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Myšlienka mesiaca:
„Rovnicu, podľa ktorej je človek šťastný, keď dosiahne všetko, čo si želal, stačí len obrátiť: Človek je 

šťastný, ak chce všetko, čo dostáva. V tejto jednoduchej vete spočíva podľa mienky takmer všetkých 
spirituálnych tradícií tajomstvo osobného aj kolektívneho šťastia.“ 

Ruediger Dahlke

Milí čitatelia,
rada by som sa s vami podelila o pár úvah na tému, 
o ktorej sa v poslednom období často hovorí a tou je 
kríza. Pozrieme sa na ňu ako na určitý sprievodný jav 
v živote jednotlivca aj spoločnosti a pozrieme sa na to, 
aké sily v nás máme naporúdzi, aby sme vedeli krízy 
víťazne prekonávať.
Slovo kríza pochádza z latinského crisis, čo sa dá pre-
ložiť ako rozhodnutie, rozhodujúci okamih či zvrat. 
A keď si premietneme náš vlastný život ako aj ľudské 
dejiny, tak zistíme, že sú zákonite popretkávané kríza-
mi, menšími či väčšími, pretože život neplynie lineár-
ne, ale v cykloch, kedy sa podľa zákona duality strieda-
jú dve sily, tak ako sa strieda nádych s výdychom, príliv 
a odliv, bdenie a spanie, radosť a bolesť.  
Je to moment, keď to, čo doteraz nejako fungovalo, 
už nefunguje a situácia nás vyzýva, aby sme zaujali 
k danej veci nový postoj, nový náhľad, aby sme zme-
nili spôsob konania, myslenia, žitia... Mohli by sme po-
vedať, že je to výzva na zmenu. A je to tiež moment 
rozhodnutia, do akej miery túto výzvu prijmeme a ve-
dome ju využijeme na to, aby sme niečo zmenili k lep-
šiemu.
Stáva sa, že keď nastane kríza v našom živote, nevíta-
me ju s otvorenou náručou. Prečo? Pretože kríza nás 
vytrháva z nášho pohodlia a istoty, je to moment urči-
tého vzduchoprázdna, keď o to, čo bolo, sa už oprieť 
nedá a to, čo má prísť, je zatiaľ piesňou budúcnosti 
a čaká na nás, aby sme ju skomponovali. A to je často 
spojené s bolesťou. Preto sa nám môže stať, že sa kríze 
vyhýbame, že ju nechceme vnímať a prijať, že z nej 
máme strach, že nevidíme jej zmysel. 
Skúsme sa však ohliadnuť a spomenúť si na niektorú 
z kríz, ktorú sa nám podarilo úspešne zdolať. Tu pla-
tí ďalšia zákonitosť života – ak sa nám podarilo k nej 
pristúpiť ako k výzve, zaručene sme získali novú skú-
senosť a daná situácia už nabudúce nebude pre nás 
krízou, alebo nie až tak, ako prvýkrát. Zaručene sme 
vďaka tomu dozreli, prerástli samých seba, prebudili 

skryté potenciály, nazreli viac do svojho vnútra a o tro-
chu viac samých seba spoznali a pochopili. A dokonca 
sa nám možno stalo i to, že keď sme sa ohliadli, tak 
sme pochopili jej zmysel... a dokonca sa nám niekedy 
stáva, že spätne za ňu ďakujeme.
Naprieč históriou sa stretneme s mnohými mudrcmi, 
filozofmi, umelcami, psychológmi či vedcami, ktorí 
krízu popisujú ako príležitosť urobiť krok vpred, pre-
transformovať naše myslenie, konanie, spôsob života 
a vnímania na trochu lepšie, ľudskejšie, autentickejšie 
a užitočnejšie. Už len toto samotné napĺňa krízu hlbo-
kým zmyslom. 
Aby sa nám krízu darilo víťazne zdolávať, je dobré mať 
po ruke batôžtek vlastností, ktoré môžeme postupne 
pestovať každý deň, aby sme ich vedeli vytiahnuť, keď 
nás k tomu život vyzve. Prvou je schopnosť zachovať 
pokoj, pretože akýkoľvek emocionálny únos spôso-
buje, že naše myslenie a cítenie je zastreté závojom. 
Bude sa nám tiež hodiť poznanie – poznanie seba sa-
mého a poznanie zákonov života, aby sme vedeli, o čo 
sa oprieť. Užitočná je tiež imaginácia a tvorivosť, aby 
sme si vedeli predstaviť možné riešenia, pretože kríza 
nás zvykne uvrhnúť do ilúzie, že niet riešenia na danú 
situáciu. Ale je to len ilúzia, pretože s troškou tvorivosti 
niečo vymyslíme. Tiež sa hodí iniciatíva a to iniciatí-
va inteligentná – taká, ktorá nie je prudká a ktorá je 
schopná uvážiť dôsledky. No a na záver silná dvojica: 
trpezlivosť a nádej. Sú to dve jasné hviezdy, ktoré nás 
dokážu vyviesť z akejkoľvek temnoty.
Prajem nám, aby sa nám darilo mať vždy po ruke 
batôžtek vnútorných síl, vďaka ktorým vyjdeme z kríz 
víťazní a zlepšení. 

 Mária Mihálová 
Vedúca Novej Akropolis Košice
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O kláštornom poklade
Bol raz jeden vagant, potulný klerik – študent, ktorý sa túlal svetom. Mal by sedieť v škole a študovať, ale 
skôr by ste ho našli vysedávať v krčme. Rád si vypil, rád si naplnil brucho, bol náruživým hráčom a neustále 
zadlžený. Nedbal na to, čo sa má a nemá, kradol, aby mal z čoho žiť a rozhadzovať. Ale vedel v tom dobre 
chodiť, takže mu nikdy na nič neprišli. 

