej výp-
ravy Napoleonom, ktorý sa zastavil v Grenobli, 
vracajúc sa z Elby. Champollion a jeho nadšenie 
sa mu natoľko zapáčilo, že mu sľúbil podporu 
vo výskume a vydaní jeho kníh. Sľub však nemohol 
splniť, nakoľko sa k vláde dostali Bourboni a on 
bol internovaný na ostrov Sv. Heleny, kde strávil 
posledné roky svojho života. Politická zmena mala 

dopad aj na mladého bádateľa. Za to, že 
stál na strane Napoleona a bránil mesto 
pred bourbonskými vojakmi, stratil 
miesto profesora a bol poslaný do vyh-
nanstva. Od jeho bádateľskej práce ho 
však nič nedokázalo odvrátiť, lebo, ako 
sám vravel, jeho cieľom je dosiahnuť 
pravdu. A to je aj pravým poslaním vedy, 
ktorá by nemala byť ovplyvňovaná 
politickými, náboženskými či inými 
pomermi. Tak sa prenesme o pár rokov 
ďalej.

commons.wikimedia.org
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Nič nie je nemožné
V roku 1815 bol archeológom Banksom nájdený 

v Egypte Filský obelisk, ktorý v roku 1821 poslali 
do Londýna. V januári nasledujúceho roku získal 
Champollion kópiu textu z obelisku a rozlúštil v ňom 
kráľovské meno Kleopatra, ktorého niektoré písmená 
sú totožné s Ptolemaiovým menom, uvádzaným 
na Rossetskej doske. Text obelisku ho teda len utvrdil 
v dovtedajšom presvedčení. A keď sa mu v septembri 
podarilo na inom dokumente rozlúštiť meno 
faraóna Ramzesa a neskôr aj Tutmosa, bol si svojim 
objavom úplne istý. Traduje sa, že 14. septembra 
1822, hneď ako si to uvedomil, rozrušený utekal  
za svojim bratom do inštitútu a vo dverách zvolal: 
„Objavil som to!“ a omdlel. Po precitnutí spolu 
s bratom napísal svojmu ochrancovi: List pánovi 
Dacierovi o abecede fonetických hieroglyfov. Na je-
ho stránkach popisuje ako k svojmu objavu dospel, 
pričom z obsahu je zrejmá aj jeho neobyčajná 
znalosť starovekého Egypta a  tiež znalosť niekoľkých 
jazykov a ich stavby. Prevratná je myšlienka, že ide 
o fonetické písmo, nakoľko dovtedy boli uznávané 
dve veľké teórie. Podľa jednej sú hieroglyfy len 
symboly a obrazy, podľa druhej je každý hieroglyf 
buď hláska alebo písmeno. Champollion, hoci vedel, 
že hieroglyfy ako určité symboly skrývajú omnoho 
viac a že si prešli istým vývojom, sa sústredil na ich 
fonetickú stránku. „Ide o zložený jazykový systém, 
ide o písmo, ktoré je, pokiaľ ide o ten istý text, ba 
povedal by som o tú istú vetu či slovo, zároveň 
obrazové, symbolické i fonetické.“ Po uverejnení 
objavu sa proti nemu zdvihli mnohé hlasy, hlavne 
zo strany anglického vedca Thomasa Younga, 
ktorý sa tiež zaoberal rozlúštením hieroglyfov, ale 
aj ďalších vedcov a učencov, urazených úspechom 
mladého bádateľa, a nakoniec aj zo strany cirkvi, 
ktorá sa obávala spochybnenia cirkevnej doktríny.

„Egypťan“ v krajine svojich snov
„Urobil som to pre Egypt, ktorý je pre mňa 

všetkým.“
Champollionovi chýbala k úplnému šťastiu už len 

cesta do Egypta. Potvrdila by sa tak správnosť jeho 
výskumu a tým aj umlčala kritika nepriateľov. Jeho 
túžba sa naplnila šesť rokov po úžasnom objave, 
keď sa v roku 1828 zúčastnil francúzsko-talianskej 
archeologickej expedície. Jedenásť mesiacov 
putoval po vysnívanej krajine, ktorú považoval 
za svoj pravý domov a overoval si správnosť svojej 
metódy. V správe pánovi Dacierovi uvádza „...po tom, 

čo som urazil dlhú cestu od ústia Nílu po jeho druhý 
vodopád, viem, že v Liste o abecede hieroglyfov 
nemusím meniť ani čiarku. Naša abeceda je skrátka 
bezchybná...“

Svoju odhodlanosť a odvahu prejavil aj v boji 
za záchranu egyptských pamiatok, keď sa postavil 
proti pašovi Mehmetovi Alimu, ktorý používal 
na získanie stavebného materiálu kamene zo staro-
dávnych stavieb. 

