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Myšlienka mesiaca:
„Vnútorný vývoj prichádza krok za krokom. Môžeme si pomyslieť: „Dnes je môj pokoj, moja duševná 

vyrovnanosť, na nízkej úrovni.“ Ale napriek tomu, ak porovnávate, tak sa pozrite späť o päť, desať alebo 
pätnásť rokov a spýtajte sa: „Aký bol vtedy môj spôsob myslenia? Koľko vnútorného pokoja som mal 
vtedy a ako je to dnes?“ Pri porovnaní s tým, čo bolo vtedy si uvedomíte, že nastal určitý pokrok, že 

je tu akási hodnota. Takýmto spôsobom by ste mali porovnávať – nie dnešné pocity s tými včerajšími 
alebo tými, ktoré ste mali pred týždňom či mesiacom, dokonca ani v minulom roku, ale pred piatimi 

rokmi. Potom si uvedomíte, aké zlepšenie vo vašom vnútri nastalo. Pokrok totiž prichádza v dôsledku 
neustáleho, každodenného úsilia.“ 

Dalajlama

Milí čitatelia,
november už nás s postupne ubúdajúcim svetlom 

vedie dovnútra a pozýva nás k zimnému rozjímaniu 
a hľadaniu odpovedí na naše otázky. A keďže v no-
vembri si tradične na celom svete pripomíname 
Svetový deň filozofie, pozrime sa v tomto úvodníku 
na jednu z tém, ktoré nás filozofia už tisíce rokov učí, 
a tou je práve pokladanie si otázok.

V každom z nás sa nachádza prirodzená túžba 
po lepšom chápaní sveta, ktorý nás obklopuje, 
zákonitostí prírody, samotného života a v nepos-
lednom rade aj seba samého. Všetci túžime 
poznávať. Pravé poznanie však nespočíva v získavaní 
informácií, oveľa viac tkvie v pochopení a istom 
vnútornom prežití vecí. Mnohí filozofi sa v priebehu 
dejín zaoberali tým, ako človek k skutočnému 
poznaniu môže dospieť a ktoré nástroje má 
na to k dispozícii. Jedným z dôležitých nástrojov je 
schopnosť pokladať si otázky a pracovať s nimi.

Filozofia nás nabáda, aby sme si neustále pokladali 
otázky a prostredníctvom hľadania odpovedí 
nenechali zaspať istý vnútorný kompas, ktorý nás 
vedie po našej životnej ceste. Mám alebo nemám 
toto spraviť, povedať, odmietnuť, prijať...? Je toto 
moje rozhodnutie správne? Čo mi chce povedať 
istá situácia? Čomu mám venovať svoje úsilie? Ako 
mám narábať so svojimi emóciami, myšlienkami, 
problémami, dilemami...? 

Všetky podobné otázky sú ako kľúče, ktoré nám 
otvárajú bránu do nášho bohatého vnútorného 
sveta, kde sa nachádza množstvo rozličných hlasov 
a odpovedí. Ktorý zo všetkých vnútorných hlasov 
máme počúvať? Čo nám môže pomôcť nájsť tú 
najsprávnejšiu možnú odpoveď?

Symbolicky povedané ide o to, aby sme pos-
tupným hľadaním čoraz viac cibrili svoj vnútorný 
sluch a vedeli medzi všetkými hlasmi nájsť „ten 
pravý“. A toto je práca, ktorú nás učí práve filozofia, 
ktorá neslúži na to, aby nám priniesla hotové 
odpovede na všetky naše otázky, ale učí nás rozvinúť 
v sebe vnímavosť na rozličné hlasy a schopnosť 
ich postupne čoraz viac rozlíšiť, aby sme si vedeli 
správne vybrať.

Umenie pokladať si otázky a vytrvalo hľadať 
správne odpovede je dôležitým pohonným 
motorom na našej ceste k poznaniu. Niektoré 
podstatné otázky si ľudia pokladajú od nepamäti 
a ešte stále nemáme jednoznačnú odpoveď. Možno, 
že tajomstvo nespočíva v tom nájsť na každú otázku 
odpoveď, ale v tom nájsť na každú odpoveď ďalšiu 
a ešte hlbšiu otázku, ktorá je kľúčom k ďalšej bráne 
a dimenzii nášho vnútorného sveta.

K Svetovému dňu filozofie nám všetkým želám, 
nech nás toto pradávne a neúnavné vnútorné úsilie 
nikdy neopúšťa, alebo skôr nech ho neopúšťame 
my, a nech nás privedie vždy k tej správnej bráne.

 Mgr. Kamila Hermannová 
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku
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KRÁTKY PRÍBEH

46. číslo

Brahman a húsenička 
Bolo to dávno, veľmi dávno v časoch, keď človek 

túžiac po múdrosti a poznaní každodenne dbal o to, 
aby bolo sýte nielen jeho telo, ale i jeho duša a duch, 
v dobe, keď múdrosť vyhrávala nad nevedomosťou, 
spravodlivosť nad nespravodlivosťou a človek mal 
otvorené svoje srdce pre všetky živé bytosti. V tých 
časoch žilo na zemi veľa mudrcov, zasvätencov a iných 
veľkých ľudí pripravených zasvätiť svoj život Ideálu 
dobra, krásy a spravodlivosti, a venovať svoju životnú 
silu, svoje schopnosti a svoju vôľu činom harmonicky 
zosúladených s celou prírodou. A tak sa vtedy odo-
hrávali aj mnohé zázraky. Jeden z nich sa udial  v krajine 
slonov, z ktorej sa do našich čias zachoval príbeh 
o Brahmanovi a húseničke. 