Jedného dňa ho však zamrzelo, že neustále riskuje krk kvôli takým hlúpostiam. A preto sa rozhodol, že 
podnikne niečo veľké. Povedal si, že to asi bude vyžadovať čas a úsilie, ale že mu to iste prinesie bohatstvo 
na celý život. Spomenul si, že v hlbinách lesov, ďaleko od toho veľkého mesta, kde sa pretĺkal biedou, 
stojí obrovský kláštor. Vraj je plný bohatstva. Vraj má truhlicu plnú posvätných nádob, svietnikov, krížov 
a prsteňov z rýdzeho zlata. Rozhodol sa, že poklad ukradne. Ale ako na to? Opátstvo bolo veľmi dobre 
chránené. A tak sa rozhodol, že najistejšou cestou k úspechu bude trpezlivosť a ľstivosť. Bude predstierať, 
že sa cíti povolaný k životu v kláštore. Stane sa v tom opátstve mníchom. Bude dobrým mníchom a získa 
si dôveru bratov i opáta. A potom, keď jedného dňa príde na to, kde je schovaný poklad, ukradne ho 
a utečie. 

A tak sa študent stal mníchom. Nikdy nikto 
nevidel mnícha, ktorý by tak pozorne sledo-
val bohoslužby, ktorý by tak usilovne pracoval 
a rozjímal, ktorý by tak poslušne a trpezlivo do-
držoval pôst. Bol to vzorný mních. Po roku však 
o tom poklade nevedel o nič viac, ako predtým. 
Dozvie sa niekedy vôbec niečo? Existuje ten 
poklad vôbec? Omrzelo ho to. On, ktorý tak rád 
spal, už mal dosť skorého vstávania. On, ktorý 
mal tak rád víno a pečienku, už nechcel kašu 
z hrachu a vody. On, ktorý odmietal akúkoľvek 
námahu, len s odporom obrábal pôdu. On, kto-
rý sa cítil dobre v hlučnej krčme, už nechcel žiť 
v tichu. Prečo má ďalej viesť život, ktorý sa mu 

po všetkých stránkach prieči? Prečo má ďalej strádať, keď nieto nádeje, že dosiahne cieľ? A tak sa rozho-
dol, že utečie. Síce s prázdnymi rukami, ale voľný, a vráti sa k starému spôsobu života. 

Už rok chodil v sutane so sklopenými očami a rukami schovanými v rukávoch. Pretiahol sa, narovnal, zdvi-
hol zrak a rozhliadol sa okolo seba. Začínala zima. Krajina bola holá, chladná a jej farba bola predzvesťou 
blížiaceho sa sneženia. Teraz by mal odísť? Kam by šiel? V kláštore mal aspoň strechu nad hlavou a niečo 
do úst. Len žiadne náhlenie. Vydá sa na cestu až pred letom. 

Prešla zima a jedného letného dňa si zbalil veci a vykĺzol z kláštora. Nebo bolo od horúčavy celé biele 
a prašná cesta, ktorá viedla rovno medzi polia, tiež zbelela. Bol z toho celý podráždený. Prečo by od-
chádzal práve v deň, keď je tak dusno? Pomyslel na príjemný chládok kláštorných stien. Kláštorný zvon 
práve zvolával k bohoslužbe a to ho ešte viac podporilo vrátiť sa. Odíde až za niekoľko dní, keď horúčavy 
pominú. Keď sa po nejakom čase opäť vydával na cestu, znovu zaznel zvon. Tentokrát však zvolával mní-
chov k stolu. Prečo by si mal odoprieť posledné jedlo, ktoré dostane? Prečo sa pred cestou neposilniť? 
Kým dojedol, uvedomil si, že sa už stmieva. Lepšie bude vyraziť až ráno. Skoro ráno už konečne vyrazil. 
Ušiel pekný kus cesty, keď tu znova započul zvonenie. Tentokrát zvon oznamoval, že v kláštore začína 
omša. Doľahla na neho osamelosť. Nepriznal si to, ale bolo mu ľúto, že opúšťa spoločenstvo bratov, ktorí 
sú práve zvolávaní k oslave eucharistie. Pri pomyslení na to pocítil dojatie, aj keď si doposiaľ myslel, že sa 
omše zúčastňoval len zo zištných dôvodov a že zbožnosť predstieral. Kedysi viedol hriešny život. Prišiel 
do kláštora so zlými úmyslami. Žil ako dobrý mních, ale len zdanlivo. Pretvaroval sa. Predstieral. Mníchov 
oklamať mohol, ale Boha nie. Teraz odchádza, aby znova nadviazal na hriechy svojho predošlého života. 
V myšlienkach však nedospel tak ďaleko, aby išiel sám do seba. Ale naľakal sa božieho hnevu. Pomyslel si, 

pixabay.com
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nemal by ešte zájsť na omšu, než sa vydá za svojím osudom? Vrátil sa teda späť a udýchaný vkĺzol na svoje 
miesto medzi bratov. Po omši zistil, že je ešte stále zadýchaný, a tak počkal z odchodom do rána.

Od toho dňa sa mu však už z kláštora tak veľmi nechcelo. O odchode síce stále rozmýšľal, ale skôr zo zotr-
vačnosti, pretože si to kedysi zaumienil. Skutočná túžba už zmizla. Aj keď si to nepriznával, mníšsky život 
sa mu už tak nepriečil. Prianie odísť pociťoval čoraz menej. Vždy si našiel pádny dôvod, aby zostal. V kláš-
tore sa držal bokom od ostatných bratov, pretože sa stále považoval za falošného mnícha, za vlka medzi 
ovcami, luhára, ktorý klame všetkých okolo seba, a ktorý sa raz vytratí. 

Roky plynuli a jedného dňa bol vysvätený za kňaza. Deň na to prvýkrát slúžil omšu. V okamihu, keď po-
zdvihol Hostiu, dopadla na neho všetka ťažoba jeho života. Bola omnoho ťažšia než ornát na jeho ra-
menách. Ako sa len mohol opovážiť? Celý život sa len zahrával a to ho doviedlo až k takému rúhaniu 
sa a klamstvu. Chvel sa, keď pozdvihol kalich. Keď omša skončila, rozbehol sa k opátovi a vrhol sa mu 
k nohám s prosbou, aby ho vyspovedal. Vyrozprával mu svoj život a so všetkým sa priznal. Opát mu na to 
odpovedal: „Po celé tie roky, si bol vzorný mních“. „Nie, nebol som vzorný mních, bol som ten najhorší 
mních zo všetkých, nebol som vôbec mních“. Ale opát ďalej pokračoval: „Po celé tie roky si bol v pokušení 
ako žiadny iný mních. Po celé tie roky si dodržoval kláštorný sľub ako nik iný, a pritom si mal vyprahnu-
té srdce a nedočkal sa pomoci. Vravíš, že si klamal a cnosti iba predstieral. No život, o ktorom tvrdíš, že 
bol pretvárkou, si skutočne žil. A to má tiež svoju hodnotu. Nemusíš sa červenať ani báť. Dar, ktorý držíš 
vo svojich rukách nebude odmietnutý. Vedz, že tvoje činy sú odpustené a aj to, že si prišiel do kláštora 
s úmyslom ukradnúť poklad, pretože ten skutočný poklad si našiel sám v sebe.“ 

Neznámy autor
Použitá literatúra a zdroje:
ZINK, Michael. 2000. Příběhy a legendy středověké Evropy. Praha : Portál. 149 s. ISBN 80-7178-444-3. 