Po návrate bol poverený starostlivosťou o nové 
egyptské oddelenie v Louvre a na univerzite dostal 
prvú egyptologickú katedru v Európe. Okrem toho 
sa vrhol do práce, pre ktorú sa rozhodol už v Egypte. 
Chcel budúcim generáciám zanechať svoju egypt-
skú gramatiku a slovník egyptčiny. Čoskoro sa mu 
však minuli sily. Z Egypta prišiel chorý, predpokladá 
sa, že následkom požitia vody z Nílu. Namáhavá 
práca a nekonečný boj s odporcami tiež spravili 
svoje, a tak úplne vyčerpaný zomrel 4. marca 1832 
v Paríži. Egyptskú gramatiku a slovník vydal jeho brat 
a priatelia o niekoľko rokov neskôr.

Svetlo budúcich storočí
Predpoveď liečiteľa, ktorý mu pomáhal na svet 

sa naplnila. Champollion svojou genialitou, láskou 
k poznaniu, odhodlanosťou a vytrvalosťou dosiahol 
to, čo mnohí považovali za nemožné. Priblížil nám 
veľkú civilizáciu Egypta a jej nesmiernu múdrosť, 
položil základy novej vedy egyptológie. Svojim 
veľkolepým dielom aj osobným príkladom, sa tak 
naozaj stal pre budúce generácie „svetlom“ na ceste 
hľadania pravdy.

 Viktória Búdová

Použitá literatúra a zdroje:
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(2)   JACQ, Ch. 2003. Malý ilustrovaný Champollion. Bratislava : Remedium, 240 s. ISBN 80-8899. 
(3)   STEKLAČ, V. 1989. Příběhy slavných.  Napoleon Bonaparte a 59 dalších. Praha : Práce. 400 s. ISBN 80-208-0612-1.
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Ukážky z diel: Večnosť, čas a duch 
Hovoríme, že večnosť a čas sa navzájom líšia: večnosť patrí prirodzenosti trvalej, čas tomu, čo vzniká, 

a tomuto veškerenstvu; odtiaľto sa vďaka nečakanému duchovnému nahliadnutiu bezprostredne 
domnievame, že prijala naša duša čosi jasného o večnosti a čase – hovoríme „večnosť a čas“ neustále 
pri všetkom. Keď sa však pokúsime čas a večnosť preskúmať a čo najviac sa k nim priblížiť, ocitne sa naša 
myseľ opäť v bezvýchodiskovosti. A tak všetci privolávame na pomoc výroky starých mysliteľov, ale každý iné, 
a snáď aj „výroky“ každý z nás chápe inak. U tých sa zastavíme a považujeme ich za dostačujúce a v prípade 
otázok vieme tieto názory zopakovať. Tým sa všetko uspokojí a upúšťame od ďalšieho skúmania večnosti 
a času. Musíme sa síce oprávnene domnievať, že mnohí starší myslitelia pravdu objavili, avšak je potrebné 
zvážiť, ktorí sa k nej priblížili najviac a rovnako aj to, ako my sami môžeme tieto veci pochopiť. Musíme 
začať večnosťou a pýtať sa, čím je podľa tých, ktorí tvrdia, že sa odlišuje od času. Ak totiž poznáme to, čo je 
vzorom, bude nám snáď jasnejšie i to, čo je jeho obrazom, za ktorý je považovaný čas. Ak by si však niekto 
chcel urobiť predstavu o tom, čo je to čas, skôr než preskúma večnosť, musí aj on najskôr nazrieť na pravzor 
času a to tak, že odtiaľto pomocou spomienky vystúpi tam – pokiaľ sa však čas večnosti podobá. 

Čo teda máme povedať, že je večnosť? Máme povedať, že 
je to samotná duchovná súcnosť, podobne ako keby niekto 
povedal, že všetko nebo a všetok kozmos je čas? Veď i tento 
názor o čase vraj mal svojich stúpencov. Pretože sa nám večnosť 
zjavuje v duši a my na ňu duchovne nazeráme ako na niečo 
najvznešenejšia. A pretože najvznešenejšia je duchovná 
prirodzenosť a my nevieme povedať, čo z nich je vznešenejšie 
(o tom, čo je úplne mimo sa nedá takým spôsobom vyjadriť), 
mohli by sme oboje stotožniť. Veď duchovný kozmos i več-
nosť objímajú to isté. No keď hovoríme, že jedno, totiž veci 
duchovné, spočíva v druhom, teda vo večnosti, a keď o veciach 
duchovných hovoríme, že sú večné (hovorí sa totiž u Platóna, 
že prirodzenosť vzoru je večná), hovoríme naopak o večnosti 
ako o niečom, čo sa od duchovnej prirodzenosti líši, tvrdiac, že 
večnosť obklopuje duchovnú prirodzenosť alebo že je v nej 
alebo že je pri nej. To, že jedno aj druhé je niečím vznešeným, 
ešte nedokazuje ich totožnosť. Veď vznešenosť jedného môže 
pochádzať z druhého. 