Brahman bol veľkým človekom, pretože rozumel tajomstvám prírody a cítil lásku k všetkým bytostiam. 
Preto chodil rád do prírody, započúval sa do piesne vetra, do spevu horských potôčikov a jeho srdce sa 
napĺňalo radosťou pri vdychovaní všetkých čarovných vôní. V jeho šťastných očiach sa odrážali všetky farby, 
ktoré boli Matkou prírodou tak krásne zladené. 

Ako tak jedného dňa keď rozjímal, všimol si jednu húseničku, ktorá bola iná ako ostatné. Bola slabá a po-
chudnutá. Hoci sa snažila, nikdy sa jej nepodarilo vyliezť ani len k prvému lístku rastliny, aby sa mohla napásť. 
Videl, že sa veľmi trápi a bolo mu jej ľúto. Naklonil sa k nej, vzal ju do rúk a započúval sa do jej slabučkého 
hlásku. Húsenička bola nešťastná, vyžalovala sa mu aké utrpenie a bolesť prežíva pri každodennej snahe 
vyštverať sa hore a že sa neposunula ani len o kúsok. Úpenlivo začala Brahmana prosiť o pomoc. Ten sa 
nad ňou zľutoval. Obrátil sa k nebesám a poprosil prírodné sily, aby sa už húsenička nemusela trápiť a moh-
la sa bez námahy vyštverať na ktorúkoľvek kvetinu. Zadul silný vietor, obloha sa zatriasla a potom sa príroda 
utíšila. A zrazu sa stal zázrak: húsenička prestala cítiť ťarchu svojho tela. A tak sa Brahmanovi poďakovala 
a rýchlo sa vydala k najbližšej kvetine. Keď to Brahman videl, bol rád, že je šťastná a spokojne sa pobral 
domov. 

Prešlo veľa dní a veľa nocí, kým Brahman znova zavítal na čistinku, aby sa prišiel pozrieť ako sa darí jeho 
priateľke húseničke. Keď vkročil na lúku zbadal, že za ten čas sa udiali veľké zmeny. Húseničky zmizli, no zato 
nad lúkou lietalo celé množstvo krásnych motýľov rozmanitých tvarov a farieb. Bol to nádherný pohľad. 
Zahľadel sa lepšie a snažil sa rozpoznať, ktorý z motýľov sa vyvinul z jeho priateľky. Ale čo to? Zrazu si všimol, 
že na kvetinku vylieza akási húsenička. Jedna jediná, ktorá na lúke ostala. Keď sa lepšie pozrel, zistil že je to 
tá, ktorú hľadá. Na jej tvári sa však nezračil úsmev. Hoci sa veľmi ľahko dostala až na vrchol kvetiny a hoci 
mala plné bruško tých najsladších lístkov, aj tak nebola šťastná. Kým z jej kamarátov sa po namáhavom boji 
a útrapách zrodili krásne motýle, ona ostávala stále rovnaká. S ňou sa žiadna zmena neudiala. Jej kamarátky 
boli teraz také nádherné. Boli ešte vyššie, ešte bližšie k slnku a pohybovali sa s toľkou ľahkosťou. Vtedy 
si Brahman uvedomil, že svojimi kúzlami zasiahol tam, kde zasiahnuť nemal. Tým, že zbavil húseničku 
trápenia, zbavil ju aj možnosti cez svoje životné boje dosahovať víťazstvá. Zbavil ju príležitosti kráčať vyššie 
vďaka prekonávaniu prekážok. A vtedy si spomenul na veľkého filozofa budúcnosti: „Len ťažké veci stoja 
za to, aby boli uskutočnené, pretože existuje mystické puto medzi tým, čo je ťažké a medzi tým, čo je 
hodnotné.“ A tak podišiel k húseničke a znova poprosil prírodné sily, aby zasiahli. Tento raz mali húseničku 
navrátiť do niekdajšieho stavu, keď ju telo ťahalo k zemi, keď bol pre ňu každý výstup na kvetinu trápením, 
a keď dosiahnutie každého ďalšieho a vyššieho lístka bolo pre ňu malým víťazstvom, víťazstvom nad se-
bou samou. Hoci húsenička vedela, že po Brahmanovom zázraku ju znova čakajú hodiny a dni námahy 
a útrap, i tak sa mu zo srdca poďakovala. Už totiž sama pochopila, že iba vynaložené úsilie, vôľa a postupné 
prekonávanie sa môžu dať zrod vytúženým krídlam.

kolektív autorov Novej Akropolis
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46. číslo