Antoni Gaudí 
Katalánsky génius, ktorý priniesol úplne nové, revolučné ponímanie architektú-
ry. Jeho najväčšou inšpiráciou bola príroda, jej krása a harmónia. Asi najznámej-
ším spomedzi jeho diel je slávna Sagrada Familia, Katedrála Svätej rodiny, ktorú 
si nenechá ujsť žiadny návštevník Barcelony.

ŽIVOT GAUDÍHO
Antoni Gaudí sa narodil v malom katalánskom mestečku Reus 25. júna 1852. Bol 
najmladším z piatich detí miestneho kováča. Hoci už v detstve odišiel do Bar-
celony, ktorá sa stala jeho pôsobiskom, jeho hlboký vzťah k svojmu rodisku 
pretrvával počas celého života. 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

pixabay.com
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Rovnako dlho ho sprevádzala aj jeho prudká po-
vaha. Sám krátko pred smrťou poznamenal, že 
takmer všetko v živote zvládol, okrem tohto svojho 
povahového rysu. Jeho silná osobnosť bola zrejmá 
už v rannom veku. 

V škole venoval veľa pozornosti a úsilia veciam, kto-
ré ho zaujímali, ale na druhej strane prejavoval ab-
solútnu ignoranciu voči veciam, ktoré ho neoslovili. 
Bol veľkou záhadou tak pre svojich učiteľov, ako aj 
rodičov. V štúdiu pokračoval na vyššej technickej 
škole v Barcelone, kde získal titul architekta. Archi-
tektúre potom zasvätil celý svoj život. Hľadal a aj 
v nej našiel svoju vlastnú cestu, v ktorej sa spájali 
jeho poznatky z rôznych oblastí s túžbou priniesť 
svetu čosi nielen funkčné, ale aj krásne.

Gaudí zomrel 10. júna 1926, po tom, čo ho odchá-
dzajúceho z prác na katedrále Sagrada Familia, zra-
zila električka. Keďže bol oblečený v ošúchaných 
pracovných šatách, odviezli ho ťažko raneného 
do verejnej nemocnice pre chudobných. Keď na-
koniec zistili o koho ide a jeho priatelia ho chceli 
previesť do súkromnej nemocnice, Gaudí odmietol 
slovami: „Moje miesto je tu, medzi chudobnými.“ 
Pochovaný je v krypte chrámu Sagrada Familia.

FORMOVANIE JEHO TVORBY A POSLANIA
Gaudí už ako mladý chlapec veľmi rád chodil 
do prírody. Na svojich potulkách si všímal všetko, 
s čím sa stretával, vnímal jednotlivé veci – ako sú 
sformované, ako fungujú. Bolo to preňho ako otvo-
rená učebnica, ako kľúč k riešeniam jeho budúcich 
diel, k jeho povolaniu a poslaniu.

Fauna a flóra boli potom častokrát dekoračnými, 
ale aj konštrukčnými prvkami v jeho dielach. Môže-
me v nich napríklad objaviť klopačky dverí v podo-
be hmyzu, korytnačky ako pätky stĺpov, pospájané 
listy stromov ako dekoráciu dverí, vinič šplhajúci sa 
po stenách miestností, drakov na rôznych, i neča-
kaných miestach a pod.

Poznatky z prírody využíval aj pri riešení statiky svo-
jich stavieb. Častokrát práve formy stromov s mo-
hutnými kmeňmi a rozvetvenými konármi tvorili 
základné nosné stĺpy jeho budov. 

Prírodu považoval za najdokonalejší výtvor a tým aj 
za najcennejší zdroj poznatkov. Toto presvedčenie 
mu pomohlo realizovať svoje predstavy, posúvalo 
ho na jeho ceste vpred a aj vďaka nemu dosiahol 
to, čo dosiahol.

Jeho diela sa značne líšia od diel iných architektov, 
vyzerajú akoby boli plodom čistej imaginácie. Hoci 
sú zhotovené z kameňa, železa, dreva a iných „ne-

romantických“ materiálov, pôsobia veľmi harmo-
nicky a romanticky.

Vo svojich stavbách dokázal veľmi esteticky využiť 
aj rôzne druhy odpadov a zvyškov, či už z kameňa, 
železa, skla, ale hlavne keramické úlomky.

Praktické poznatky z rôznych remesiel, ktoré nado-
budol ešte ako brigádnik popri štúdiu architektúry 
na vysokej škole, mu dali oveľa hlbšie vedomosti 
o stavebných materiáloch než aké mu poskytova-
li teoretické disciplíny štúdia. Každodenný kontakt 
jeho rúk s rôznymi materiálmi mu umožnil odhaliť 
ich tajomstvo. Tieto skúsenosti mu pomáhali počas 
celého tvorivého života.

Okrem prvkov z prírody bola dôležitou súčasťou 
jeho tvorby krása a harmónia, svetlo a rôznorodosť 
farieb. Jeho diela boli prepracované do najmenších 
detailov.

Imaginácia a remeselná zručnosť boli hlavnými 
charakteristikami jeho diel. Svoju predstavivosť 
dokázal pretransformovať do reality. Bol jedným 
z mála architektov, ktorý bol odborníkom nielen 
v samotnej architektúre, ale aj v remeslách s ňou 
súvisiacich. Bol zároveň sochárom, umeleckým 
kováčom, tesárom, keramikárom, umeleckým sklá-
rom, dizajnérom nábytku, úžitkových doplnkov. 
Okrem toho dokázal detailne sprostredkovať svoju 
predstavu ľuďom, ktorí preňho pracovali a realizo-
vali jeho návrhy projektov.

commons.wikimedia.org
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Jeho tvorivé obdobie je charakteristické obrovskou 
pracovitosťou a zanietenosťou vo všetkom, na čom 
pracoval. Dokázal pracovať paralelne na viacerých 
projektoch súčasne. Až v poslednom desaťročí 
svojho života sa sústredil už len na svoje vrcholné 
dielo – Katedrálu Sagrada Familia.