Plotínos

NA ZAMYSLENIE

Med v legendách a mýtoch
Med je jednou z najstarších potravín, je prírodným liekom i prostriedkom na  skrášľovanie. Ľudia mu 

dali prívlastky ako tekuté zlato, zlatý elixír alebo dar bohov. História medu je možno staršia ako história 
ľudstva, ak pripustíme, že včielky tu boli ešte pred nami. Nie je známe, kedy začal človek využívať med, 
išlo pravdepodobne o zhodu okolností, kedy lovci pred útokom šelmy vyliezli na strom, v ktorom našli 
hniezdo s medom. A neodolali.

Med je po stáročia obklopený mystikou. Pre staroveké národy bolo nepochopiteľné, že taká zázračná 
substancia mohla byť vytvorená hmyzom. Ľudia verili, že včely musia byť vyslanci bohov zoslaní na svet, 
aby zberali sladkosť, ktorá je zdrojom božskej moci. Med podľa nich padal na zem ako dážď a rosa alebo 
ho dopravovali včely, ktoré cestovali medzi nebom a svetom ľudí. 

SVET SYMBOLOV
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V starom Egypte sa med používal na zaplatenie daní. Vo forme skvaseného nápoja, nazývaného „božský 
nektár“, bol obetovaný bohom. Egypťania verili, že včely vznikli zo sĺz slnečného boha Rea a med bol jeho 
darom ľudstvu. V určitom období bol Dolný Egypt nazývaný „Krajina včiel“ a tento okrídlený hmyz bol 
jeho symbolom.

V starovekom indoárijskom náboženstve je med spojený so slnečnými lúčmi a úsvitom. V Rgvéde je 
každodenný východ slnka pripisovaný Ašvinom, deťom slnka a mesiaca, ktoré cestujú po nebi v zlatom 
voze plnom medu. V tomto posvätnom spise majú včely a med významnú úlohu a  na obrazoch, sochách 
a rezbách sú božské vtelenia často sprevádzané prítomnosťou včiel. 

So včelami a medom boli spájaní tiež grécki a rímski bohovia. Legenda hovorí, že boh Zeus bol 
zachránený pred smrťou mliekom a medom, ktoré mu prinášala nymfa Melisa, keď ho jeho matka ukryla 
pred otcom, ktorý ho chcel zjesť. Melisina úloha však bola odhalená a za trest bola premenená na červa. 
Akonáhle to Zeus zistil, rozzúril sa a premenil Melisu na včeliu kráľovnú, ktorej museli ostatné včely slúžiť. 
Základom pokrmu a nápoja bohov, ambrózie, bol nektár alebo med. Verilo sa, že med pochádza z raja. 
Grécky boh mora, Glaucus, bol znova oživený, keď ho ponorili do nádoby s medom. Grécky historik 
Plutarchos nazýva med „slinami hviezd“. 

Med bol symbolom plodnosti, krásy a lásky. Hral významnú úlohu pri svadbách, oslavách narodenín 
a pohreboch. Med bol považovaný za elixír zaručujúci dlhý a zdravý život. Grécky filozof a matematik 
Pytagoras, ktorý sa dožil takmer 100 rokov, hovoril, že za dlhý život vďačí pravidelnej konzumácii medu. 

Pre Rimanov objavil med boh vína Bakchus, ktorý ich tiež naučil včeláriť. 
Germánske kmene pokladali hviezdy za roje včiel a mesiac za obrovskú 

misu naplnenú medom a medovinou a verili, že sladká hmota z nej tečie 
v noci na zem. 

Med sa objavuje aj v severskej mytológii. Medovinu pravidelne popíjal 
Odin so svojimi mužmi, buď z tradičných nápojových rohov alebo z lebiek 
svojich nepriateľov. 

Krováci z južnej Afriky často využívali pri hľadaní medu od divokých včiel 
pomoc vtáčika medozvestky, ktorý sa živí včelími larvami a voskom. 