Rodný dom v Slavošovciach

Múdry a vytrvalý stoik – L. A. Seneca 

V tohto mesačnom článku spoločne nahliadne-
me do sveta stoických myšlienok, ktorých vznik sa 
spája s menom Zenón z Kitia – gréckym filozofom 
zo 4. stor. pred n. l. Zenón prednášal svojim uče-
níkom v aténskej Agore a zvykli sa stretávať pri 
stĺporadí, ktoré bolo  pomaľované freskami. Odtiaľ 
i samotný názov stoikov, pretože stĺp sa po grécky 
povie stoa. Avšak nie o tomto stoikovi bude tento 
článok. Budeme sa musieť presunúť v čase aj 
priestore na počiatok nášho letopočtu do mesta 
Rím. Tu žil iný stoik, ktorý už neprednášal v prostredí 
pestrého stĺporadia, avšak celý život učil a sám 
bol príkladom toho, ako prostredníctvom vlastnej 
morálky do-siahnuť ataraxiu, vnútornú pevnosť, 
odolnosť voči nepriazňam osudu, o ktorú sa môže 
človek kedykoľvek oprieť ako o vnútorný stĺp. 
Spomínaným filozofom, tútorom i rétorom je Lucius 
Annaeus Seneca.

Život plný výziev a zvratov
Rímsky stoicizmus sa zameriava hlavne na etické 

a morálne otázky vyplývajúce z každodenného 
života a hlavne z momentov, kedy je človek vys-
tavený všakovakým životným okolnostiam. A život 
Senecu bol plný takýchto momentov, kedy sa 
s ním tak povediac „zahrával“. Avšak Seneca je 
obdivuhodným príkladom toho, ako sa dá z lek-
cie nepriazne vytiahnuť skúsenosť, vnútorne sa 
posilniť, trénovať tzv. stoický pokoj, teda schopnosť 
zachovať vyrovnanú myseľ a pokojné emócie 
a zároveň nevybočiť z cesty, ktorú si človek vytýčil. 
A svedčia o tom nielen fakty z jeho života, ale i krásne 
myšlienky, ktoré nachádzame v jeho knihách a sú 
príkladom živej morálky, získanej skúsenosťou a hr-
dinským postojom k životu.

Hoci Senecu spomíname ako rímskeho filozofa, 
pôvodom je zo španielskej Cordoby, kde sa narodil 
do zámožnej a vplyvnej rodiny v roku 4 pred n. l. 
Seneca Starší, jeho otec a známy rétor, mu chcel 
dopriať dobré vzdelanie, aby sa raz mohol vydať 
na dráhu politika, a preto sa celá rodina presťahovala 
do Ríma. Nielen vďaka kvalitnému štúdiu, ale aj kvôli 
jeho neutíchajúcej láske k múdrosti sa čoskoro 
stal jedným z najvzdelanejších mužov svojej doby. 
Dokonca sa uvádza, že 5 rokov čerpal poznanie 
priamo v Egypte a veľkou inšpiráciou pre neho boli 
pytagorovci. 

Vrtkavé koleso osudu
Chýr o ňom sa rýchlo doniesol až do tých 

najvyšších kruhov, priamo k cisárovi. A práve 
pôsobenie na cisárskom dvore spôsobilo, že sa stal 
jeho osud vrtkavý – celý jeho život je poznačený 
tým, že sa striedali obdobia, kedy bol buď v priazni 
predstaviteľov dvora alebo v úplnej nepriazni. Prvý, 
komu sa stal tŕňom v oku kvôli svojej politickej 
činnosti, bol cisár Caligula, ktorý mal v úmysle 
dať ho zavraždiť. No vďaka tomu, že sa za Senecu 
prihovorila jedna z Caligulových mileniek, trest mu 
bol odpustený. No pri cisárovi Claudiovi už nemal 
také šťastie. Aj tu zapôsobila žena, manželka cisára, 
Messalina, na ktorej podnet bol Seneca poslaný 
do vyhnanstva na Korziku. Zaujímavé je, že v čase, 
keď bol vo vyhnanstve, čo by iného potupilo, 
Seneca napísal niekoľko svojich filozofických diel, 
ktorými utešoval svojich kamarátov a príbuzných, 
čo na neho čakali v Ríme. 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI
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46. číslo

Agrippina, nová manželka Claudia, zase zariadila, 
aby sa Seneca mohol vrátiť a znovu pôsobiť a učiť 
v tých najvyšších spoločenských kruhoch. Hlavným 
dôvodom jeho návratu mala byť výchova cisárskeho 
syna, Lucia Domitia, budúceho cisára Nerona, z kto-
rého sa neskôr stal krutovládca a došlo to až tak 
ďaleko, že Nero Senecu krivo obvinil a prikázal mu 
spáchať samovraždu. Ako vidíme, Seneca bol celý 
život osudom intenzívne skúšaný a možno práve 
vďaka tomu sa stal jedným z najvýznamnejších 
príkladov stoicizmu v praxi, pretože v konečnom 
dôsledku žiadna z uvedených udalostí ho 
neodklonila z cesty praktickej morálnej filozofie, 
ktorou v živote kráčal a bol schopný dôstojne čeliť 
každej tvári osudu.