DIELA INOVÁTORSKÉHO UMELCA
Do svojho tvorivého procesu vstúpil v období, kto-
ré sa začalo označovať ako „Modernizmus“. Bolo 
to umelecké, kultúrne a politické hnutie, ktoré sa 
v Katalánsku rozvinulo v období medzi rokmi 1885 
až 1920.

V týchto časoch ekonomického rozmachu a in-
dustrializácie Katalánska, žila Barcelona v epoche 
kultúrnej renovácie a forma životného štýlu sa tiež 
menila. Vznikali nové štvrte, do ktorých sa pre-
miestňovali rezidencie novej spoločenskej triedy 
„Buržoázie“. Výstavba budov v novom štýle umož-
ňovala vyniknúť mladým výnimočným umelcom, 
akými boli Lluís Doménech i Montaner, Josep Puig 
i Cadafalch a hlavne Antoni Gaudí. 

Gaudího diela môžeme nájsť na rôznych miestach 
Španielska, ale tie najvýznamnejšie sa nachádzajú 
práve v jeho milovanej Barcelone a v jej okolí. Sú to 
profánne i sakrálne stavby, v ktorých zanechal svoj 
nezmazateľný rukopis, inšpiráciu z prírody, harmó-
niu farieb a tvarov. V každej však možno objaviť aj 
niečo špecifické, typické pre danú stavbu. 

Pozrime sa bližšie na niektoré z nich:

Casa Batlló, dom priemyselníka, kde Gaudí povolil 
uzdu svojej fantázii. Strecha v tvare dračieho chrb-
ta, stĺpy s motívmi zelene a kvetov, komíny pes-
trých tvarov a farieb, steny pokryté kúskami kera-
miky a skla, nábytok v tvare ľudských kostí, atď. To 
všetko v krásnej harmónii, až rozprávkovej idyle.

Park Güell vybudoval Gaudí na požiadavku svojho 
mecenáša Eusebia Güella, priemyselníka a veľké-
ho patróna umenia. Areál sa stal miestom relaxu 
pre obyvateľov priemyselnej Barcelony. Záhrady, 
stromy, priestory na hranie sa pre deti, cestičky 
na prechádzky pre dospelých, miesta na čítanie, 
alebo jednoducho len pre relax v takmer rozpráv-
kovej nádhere, symbióze ľudského a božského vý-
tvoru. 

Casa Milá známa aj ako „La Pedrera“ (kameň), lebo 
budí dojem, ako keby sa obrovský skalný útes vy-
noril medzi domami. Stavba svojou štruktúrou 
symbolizuje samotnú prírodu, jej pohyb. Svojimi 
krivkami a celkovým vzhľadom pripomína krásnu 
scenériu, ktorá v sebe zahŕňa aj jej úžitkovú stránku, 
čiže obydlia ľudí. Strešná terasa so svojimi komínmi, 
výtvarnými dielami záhadných tvarov a so symbol-
mi štyroch hlavných prírodných živlov dopĺňa cel-
kovú nádheru diela. 

Sagrada Familia (Chrám Svätej Rodiny) je jeho vr-
cholným dielom, hoci ešte stále nedokončeným. 
Chrám je určený pre každého človeka bez ohľadu 
na jeho náboženstvo či národnosť. Je vytvorený 
na báze biblických motívov,  krásy a sily prírody, 
predstavuje atmosféru harmónie, duševného po-
koja a estetického pohladenia pre každého, kto 
do nej vstúpi. Storočnica autorovho úmrtia, rok 
2026, je symbolickým vytýčením dohotovenia toh-
to veľkolepého diela. 

ODKAZ MAJSTRA
Antoni Gaudí chápal ako svoje poslanie celú ar-
chitektonickú prácu, až do posledného detailu: 
od ideového návrhu a projektu, cez samotnú stav-
bu, prevedenie exteriéru a interiéru, vrátane jeho 
vybavenia, až k jeho úžitkovej hodnote, neopomí-
najúc pri tom symboliku diela.

commons.wikimedia.org
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Za svoj život vykonal obrovský rozsah prác a hoci 
nestihol všetky svoje diela dokončiť, koncepcia diel 
i tak jasne ukazovala jeho žiakom a nasledovníkom 
predstavu majstra.

Keď sa ho pýtali, kto bol jeho učiteľom, odpovedal: 
„Mojím učiteľom je Boh a jeho výtvor Príroda.“

Jeho špecifický pohľad na prírodu nám hovorí, že 
všetko, čo nás obklopuje má svoj význam a aj naj-
menšie detaily sú odkazom pre nás. Krása a harmó-
nia prírody je darom a inšpiráciou pre celé ľudstvo.

Marián Šebök

Hanami

Použitá literatúra a zdroje:
(1)   DURÁN I RIU, Fina. 2011. Little Story Gaudí. 2. Ibiza : Meterrania. 16 s. ISBN 9788499790374. 
(2)   BONET ARMENGOL, Jordi – FUIXENCH NAVAL, José M. 2015. The Great Legacy of  Gaudi the Sagrada Familia. Barcelona : Editorial Kapitel. 62 s. ISBN 978-8493700577. 
(3)   LIZ RODRÍGUEZ, Josep – VIVAS ORTIS, Pere. Park Güell. 2018. Saint Lluis : Triangle Postals. 128 s. ISBN 9788484787983.
(4)   R.CARUNCHO, Daniel – RODRÍGUEZ, Alberto – SOSA, Lionel. 2014. La Perdera: Antoni Gaudí’s last residential project. Barcelona : Dosde. 144 s. ISBN  9788415818342 

NA ZAMYSLENIE

Skrytá pravda ceremónie 
Ceremónie sa konajú všade okolo nás každý deň: zapálenie olympijskej pochodne, otvárací ceremoniál 
futbalového zápasu, spievanie národnej hymny, promócie, obrad pri narodení, smrti či sobášny obrad. 
Človek už od nepamäti poukazoval na výnimočné okamihy života ceremóniami. Ale čo ak by sme boli 
schopní urobiť každý okamih výnimočným? 