V západnej Afrike a na Kube je med spojený s jorubskou bohyňou lásky 
Ošun, ktorá je vždy v žltých šatách. Ošun je vodný duch symbolizujúci 
bystrosť a priezračnosť. Tiež sa spája s plodnosťou a rodením detí. Ženy, 
ktoré ju žiadajú o pomoc, obetujú med. 

V mnohých kultúrach pretrváva presvedčenie, že včely sú duše zomrelých. Existuje povera, že včely 
musia byť informované o všetkých významných udalostiach v rodine, hlavne o úmrtiach. Ak zomrie včelár, 
musí jeho nasledovník oznámiť včelám túto udalosť a informovať ich, že sa stáva ich novým pánom. 

Včelám sa oznamujú tiež svadby a zámer presťahovať ich na nové miesto. Ak do domu vletí včela, 
môžete očakávať návštevu a keď včela lieta v kruhoch okolo spiaceho dieťaťa, znamená to, že dieťatko 
bude mať dlhý a šťastný život. Dni po svadbe sa označujú ako medové týždne. Pôvod tohto výrazu siaha 
až do starého Egypta, kde bol med súčasťou svadobných rituálov. V európskom stredoveku dostávali 
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novomanželia toľko medoviny, aby im vydržala až do najbližšieho splnu. V anglickej histórii bolo zvykom, 
že medovinu, o ktorej sa verilo, že podporuje plodnosť, dodal otec nevesty. 

Med si zaslúži obdiv kvôli úsiliu miliónov včiel. V súčasnosti je med obľúbenou surovinou pre jeho 
mnohonásobný úžitok: dodáva jedinečnú chuť a vôňu jedlám a nápojom, poskytuje nám energiu, lieči 
zdravotné problémy, stará sa o krásu, pomáha v domácnosti a pritom ide o úplne čistý prírodný produkt.

Prajem vám krásne Vianoce, plné lásky, vzájomného porozumenia a radosti. Nech na vašom 
štedrovečernom stole nechýbajú oblátky s medom ako symbol zdravia, radosti, duševnej čistoty a vzá-
jomnej dobroty.

Renáta Zbojanová

MÚDROSŤ PRÍRODY

Mak – zázrak slovenských polí a lúk
Mak, ako rastlina s vý-

raznými červenými kvetmi, 
sa nám zrejme spája hlavne 
s teplým letným obdobím. 
Na druhej strane sú však 
mleté makové semená aj 
neodmysliteľnou súčas-
ťou vianočného obdobia. 
Pre Slovanov je to skutočne 
z historického hľadiska 
tradičná a veľmi cenená 
rastlina. V starom Uhorsku 
bolo všeobecne známe, 
že mak je slovenský pokrm a v štatistickom opise 
Uhorska sa uvádza, že najviac maku pestujú Slováci 
na Zemplíne, v Bratislavskej župe a na Nitriansku. 
Tiež sa píše, že: „Slovák má veľmi rád makové pokrmy 
a vždy si utrhne kus zeme na jeho pestovanie“. Tak 
isto Rimania považovali semená maku za pochutinu 
a Gréci zase konzumovali mladé listy ako šalát. 

Upokojenie a utíšenie 
Mak sa ale využíval aj v ľudovom liečiteľstve, 

a to hlavne na upokojenie, tíšenie podráždených 
orgánov ako napríklad priedušiek. Tradične sa 
používal ako prostriedok na spanie, napríklad 
vo forme odvaru z makovíc alebo sa lupene kvetov 
pridávali do čajovej zmesi proti nespavosti. O jeho 
spojitosti so spánkom sa hovorí aj v legendách, 
napríklad v súvislosti s bohyňou Ceres, pre ktorú 
mak stvoril boh spánku Somnus, aby si mohla 
oddýchnuť. Alebo v báji o Persefone, kde jej matka 
bohyňa Demeter, po nekonečnom hľadaní svojej 
dcéry, padá unavená na zem, okolo nej vyrastú vlčie 
maky, uspia ju svojou omamnou vôňou a ona tak 
naberie nové sily. Je spájaný aj s bohom Hermom, 

ako sprievodcom duší, či bohom podsvetia Hádom. 
Ovídius ho nazýval rastlinou zabudnutia. Môže 
byť tento odkaz na spánok, zabudnutie, či smrť, 
symbolickým vyjadrením ponorenia sa do hĺbky 
seba samého a prechodu do novej formy vedomia? 