„Ťažký je osud len pre toho, koho prepadá 
nečakane. Tí však, ktorí ho stále čakajú, nesú ho 
ľahko. Aj nepriateľský útok porazí tých, ktorých 
zastihol nepripravených; tí však, ktorí sa už pred 
vojnou pripravili na budúcu vojnu, ľahko v pokoji 
a poriadku vydržia prvý náraz, príčinu najväčšieho 
zmätku.“

Rady pre každodenný život
Seneca, rovnako ako aj stoici všeobecne, vyzýva 

človeka, aby sa naučil žiť v súlade s prirodzenosťou 
a v harmónii s prozreteľným poriadkom univerza, 
ktorý ako jediný prináša blaženosť a pokoj v duši. 
A žiť v súlade s prirodzenosťou znamená zamerať 
sa na tú najvyššiu a najmorálnejšiu stránku človeka, 
inak povedané znamená to snažiť sa žiť dobre, 
byť dobrým človekom a týmto smerom zamerať 
všetku svoju vôľu a podriadiť tomu vlastné zásady. 
Žiť s takýmto nastavením si nevyžaduje žiadne 
vonkajšie výhody ani špeciálne okolnosti, závisí to 
len a len od rozhodnutia každého človeka. Vedomé 
rozhodnutie sa pre pestovanie a prenášanie dobra 
sa následne podpisuje na našom charaktere.

„Sťažujeme sa na to, že nám ostatní nerozumejú, 
alebo na to, že nás podceňujú. Než začneme 
vyžadovať pozornosť ostatných: dokázali sme snáď 
venovať pozornosť sami sebe?“

V prípade tohto stoika sa dochovalo relatívne 
slušné množstvo spisov, do ktorých má možnosť 
nahliadnuť aj súčasný človek a keď sa do nich 
začítame, veľmi rýchlo zistíme, že jeho rady sú 
nadčasové a prehovárajú k duši človeka v kto-
rejkoľvek dobe. Dokonca niekedy môže čitateľ 
nadobudnúť pocit, akoby Seneca žil tu s nami, 
v tomto storočí. Jeho monotematické pojednania 
ako napríklad O hneve, O duševnom pokoji, 
O zhovievavosti, O dobrodeniach, O krátkosti 
života, O neotrasiteľnosti múdreho atď. sú plné 
filozofických pokladov pre každého, kto chce v sebe 
samom vybudovať vnútornú stabilitu a vytrvalosť 
a zároveň sa chce naučiť žiť v súlade so svojim 
okolím a zákonmi prírody. Inšpiratívne sú aj jeho 
Listy Luciliovi.

„Všetci, ľudia vzdelaní i prostí, sa sťažujú na to, že 
žijú krátko, a že smrť ich všeobecne prekvapuje, keď 
sa chystali ešte žiť. Nie je to však v krátkosti života, 
ale v množstve času, ktoré premrháme, bez toho, 
že by sme urobili čokoľvek dobrého. Je to rovnaké 
ako s peniazmi: je ich málo pre toho, kto nimi plytvá, 
a dosť pre toho, kto s nimi vie zaobchádzať.“

„Mudrc zhromažďuje a zjednocuje do jedného 
všetky okamihy: minulosť, súčasnosť a budúcnosť, 
zatiaľ čo nevedomec zabúda na minulosť, nepoz-
náva súčasnosť a bojí sa budúcnosti.“

„Nevďačnosť nás nesmie odradiť od konania tej 
najkrásnejšej činnosti ani zmenšiť našu horlivosť. 
A vtedy, keď nebudeme mať nádej na nájdenie 
vďačného človeka, musíme radšej chcieť nedostať 
odmenu za dobrodenie, než žiadne neposkytnúť, 
pretože kto nedáva, dopúšťa sa chyby skôr ako 
nevďačník. Poviem, čo si myslím: kto dobrodenie 
nespláca, chybuje viac, kto ho nedáva, chybuje skôr.“

„Čo je teda dobrodenie? Láskavé konanie pôso-
biace radosť a pociťujúce radosť z toho pôsobenia 
uplatňujúceho sa v tom, čo človek činí ochotne 
a zo spontánneho sklonu. Preto nezáleží na tom, čo 
sa robí alebo čo sa dáva, ale v úmysle toho, kto niečo 
dáva alebo robí. Že je medzi tým veľký rozdiel, to by 
si mohol pochopiť i z toho, že dobrodenie je vždy 
dobrom, zatiaľ čo to, čo sa urobí alebo dá, nie je ani 
dobrom, ani zlom.“

Senecove múdrosti prinášajú nádej a vieru v lepší 
svet. A zároveň sú návodom na to, ako byť lepším 
človekom. Pretože lepší svet sa vytvára len z nás, 
jednotlivých ľudí. A podľa rady Senecu, je jedno, či 
ostatní budú robiť dobré skutky alebo nie, dôležité 
je, či sa pre ne rozhodneme my sami.