Japonci si napríklad vytvorili obrady pre množstvo zdanli-
vo bezvýznamných aspektov každodenného života. Majú 
ceremóniu nazývanú Hanami, kedy pozorujú nádherný 
strom čerešne, kvitnúci iba jeden týždeň v roku, aby tak 
pestovali schopnosť vážiť si a pochopiť nestálosti života. 
Sumi-e, starodávne umenie maľby štetcom, sa stáva ce-
remoniálnym, ak je vykonávané s dokonalou zručnosťou 
a rokmi meditatívnej praxe, chcejúc prehĺbiť pochope-
nie podstatného na rozdiel od nepodstatného. Súčasne 
slávny čajový obrad tiež demonštruje ako môže byť deň 
za dňom priam prestúpený účelom a zmyslom tým, že 
vedome prinášame to najlepšie zo seba do tých najjednoduchších a možno najbežnejších úloh, čím sa 
na pár vzácnych okamihov pozdvihneme od banálneho k zmysluplnému. Možno by sme mohli povedať, 
že takto by sme mali žiť každý okamih celého života. 

Čo však znamená ceremónia vo svojej podstate? Ceremónia je okamih 
v čase a priestore, ktorý je naplnený zmyslom a posvätným, tým, čo starí 
Egypťania nazývali Neter, a to aj pre tých, ktorí ceremóniu vedú, ako aj 
pre tých, ktorí ju sledujú. Ako by sme mohli vniesť zmysel do naši činov 
a našich životov? Možno by sme mohli vedome pridať účel do každej 
našej myšlienky, slova či skutku, a vykonávať naše každodenné činnosti 
v súlade s pravdou, krásou a dobrom. Faktom však je, že na toto ešte 
nie sme pripravení. Venovať také sústredenie a pozornosť každej chvíli 
nášho života, by vyžadovalo príliš veľa úsilia. Preto starodávne tradície 

našli spôsob, ako to uskutočniť aj v tejto zámerne obmedzenej forme času a priestoru, v rámci ktorého 
je možné pozdvihnúť naše vedomie, a to použitím našej vôle. A potom, akoby zázrakom, je pozemská 
hmota prestúpená duchom. Stáva sa aktívnym trojdimenzionálnym symbolom vytvoreným vedomím 
tých, ktorí ceremóniu vedú i tých, ktorí ju sledujú. Týmto spôsobom dávne tradície sprístupnili to, čo 
nazývali posvätný čas – alternatívna dimenzia času, ktorá pôsobí ako most prepájajúci pominuteľnú ríšu 
s ríšou večnou, sférou bohov. Hoci sa starodávne kultúry líšili v určitých detailoch toho, ako vykonávali 
svoje ceremónie, je ťažké si predstaviť akúkoľvek ľudskú kultúru naprieč tisícročiami, ktorá by nevyužívala 
obrady ako prirodzenú súčasť zmysluplného života. 

Dalo by sa povedať, že v staroveku ľudia prizývali bohov a ideály k uskutočňovaniu svojich obradov, aby 
boli spolu s nimi súčasťou toho, keď si pripomínajú výnimočné okamihy. Ceremónie vytvárajú posvätný 
priestor pre božstvo tu na Zemi. Múdry človek staroveku neprosil boha, aby mu dal všetko, čo chcel; 

commons.wikimedia.org
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namiesto toho múdry človek vždy žiadal, aby mu požehnal ideálmi, božskými kvalitami; prosil, aby mu 
nadelil dobro, pravdu, krásu a spravodlivosť, a to nie len pre seba, ale pre všetky živé bytosti. Môžeme 
teda povedať, že obrady majú dva účely: prizvať božstvo, aby sa stalo súčasťou nášho života a súčasne 
pozdvihnúť naše vedomie smerom k božiemu kráľovstvu. Ceremónia je teda mostom, ktorý nás môže 
spojiť s posvätným. Ak sa nám to podarí dosiahnuť, mohli by sme prežiť hlbokú transformáciu, hoci len 
na kratučký okamih. 

Človek by mohol byť zvedavý, či existuje ideálny spôsob ako uskutočniť ceremóniu. V staroveku ľudia 
vedeli, že všetko v prírode môže byť použité na to, aby pridalo ceremónii hodnotu a význam – že ele-
menty v správnej kombinácii vytvárajú silu významu, ktorý je potrebný v danom čase a na danom mieste. 
Farby, kamene, hudba, mocné slová, voda, oheň, kvety, vône, použitie účinných symbolov, umiestnenie 
chrámu, hodina, mesiac, rok, všetko pridáva hodnotu a význam. Ale hlavne vedeli, že je to predovšetkým 
naše vlastné vedomie, ktoré robí z ceremónie akt spojenia s podstatou, s božstvom, v tom pravom zmysle 
slova.

 V dnešnom svete je možno moderné vysmievať sa samotnej zmienke o ceremónii, odpísať ju ako obyčaj-
nú formalitu alebo dokonca rituál poverčivosti. Vlastne sme hrdí, že sme ceremónie odmietli alebo horšie, 
sme cynickí a neúctiví, keď sa ich zúčastňujeme. Uskutočňujeme jednotlivé pohyby bez spojenia s pod-
statou. Svadobné sľuby, krsty alebo dokonca povstanie pri hraní štátnej hymny – koľko z toho skutočne 

myslíme vážne? Plytkosť materializmu sa dotýka a sužuje 
každého z nás. Samotný koncept spirituálneho rastu je 
zosmiešňovaný a dovolili sme novým bohom materiálnej 
hojnosti prevziať kontrolu nad našimi životmi, dávajúc 
hodnotu vonkajším materiálnym veciam, ktoré si hroma-
díme a skôr či neskôr ich vyradíme. Tomu, čo vidíme, čo 
môžeme ochutnať, či sa toho dotknúť. A keďže tie veci, 
ktoré si ceníme a stanovujeme ako naše ciele – viac pe-
ňazí, väčší dom a auto – sú vonkajšie veci , nevyhnutne 
sa nám stratia. Preto nám tieto veci a samotné naše ciele 
prinášajú bolesť a utrpenie. 