Psychotropné účinky a zmena vedomia
Skutočne, aj z pohľadu chemického zloženia, 

dnes už vieme, že mak má silné psychotropné 
účinky, čo viedlo časom k jeho zneužitiu. Má vysoký 
obsah alkaloidov, predovšetkým morfínu, kodeínu 
a papaverínu. Ópium získavali, z usušenej šťavy 
nezrelých makovíc, už stovky rokov pred našim 
letopočtom v starovekom Egypte, či Mezopotámii. 
Mak bol úzko spätý aj s prorockými snami a je 
pravdepodobné, že ópium sa využívalo na vyvolanie 
liečivých a vizionárskych snov pri tzv. chrámovom 
spánku. Vykopávky na Kréte ukazujú, že ópium sa 
počas obradov inhalovalo alebo sa ním vykurovalo. 
V orfických mystériách slúžili makové semená ako 
zápalná obeť bohu spánku Hypnoovi. 

Čo v sebe skrýva mak a čo lieči
Účinky ópia na ľudský organizmus opísal na pre-

lome letopočtov rímsky dvorný lekár Scribonius 
Largus. Podľa Plínia sa ópiom liečila choroba 
elefantiáza (keď sa do lymfantických uzlín dostanú 
parazity) alebo problémy s pečeňou, uštipnutie 
škorpiónom či epilepsia. Lekár a filozof Paracelsus 
bol práve tým, kto objavil, že účinné látky ópia sú 
viac rozpustnejšie v alkohole ako vo vode. A tak 
pripravil prvý polosyntetický preparát na medicínske 
využitie. Dodnes sa v medicíne využíva kodeín proti 
kašľu, papaverín proti kŕčom a morfín je dôležitým 
analgetikom. Okrem semien je vlastne celá rastlina 
jedovatá. Semená naopak prekypujú životom, 
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obsahujú vitamíny, zaujímavý je obsah bielkovín (18 – 20 %) a obsahujú tiež vápnik a fosfor. 
V mnohých krajinách je však pestovanie maku siateho úplne zakázané, a to, že by si tam ľudia dali 

makový koláč, je pre nich nemysliteľné. Pre mnohých z nás je zase 
nemysliteľné predstaviť si život bez neho. Tešme sa teda z tohto 
chutného daru, ktorý je na Slovensku ešte stále k dispozícii. A nech 
nás zároveň mak, tak trochu symbolicky, prevedie týmto tmavým 
zimným obdobím, kedy čakáme na víťazstvo slnka, a nielen toho 
vonkajšieho, ale ponárame sa aj do „podsvetia“ hlboko v nás, aby 
sme tam našli svoje vnútorné slnko a vystúpili von, zase o kus 
novší a posilnení. Veď legendy naznačujú, že mak je skúseným 
sprievodcom v „hlbinách“. 

Mária Horváthová
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AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Seminár a prednáška Leonardo da Vinci v Bratislave a Banskej Bystrici 
Pri príležitosti Svetového dňa filozofie sme zorganizovali 17. novembra v Cen-
tre Agathos v Bratislave seminár Leonardo da Vinci na tému renesančného 
Homo Universalis a Homo Faber -  univerzálny a tvorivý človek. Seminárom 
sme vzdali hold pánu da Vincimu a jeho filozofii. A to nie len v súvislosti s tým, že 
tento rok si pripomíname 500 rokov od jeho úmria, ale preto, že oprávnených 
titulov, ktoré môžeme da Vincimu prisúdiť je neúrekom, od umelca, cez vedca, 
konštruktéra, inžiniera, mechanika až po architekta. Avšak to, čo z neho robilo 
vzácneho a nadčasového človeka, bol hlavne filozofický prístup k sebe, ľuďom, 
prírode, ktorý bol praktický a do dnešných dní tak ostáva pre nás inšpiráciou 
v tom, čo to znamená byť skutočným filozofom, milovníkom a neúnavným 
hľadačom pravdy a múdrosti. Na druhý deň 18. novembra sme toto podujatie 
priniesli aj do Banskej Bystrice.

Pozývame Vás
16. 01. 2020   Múdrosť starých Egypťanov, Banská Bystrica (prednáška)
20. 01. 2020   Večer na tému Múdrosť starých Egypťanov, Bratislava (prednáška)
21. 01. 2020   Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti (Košice)
22. 01. 2020   Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti (Bratislava)
24. 01. 2020   Večer na tému Pán prsteňov v každom z nás, Košice (prednáška)
09. 02. 2020   Paul Brunton – rady pre hľadajúcich, Bratislava (seminár)

Informácie na: www.akropolis.sk