 Mária MihálováPoužitá literatúra a zdroje:
(1)   REMIŠOVÁ, A. 2008. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava : Kalligram, 2008. 896 s. ISBN 978-8-8101-103-0.
(2)   SENECA, L. A. 1992. O dobrodeních. Praha: Svoboda, 1992. 396 s. ISBN 80-205-0168-1.
(3)   SENECA, L. A. 2004. O duševním klidu. Praha: Arista, 2004. 396 s. ISBN 80-86410-43-9.
(4)   SENECA, L. A. 1995. Vychovatel a utěšitel. Olomouc : Votobia, 1995. 239 s. ISBN 80-85619-42-3.
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46. číslo

Ukážky z diel: Corpus Hermeticum – úvaha o myslení a vnímaní 
Vnímanie a myslenie sa navonok líšia, pretože vnímanie je látkové, zatiaľ čo myslenie je bytostné. Ja 

sa však nazdávam, že obe tvoria jednotu a nijako sa vzájomne neodlišujú - nachádzajú sa v ľuďoch. Lebo 
v ostatných živých bytostiach je s prirodzenosťou zjednotené vnímanie, no v ľuďoch je to myslenie. Myseľ 
sa od myslenia líši asi tak, ako sa Boh odlišuje od božskosti: božskosť vzniká pôsobením Boha, a presne tak 
vzniká myslenie pôsobením mysle. Myslenie je tak sestrou reči, či skôr sú si navzájom nástrojmi. Pretože reč 
nemôže zaznieť bez myslenia, rovnako ako sa myslenie nemôže prejaviť bez reči. 

Vnímanie a myslenie teda prúdia k človeku spoločne, akoby 
boli obe spolu navzájom prepojené. Lebo tak ako nie je možné 
pomyslieť na nič bez vnímania, tak sa ani žiadny vnem nedá 
získať bez myslenia. Je síce možné si myslieť myslenie bez 
vnímania, ako napríklad u tých, ktorým sa zjavujú v snoch vízie. 
Ja sa však domnievam, že i v tomto snovom zraku dochádza 
k obom činnostiam, pretože v bdelom stave tvoria vnímanie 
a myslenie vždy jednotu. Vnímanie sa rozdeľuje na to, ktoré 
sa týka tela, a na to, ktoré sa týka duše. A keď sa uvedú do sú-
ladu obe tieto časti vnímania, rozozvučí sa myslenie, ktoré 
porodila samotná myseľ. Pretože myseľ dáva možnosť počatiu 
všetkým myšlienkam: dobrým, keď príjme semená od Boha, 
a opačným, ak ich prijala od niečo daimonského. Neexistuje 
totiž žiadna časť Kozmu, v ktorej by nebol nejaký daimón. 

Pre človeka je typické, že vnímanie v ňom úzko súvisí s myslením. Ako však už bolo povedané, nie každý 
človek prežíva výsadu myslenia. Je totiž rozdiel medzi človekom látkovým a človekom bytostným. Človek 
látkový je spojencom zla, a ako som spomenul, dostáva semená myslenia od daimónov. Tí druhí sú však 
bytostne spriahnutí s dobrom a sú pod ochranou Božou. Keď totiž Boh, ako tvorca všetkého, stvorí všetky 
veci, urobí ich podobné sebe samému. Avšak aj keď sa tieto veci zrodili ako dobré, pri užívaní svojej aktivity 
obracajú svoj pohľad aj inam. Beh Kozmu totiž robí jednotlivé zrodenia raz takými, raz onakými: jedny špiní 
zlom, iné očisťuje dobrom. Lebo Kozmos má, drahý Asklépios, vlastné vnímanie a myslenie, ktoré nie je 
podobné tomu ľudskému, ani nie je tak pestré; no zato je mocnejšie a jednoduchšie. 

Vnímanie a myslenie Kozmu je totiž iba jedno a spočíva v tom, že Kozmos všetko činí a všetko zase 
odčiňuje späť do seba samého, ako nástroja Božej vôle. A je skutočne nástrojom, aby u seba Kozmos mohol 
zhromažďovať semená, ktoré prijíma od Boha, a mohol v sebe účinne všetko činiť. Kozmos všetko rozpúšťa, 
a tým to obnovuje, pretože keď to bolo týmto spôsobom rozpustené, poskytuje to, podobne ako dobrý 
záhradník, obnovu života prostredníctvom premeny, ktorá v ňom prebieha. A nie je nič, čo by neoživoval, 
pretože vo svojom behu robí všetko živým a je súčasne miestom i tvorcom života. Ku všetkým živým tvorom 
vnímanie a myslenie prichádza z vonka, pretože im ho vdychuje atmosféra. Kozmos však svoje vnímanie 
a myslenie prijal raz a navždy v okamihu svojho vzniku a má ho ako dar od Boha. 

Hermés Trismegistos

NA ZAMYSLENIE

commons.wikimedia.org

Luna
Mesiac, alebo tiež Luna, ako nebeské teleso, sám o sebe nevyžaruje žiadne svetlo, ale odráža svetlo 

Slnka. Vďaka tomu ho môžeme vidieť. Toto fyzické prepojenie Mesiaca so Slnkom sa bezpochyby pretavilo 
aj do mytológie a symbolizmu mnohých kultúr, ktoré si rovnako ako Slnko ctili aj Mesiac a dokonca ho 
niekedy považovali za rovnocenné božstvo. Minimálne možno povedať, že symbolický význam Mesiaca 
vždy úzko súvisel so symbolikou Slnka. Oba boli často vnímané ako dva dopĺňajúce sa komplementy. 