My dnes vykonávame ceremónie pri zvláštnych príležitostiach, pri ktorých žiadame bohov o požehnanie. 
Žiadame o dobré zdravie, šťastie, úspech a materiálne bohatstvo. Niekedy dokonca s bohmi vyjednáva-
me: „Ak mi pomôžeš s touto zmluvou, tak darujem tvojmu chrámu zlatú tehlu“. Starovekí ľudia by boli 
zrejme zmätení z toho, ako dnes vykonávame ceremóniu. 

Táto strata hodnoty a významu by bola možno tolerovateľná, ak by to bol iba obyčajný ľudský vynález. 
No každý z nás už bol v určitom momente dojatý krásou zapadajúceho slnka, okamihom, ktorý sa zdá 
byť nevysvetliteľne silno nabitý Neter, posvätnosťou. Vidíme, že aj zvieratá majú svoje vlastné ceremónie. 
Vtáky spievajú pri východe slnka. Rastliny rozvinú nové výhony na jar. Štyri ročné obdobia zase upozor-
ňujú na ceremoniálny cyklus Zeme. Vyzerá to, akoby všetky bytosti v prírode boli ceremoniálne účastné 
života. Zdá sa, že staroveké civilizácie pripúšťali, že samotný vesmír vykonáva ceremónie alebo skôr, že 
sa ceremoniálne otvára. Preto nie je prekvapujúce, že sa tiež usilovali prispieť. Hovorí sa, že Stonehenge 
postavili na oslavu letného slnovratu, že veľká pyramída v Gíze, chrámy v Teotihuacane a Machu Picchu 
boli postavené ako repliky nebeského na Zemi, aby prizvali božské energie na Zem, a boli tak mostom 
medzi pozemským a nebeským. 

Čo môžeme my, hľadajúci múdrosť, urobiť s týmto poznaním? Možno by sme si mohli urobiť z vlastného 
života jednu veľkú ceremóniu. Možno by sme sa mohli naučiť uvedomiť si, že každý aspekt, každý mo-
ment nášho každodenného života, sa dá naplniť zmyslom, pozornosťou a vedomím. Ako sa ráno zobudiť 
s radosťou z vychádzajúceho slnka? Ako si pripraviť a piť kávu s úctou a vďačnosťou? S akou energiou 
vstúpime na naše pracoviská a do našich domovov? Ako naplniť naše slová pravdou a láskou, aby sa stali 
zmysluplnými? A napokon, ako zomrieť s úctou a dôstojnosťou ...tak ako zapadajúce slnko ...za zvuku vtá-
čieho spevu ...naplnení vedomím, krásou a radosťou z toho, že sme skutočne žili? V takom prípade by sme 
mohli zistiť, že v skutočnosti neexistuje smrť. Existuje iba život. A život sám je tou najväčšou ceremóniou 
zo všetkých. 

Zarina Screwvala

usplash.com
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Posvätná architektúra Egypta a jej symbolika
Venovať sa posvätnej architektúre dávnych kultúr je vždy nesmierne zaujímavé, pretože pre mnohé 
z nich bola architektúra spojením umenia a symbolizmu. Nemala iba určitú formu, ale aj symbolický 
obsah, bola ľudským napodobením božieho diela a mala schopnosť prenášať krásu v tom najvyššom, 
archetypálnom význame. Stvárnením stavby sa snažili zachytiť a zobraziť zákony samotného univerza. 
Takáto stavba bola potom akýmsi nástrojom, ktorý pomáhal človeku spájať sa s tým vyšším v ňom sa-
motnom či zjednotiť sa s niečím vyšším, čo ho presahuje. Príkladom takejto posvätnej architektúry sú aj 
egyptské chrámy. 

SEDEM ÚROVNÍ V EGYPTSKÝCH CHRÁMOCH
Tak ako rozpoznávame sedem úrovní v univerze alebo v človeku, tak bolo aj do egyptských chrámov za-
komponované univerzálne číslo sedem. Môžeme tu vidieť sedem častí, ktorými si návštevník postupne 
prechádzal. Každá časť súvisela s inou úrovňou v človeku a mala ho postupne povzniesť, aby nakoniec 
pocítil posvätný okamih. Vzťah k posvätnému bol totiž v Egypte nesmierne dôležitý. 

Prvou časťou je aleja sfíng, ktorá lemovala prístupovú cestu do chrámu. Súvisí s fyzickou úrovňou v nás. 

Druhou časťou je monumentálny vstup do chrámu 
s pylónmi. Táto časť súvisí s energetickou úrovňou 
v človeku. Vstupujeme ňou do sakrálneho priestoru 
a našu závislosť od vonkajšieho sveta nechávame 
za sebou. Je spojená s alchymistickou kvalitou „od-
vážiť sa“. 

Treťou časťou je veľké otvorené nádvorie bez stre-
chy, lemované stĺpmi s množstvom výjavov zo ži-
vota na stenách. Táto fáza súvisí s našou astrálnou, 
emočnou zložkou. Kráčajúc nádvorím sa máme vy-
sporiadať s emóciami a stabilizovať vedomie. Súvisí 
s alchymistickou kvalitou „chcieť“. 

Štvrtou časťou je hypostylová sála s množstvom stĺpov, tieňov v akejsi hre svetla a ilúzií. Stĺpy boli ob-
rovské, čo bol zámer, aby si človek mal možnosť uvedomiť, aké veľké je to, čo ho presahuje. Stĺpy sú 
symbolom stability nášho vedomia a vnútornej pevnosti. A keďže stabilita úzko súvisí s poznaním, táto 
fáza je spätá s alchymistickou kvalitou „vedieť“. 

Piatou časťou vstupujeme do inej dimenzie, stropy sa výrazne znižujú, otvárajú sa pred nami svätyne. 
Najskôr prichádzame do miestnosti s bárkou. Bárka je symbolický prenosca nášho vedomia, cestou 
poznania. 

Šiestou časťou je samotná svätyňa s božstvom. Je to malá miestnosť, no zároveň je miestom najhlbšie-
ho kontaktu človeka s posvätným. Svätyňa je spojená s alchymistickou kvalitou „môcť“ a to nás privádza 
k siedmej časti. 