SVET SYMBOLOV
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Mesiac v jednotlivých kultúrach
Takéto ich vnímanie možno zachytiť napríklad u Inkov. Spočiatku bol mesiac pre nich bohyňou, 

ktorá nemala žiadne spojenie so Slnkom, no neskôr sa stala jeho manželkou a premenila sa na bohyňu 
manželstva. Podľa egyptských predstáv bol Mesiac a Slnko očami boha Hora – Mesiac pravým a Slnko 
ľavým. Mesiacu prejavovali najvyššiu úctu - podľa Textov z pyramíd bol „tým istým, kto je Slnko“ a podľa 
Knihy mŕtvych bol „Slnkom, čo svieti v noci“. Na druhej strane však kládli Slnko predsa len vyššie, pretože 
bolo pre nich vládcom celého neba i Zeme, Mesiac bol len vládcom nočného neba. Jeho pestúnmi 
boli božstvá Osiris, Thot a neskôr aj bohyňa Isis. Mesačný kosáčik obrátený oboma špicmi hore je 
neodmysliteľným atribútom tejto egyptskej bohyne a rovnako tak aj v kresťanskej ikonografii Panny 
Márie. Tá je už od stredoveku spájaná s mesiacom a často zobrazovaná ako stojí na kosáčiku mesiaca 
s dvanástimi hviezdami nad hlavou. Toto pôsobivé vyobrazenie Panny Márie má symbolizovať silu, ktorá 
jedného dňa prekoná všetky satanské mocnosti. V hinduizme je mesačný kosáčik zase jedným z atribútov 
boha Šivu, ničiteľa, tvorcu i ochrancu, boha večnej premeny. Polmesiac je rovnako veľmi významným 
symbolom aj v islamskej tradícii, kde značí otvorenosť a sústredenie. Ak je doplnený o hviezdu, symbolizuje 
raj a opätovné vzkriesenie. V tejto podobe sa často vyskytuje aj na stenách minaretov alebo je vytesaný 
na hrobkách. V Grécku býva bohyňa Artemis, rovnako ako v Ríme bohyňa Diana, tiež zobrazovaná práve 
s kosáčikom mesiaca v ruke alebo na čele, no a typickou lunárnou bohyňou, či zosobnením samotného 
mesiaca bola Seléné. V neposlednom rade bola úzko spätá s mesiacom, temnotou a nocou aj Hekaté. 
V Číne sa stretávame s lunárnou bohyňou ako tvorkyňou všetkého, čo existuje, ktorá stvorila svet po veľkej 
potope. 

Luna a ženský princíp
Mnohé iné lunárne bohyne Európy a Ázie bývajú uctievané ako zdroj života a spájané s plodnosťou, 

takže sú v určitom aspekte vnímané ako matky. Často nejakým spôsobom kontrolujú a tkajú osud. 
Napokon aj samotný Mesiac je, svojim vplyvom na príliv a odliv, dážď, záplavy a ročné obdobia, do istej 
miery určujúcim faktorom života a plodivou silou. Luna teda predstavuje ženskú silu, bohyňu matku 
a kráľovnú nebies. Podobne ako samotná žena, úzko súvisí s psychikou, tajomnom, nie racionálnym, 
ale skôr intuitívnym. Luna je stelesnením vnímavosti, ktorá je nevyhnutná pre intuitívne porozumenie 
i emočný svet. Táto vnímavosť je podstatnou charakteristikou lunárnych božstiev.

Fázy mesiaca a cyklickosť
Mesiac je tiež výrazne spätý s cyklickosťou. Je univerzálnym symbolom cyklov a rytmu. Jeho putovanie 

po oblohe, ktoré sa neustále opakuje, bolo pre mnohé kultúry pôsobivým úkazom a symbolickým obrazom 
kolobehu ľudského života. Jednotlivé fázy Mesiaca poukazujú na fázy zrodenia, smrti, zmŕtvychvstania, 
a teda symbolizujú večnú obnovu. Neustála zmena jeho podoby je symbolom premeny a rastu. 

Všetky fázy luny majú naviac špecifický význam. Spln je symbolom celistvosti a sily. Mesiac je najsilnejší 
práve počas splnu. V tejto podobe predstavuje plnosť ženskej energie a Číňania ho spájajú vyslovene s jin, 
teda ženskosťou. Pre budhistov predstavuje duchovnú silu. Ubúdajúci mesiac predstavuje uvoľnenie, 
úbytok a zomieranie. Je to čas, kedy je lepšie veci nechať voľne odplávať a plynúť. Nov je spájaný s pokojom. 
Symbolizuje zastavenie sa v kolobehu života pred opätovným dorastaním, vynorením sa z podsvetia. 
Narastajúci mesiac je svetlo, rast, energia a regenerácia. Hovorí sa, že toto obdobie je vhodný čas na za-
čatie niečo nového. 

pixabay.com
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Mnohí sú presvedčení, že mesiac a jeho fázy ovplyvňujú naše emócie. Často je dávaný do súvis-
losti s našimi citmi a s tým, čo je skryté. Byť pod vplyvom mesiaca sa vnímalo ako stratiť rozum, nechať sa 
unášať či podľahnúť moci nevedomia. To môže vnuknúť mnoho dobrého, ale aj priviesť človeka do zá-
huby, pretože hranica medzi vnuknutím a šialenstvom je veľmi tenká.

V neposlednom rade je teda luna symbolom skrytej stránky, predstavuje neviditeľný aspekt prírody, 
duchovný aspekt svetla v tme, vnútorné vedomosti a sily nevedomia. Je okom noci, rovnako ako je slnko 
okom dňa. 