Tou sú otvory v strope svätyne. Na jednej strane umožňujú prenikať lúčom svetla dovnútra a osvetliť 
miesto s božstvom. Sú ale aj symbolickým odkazom na to, že vedomie môže a má stúpať hore. Celá tá 
hra svetla umožňovala ešte viac precítiť tento mystický zážitok. 

EGYPTSKÝ MALIARSKY KÁNON 
V rámci posvätnej architektúry vždy platili určité nemenné kánony a to sa týkalo aj egyptského maliar-
stva. Egyptské maľby sú známe tým, že nepoužívali perspektívu. Neznamenalo to však, že perspektívu 

SVET SYMBOLOV
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UMENIE A KRÁSA V DIELACH ČLOVEKA

Tanec života
Tanec je univerzálnym jazykom presahujúcim priestor i čas. Je 
to nástroj na vyjadrenie pocitov, ktoré nemožno zachytiť slo-
vami. Aj keď sa formy tanca naprieč kultúram líšia, zdá sa, že 
túžba ozajstného tanečníka zostáva rovnaká – splynúť s prin-
cípmi krásy, harmónie a pôvabu prostredníctvom pohybu 
a formy, a tým priviesť diváka k tomu, aby zažil a objavil tieto 
archetypy, ležiace ukryté v každom jednotlivcovi. Akt tanca si 
vyžaduje sluchové, vizuálne a kinestetické schopnosti, vyžadu-
júce nielen ovládnutie tela, ale aj cit pre estetiku, priestorové 
vnímanie a intuitívnu schopnosť vnímať rytmus. Možno prá-
ve táto schopnosť plynulo spájať rôzne elementy do jednej 
umeleckej formy, dáva tancu jeho unikátny punc „zjednotiteľa 
protikladov“. Na základe mojich skúseností baletnej tanečnice 
a zároveň študentky filozofie, som zahliadla v tanci potenciál 
pomôcť nám odhaliť základný princíp života, to, že harmóniu 
je možné dosiahnuť iba vtedy, ak dokážeme nájsť bod jednoty 
medzi zdanlivo protikladnými princípmi. 

nepoznali. Nepoužívali ju zámerne. Perspektíva je iba určitý uhol 
pohľadu a oni tento uhol pohľadu nechceli, pretože sa snažili vy-
jadriť podstatu vecí a nie vonkajšie videnie. Perspektíva je napo-
kon charakteristická pre pozemské, oni zobrazovali nadpozemské.

Nepoužívajúc perspektívu, teda vždy zobrazovali taký pohľad, 
ktorý danú časť tela vystihuje najpresnejšie. A skutočne, ak si jed-
notlivé časti jednu po druhej pozrieme, uvidíme tú podstatu. Hla-
va bola zobrazovaná z boku, oko spredu, ramená spredu, zadok 
z boku, ruka z vonkajšej strany, aby jej boli vidieť všetky prsty. Ak 
boli zobrazované obe ruky a nohy, platili tu zásady určujúce, ktorá 
je vpredu. Žiadne ďalšie línie nemohli prekrývať tvár. 

Postavy boli nahé alebo v priesvitných rúchach. Tým, že boli šaty 
priesvitné sa poukazovalo na ich vznešenosť a symbolicky sa vy-
jadrovalo, že podstatné nie je rúcho, ale to, kto sa za ním skrýva. 
Postavy pôsobia disciplinovane, čím chceli poukázať na to, že majú 
pod kontrolou nižšie zložky v človeku. Viac v pohybe boli znázor-
ňovaní skôr tí menej postavení, teda menej vznešení a  vyspelí. 

Obete bohom boli zobrazované nedeformované. Čím posvätnejšia vec, tým viac mala byť zobrazovaná 
vo svojej podstate. A platil tu tiež princíp veľkosti – čím vyššie postavená bytosť, tým bola vyššia. Tým 
bola symbolicky vyjadrovaná veľkosť ducha danej bytosti. Podobne zachytávali aj zomrelého.

Pri maľbe postáv sa najskôr urobila kontúra a až potom nasledovali farby. Každá farba mala svoj význam 
a presne podľa toho aj bola použitá, a teda tiež sprostredkovávala určitý odkaz. 

Egyptský kánon sa v nezmenenej podobe udržal niekoľko stáročí. Presné dodržiavanie kánonu bolo 
kľúčové, pretože posvätná stavba mala byť odrazom univerza a nie estetického cítenia umelca. Nesnažili 
sa zobraziť to, čo vidia, ale to, čo vedia. Aj preto sú pre nás tieto stavby nesmierne cenným dedičstvom, 
ktoré je treba si vážiť, obdivovať a študovať.  

Kolektív autorov Novej Akropolis
skompletizovala Mária Horváthová
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Od závraty vyvolávajúcich piruet baleríny, po rýchlu prácu nôh tanečnice Bharatnatyam, je pohyb naj-
dôležitejšou časťou tanca. No napriek tomu, tým najpozoruhodnejším, je naopak zmysel pre nehybnosť 
a stabilitu, ktorými tanečník prekypuje, a to aj uprostred najbláznivejšieho pohybu. Je zaujímavé, že túto 
svižnosť mu umožňuje jeho „pevný stred“. Ide o pevné svaly v „jadre tela“, ktoré umožňujú udržať si rov-
nováhu a kontrolu aj v tých najrýchlejších tanečných figúrach. A práve jeho schopnosť zaostriť na stabil-
ný stred, zatiaľ čo vykonáva nekonečný sled rýchlych otočiek, ho vedie a dáva mu stabilitu. Podobne aj 
v našom každodennom živote závisí naša schopnosť udržať sa sústredený, navzdory okolitému chaosu, 
od schopnosti nájsť vnútorný pokoj, zadefinovať si svoj vlastný rytmus v tomto nepretržitom tanci života 
a nenechať sa prevalcovať hlukom nášho okolia.

Tanečník nikdy nestojí v pokoji, pretože aj pokojná pozícia všetkých tanečných foriem v sebe skrýva jem-
ný, ale zreteľný pohyb – či už ťahanie chrbtice nahor, naťahovanie krku, dynamické vybočenie nôh – 
vedomie života a energie je stále prítomné. Keďže život je vždy v pohybe, túžba žiť v súlade s princípmi 
života znamená, že naše neustále pociťovanie potreby oddýchnuť si od tohto pohybu, túžba na chvíľu 
stlačiť tlačidlo „pauza“, je svojím spôsobom stagnáciou a odporom voči prirodzenému rytmu života. 

Sila a svalstvo na tele tanečníka sa často oslavujú ako základ jeho šikovnosti a svižnosti. Sú tým, čo mu 
umožňuje vyšvihnúť sa alebo naopak, udržať sa v podrepe s telom držiacim sa tesne pri zemi. No bez 
ohybnosti môže byť sila sama o sebe pre tanečníka škodlivá. Skutočná sila ani zďaleka nie je strnulou 
a nepohyblivou, ale je možno skôr ako voda, ktorá dokáže preraziť aj tie najtvrdšie látky a svojou te-
kutosťou a prispôsobivosťou prekonať každú prekážku stojacu v ceste. Tanečník vyjadruje práve túto 
kombináciu vnútornej sily a vonkajšej jemnosti. Pri pohľade na naše životy vidíme, že máme tendenciu 
vyjadrovať tieto kvality, no v opačnom poradí – ukrývať a chrániť svoju vnútornú jemnosť, svoju neistotu 
alebo nedostatok sebadôvery pod vonkajšiu masku agresivity a tvrdého srdca, namiesto vytvárania silné-
ho a stabilného stredu, ktorý by nám mohol umožniť väčšiu flexibilitu a prispôsobivosť pri konfrontácii 
s výzvami života.

Disciplína je ďalším kľúčovým synonymom pre tanec. V skutočnosti je nástojenie na presnosti, neustá-
le opakovanie a dôsledné dodržiavanie disciplíny, ktoré vyžaduje predovšetkým klasické umenie, často 
odstrašujúcim faktorom pre začínajúcich tanečníkov. Práve disciplína a neúnavné opakovanie umožňujú 
umelcovi osvojiť si základy, prekonať vlastné fyzické a mentálne hranice, aby tak odhalil svoj skutočný 
potenciál. Ubolené svaly tanečníkov či krvácajúce prsty na nohách sa tak stávajú nepodstatnými, pretože 
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cez túto vytrvalosť sú schopní zjednotiť sa s niečím, čo ich presahuje. Možno aj v našom každodennom 
živote tkvie tajomstvo oslobodenia sa od našich vlastných obmedzení práve v disciplíne, ak vytrváme 
v jej rozvíjaní, radšej ako by sme sa jej vyhýbali. 

Samotné zvládnutie techniky nestačí na to, aby nadchlo publikum. Sila tanca vychádza zo schopnosti 
tanečníka stretnúť sa s archetypmi oveľa väčšími, ako je on sám, a stať sa prostredníkom pre ich zdieľanie 
s divákom. Ako ašpirujúci filozof uznávam, že umelecké vystúpenie nemá za cieľ ukázať fyzickú zdatnosť, 
ale má umožniť publiku stať sa súčasťou harmónie života. Napríklad v tanečných formách indického 
tanca sa tanečník usiluje v okamihu vystúpenia stať sa bohom, bohyňou alebo archetypom, a prostred-
níctvom toho je obecenstvo prizvané dotknúť sa božského aspektu v sebe. Tanečník preto musí súčasne 
vnímať a zdieľať, bez rozdielu. V prírode vidíme, že každá živá bytosť súčasne prijíma a dáva tým, že si plní 
svoju úlohu. Podobne môžeme aj my čerpať inšpiráciu pre naše životy a uvedomiť si, že prijímanie a dá-
vanie nie sú ani z ďaleka protikladmi. V skutočnosti ležia na jednom súvislom spektre. 

Tanec teda môže umožniť umelcovi aj divákovi, aby sa na okamih stretol so skutočnou podstatou reality 
– životom s veľkým Ž, skrytým pod povrchom nespočetného množstva rozporov a pokojom uprostred 
nepretržitého pohybu. Ak sa budeme každý deň usilovať dotknúť sa jednoty v srdci zdanlivej rozmanitos-
ti života, každý z nás sa môže stať tanečníkom naladeným na rytmus života. 

Trishya Screwvala

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Pevnosť v čase krízy – online prednáška 

17. júna sa uskutočnila v online priestore Novej Akropolis 
prednáška na tému Pevnosť v čase krízy. Tak ako sme každý 
z nás boli alebo práve sme účastníkmi rôznych ťažkostí, pre-
kážok, kríz v našich životoch, rovnako tak sme aj svedkami 
príkladov toho, ako rôzne sa dá ku krízam pristupovať, ktoré 
nám zanechali mnohí pred nami. Stoici, ako Marcus Aurelius, 
Seneca či Epiktétos, boli filozofi, ktorí sa obzvlášť zaoberali té-
mou ako ustáť nepriazeň osudu a vytvoriť si v sebe samom 
oporný stĺp. Oni sami a ich životy boli príkladom toho, ako 
vniesť tieto rady do praktického života. Tento rok si pripomí-
name 1900 rokov od narodenia stoika Marca Aurelia a veríme, 

že našou prednáškou sme dokázali, že rady stoikov, napriek tomu, že sú staré takmer dve tisícročia, sú 
hodnotné aj pre súčasného človeka. 

Pozývame Vás
19. august – Zoznámte sa s Albertom Schweitzerom (online prednáška)

Pozývame vás na prednášku, na ktorej sa zoznámime so životom, dielom, myšlienkami a pohľadmi vý-
znamnej osobnosti Alberta Schweitzera, ktorý nám ukázal, že človek musí byť človekom hľadajúcim, mys-
liacim, ale hlavne konajúcim. Stretneme sa s človekom, ktorý v súlade so svojou hlbokou etikou a láskou 
k ľuďom i k prírode, založil za mimoriadne ťažkých podmienok nemocnicu v rovníkovej Afrike, venoval sa 
literárnej činnosti, hral krásne na organe, a ktorý zasvätil svoj život druhým a tým ukázal možnosť naplne-
nia jednej z hlavných myšlienok svojho diela - zmyslu života.

Podrobnosti o online podujatiach nájdete na https://www.akropolis.sk/program-aktivit/online
Staršie čísla bulletinu nájdete na https://www.akropolis.sk/na-citanie/e-Bulletin