Mária Horváthová
Použitá literatúra a zdroje:
(1)   Kolektív. 2009. Znaky a symboly – jak vznikly a co znamenají. Praha : Euromedia.  352 s. ISBN 978-80-242-2492-3. 
(2)   HEINZ-MOHR, G. 1999. Lexikon symbolů- obrazy a znaky křesťanského umění. Praha : Volvox Globator. 318 s. ISBN 80-7207-300-1. 
(3)   O´CONELL, M. - AIREY, R. 2008. Znaky a symboly – ilustrovaná encyklopedie. Praha : Reader’s Digest Výběr. 256 s. ISBN 978-80-86880-96-9. 
(4)   OWUSU, H. 2003. Egyptské symboly. Olomouc : Fontána. ISBN 80-7336-036-5. 300 s.
(5)   RŮŽIČKA, J. 1924. Slovanská mytologie. Praha : Alois Weisner. 420 s. 
(6)   ZAMAROVSKÝ, V. 1986. Bohovia a králi starého Egypta. Bratislava : Mladé letá. 432 s. 

MÚDROSŤ PRÍRODY

Farebné zmeny v životných procesoch
Asi nie je lepší čas v roku ako jeseň, kedy môžeme 

všetci počas krátkej doby precítiť rozmanitosť farieb, 
ktorými svet oplýva. Možno si to ani neuvedomu-
jeme, ale schopnosť vnímať farby je pre všetky živé 
tvory nesmierne dôležitá. Pomáha nám orientovať 
sa v prostredí, komunikovať, upozorňuje nás na cyk-
ly a doslova vyfarbuje náš život. 

Farby v bežnom živote
Podľa farby kože druhého človeka neraz 

dokážeme vycítiť jeho rozpoloženie alebo 
zdravotné problémy; mnohé živočíchy sa zase 
zmenou farby svojho tela dokážu úplne stratiť alebo 
naopak na seba upozorniť; a napokon aj my ľudia 
sa podľa toho istého kľúča obliekame, a tým vlastne 
komunikujeme s okolím. Farby v nás vyvolávajú 
emócie, a tak si nimi pomáhame, aby sme sa cítili 
lepšie, alebo sa im vyhýbame, aby sme sa necítili 

zle, alebo ich používame na výstrahu, aby sme dali 
pokyn, či upozornili na nebezpečenstvo. Zmeny 
farieb prírody nám často pomáhajú orientovať sa 
v nej. Veď tmavošedé mraky, či modré nebo sú aj 
pre nás, hoci už nežijeme tak úzko spätí s prírodou, 
zrozumiteľným signálom. Niekedy ani nemusíme 
vojsť do rieky, aby sme zistili, či je hlboká, alebo vojsť 
do lesa, aby sme zistili, že je temný. Často nám na 
to stačí iba vidieť ich farbu. No a  keď sa podarí dlhé 
teplé leto, zmena farby listov nás chtiac či nechtiac 
začne vytrhávať z letnej nálady a my vieme, že 
prichádza jeseň, hoci teploty to vôbec nenaznačujú. 
Ako je ale možné, že sme schopní farby vnímať 
a prečo sa napríklad na jeseň farby prírody len tak 
zmenia? 

Fyzikálna podstata vnímania farieb
Podstatou našej schopnosti vnímať farby je 

predovšetkým schopnosť zraku vnímať svetlo, čiže 
elektromagnetické vlnenia, a to konkrétne vlnovej 
dĺžky v rozpätí od 380 nm do 780 nm. Každá vlnová 
dĺžka predstavuje nejakú farbu. Tak napríklad 
červená je v rozpätí 620 – 780 nm, zelená 490 – 
575 nm, modrá 460 – 490 nm a pod. Vidieť teda 
môžeme iba farby v rámci tohto spektra, lebo taký je 
zrak človeka. Zrak mnohých živočíchov však dokáže 
zachytávať oveľa širšie spektrum, takže ich svet je 
„farebnejší“ ako ľudský.

Podstatné ale je, že predmety sami o sebe 
nesvietia a nemajú farbu. Vidíme ich, pretože 
odrážajú slnečné svetlo. Dopadajúce svetlo je biele, 
no skrýva v sebe všetky ostatné farby. Biela farba 
je teda kombináciu všetkých farieb spektra. Ak 
predmet nejakú z nich absorbuje, „biela sa naruší“ 
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a ostatné farby majú možnosť sa prejaviť. Farebné 
predmety sú teda farebné preto, že časť slnečného 
žiarenia s nejakou vlnovou dĺžkou odrážajú a časť 
s inou vlnovou dĺžkou absorbujú. Takže nejakú 
farbu pohltia a nejakú odrazia „von do sveta“, a tak 
ich potom vidíme. Biele predmety sú potom biele, 
lebo odrážajú svetlo úplne a čierne naopak svetlo 
úplne pohltia. 

To aké svetlo (akej vlnovej dĺžky) sa odráža alebo 
absorbuje závisí od materiálu. Rôzne chemické prvky 
totiž odrážajú či absorbujú slnečné žiarenie rôznych 
vlnových dĺžok, pričom podstatná je aj vnútorná 
štruktúra chemického prvku – usporiadanie. Uspo-
riadanie atómov uhlíka v diamante a atómov 
uhlíka v grafite je napríklad natoľko odlišné, že dáva 
diamantu jeho povestnú čírosť a grafitu zase tmavo 
šedú farbu. Uhlík, ako základný stavebný kameň 
živých organizmov, a teda aj nás, nám tak zanecháva 
skrz toto dvojaké farebné prevedenie krásny odkaz, 
že v každom z nás sú oba póly - temnota aj čírosť 
porovnateľná s diamantom, a že možno sme 
práve my ten, kto zmenou svojho vnútorného 
usporiadania rozhoduje o tom, aká stránka nás sa 
prejaví navonok. 

Prečo menia na jeseň listy svoju farbu
Život je neustály boj a zmena, a tak ani farby nie 

sú statické. Môžu sa meniť v závislosti od mnohých 

faktorov. Jedným z nich je aj zmena koncentrácie 
látky, všetkým dobre známa a pozorovateľná 
napríklad na jesenných zmenách farby listov. Vtedy 
sa v listoch znižuje obsah zeleného farbiva chlorofylu, 
ktorý sa tvorí a dominuje práve počas slnečných dní. 
Preto sú vtedy listy zelené. Zelená farba chlorofylu 
je daná tým, že jeho molekula pohlcuje - absorbuje 
modrú a červenú časť svetelného spektra a v od-
razenej časti potom dominuje zelená. Keďže na 
jeseň ubúda slnko, ubúda aj tvorba chlorofylu v lis-
toch a do popredia sa dostávajú iné farbivá v rastline, 
také ktoré absorbujú a odrážajú inú časť farebného 
spektra ako chlorofyl. A tak sa zrazu otvára celá paleta. 
Presne na podobnom princípe zmeny koncentrácie 
látky a následnej zmeny sfarbenia, funguje aj zmena 
farby tela napríklad u chameleóna. 

Vzťah farieb k symbolom a prírodným silám
Zmeny farieb bezpochyby odzrkadľujú 

prebiehajúce životné procesy, za ktorými vždy 
stoja nejaké prírodné zákony. Človek dával od 
nepamäti do vzťahu farby s rôznymi prírodnými 
dejmi, silami či božstvami, vychádzajúc pri tom 
z metafyzických vzťahov, ktoré ho presahovali. Tým 
vytváral asociácie a pomáhal si orientovať sa aj 
v tom jemnejšom svete. V starovekom Egypte bol 
napríklad boh Osiris spájaný s čiernou farbou, pokiaľ 
išlo o aspekt jeho umierania, a s bielou farbou pokiaľ 

pixabay.com



9

46. číslo

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa
Večer na tému Mahátmá Gándhí v Košiciach 

Rovnako, ako pred časom v Novej Akropolis 
v Bratislave, sme si aj v košickej pobočke pripomenuli 
prostredníctvom prednášky 150. výročie narodenia 
mimoriadnej osobnosti Indie, filozofa a politika, 
bojovníka za pravdu, „veľkého ducha”, Máhatmá 
Gándího. Nazreli sme do jeho života, priblížili sme 
si jeho celoživotné hodnoty, za ktoré vždy „bojoval” 
nenásilne a húževnato a jeho hlavnou zbraňou 
bola láska. Okrem nezávislosti Indie sa v tejto zemi 
zaslúžil o pozdvihnutie vzdelania a etických hodnôt 
a o prekonanie rasovej a náboženskej diskriminácie. 
Ďakujeme účastníkom podujatia za spoluvytvorenie 
príjemného večera.

Pozývame Vás
17.11.2019 Seminár Leonardo da Vinci, Bratislava (prednáška)

18.11.2019 Večer na tému Leonardo da Vinci, Banská Bystrica (prednáška)

18.11.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Bratislava

20.11.2019 Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti, Banská Bystrica

22.11.2019 Večer na tému Karma je zdarma, Košice (prednáška)

11.12.2019 Večer na tému Sila ilúzií, Košice (prednáška)

Informácie na: www.akropolis.sk

išlo o znovuzrodenie. V starovekom Grécku boli 
farby analógiou živlov a planét. Alchýmia spájala 
s konkrétnou farbou tri fázy procesu vnútornej 
transmutácie človeka – počiatočná čierna fáza, 
biela fáza a konečná červená fáza. Dôležitú rolu tiež 
pripisovala priradeniu farieb k planétam a kovom. 
Zelená bývala spájaná s Venušou a meďou, k čiernej 
patril väčšinou Saturn a olovo. Ale napríklad modrá 
farba nemala v alchýmii dlhú dobu žiadny význam, 
čo nemožno povedať o Egypte. Egyptský boh 
Amon-Ra bol často zobrazovaný v modrej farbe, 
ako symbol skrytého a neviditeľného, podobne 

ako indický boh Krišna. V aztéckej kultúre bola zase 
modrá spájaná s obeťou. Podobné prepájanie skrz 
farby nachádzame vo všetkých kultúrach naprieč 
celým svetom. Je pozoruhodné, prečo nám vlastne 
bola daná možnosť vidieť toľké farby. Nebolo by 
rovnako tak možné, že by bol náš svet stvorený 
ako menej farebný alebo čiernobiely? Každopádne, 
nech je to akokoľvek, užívajme si možnosť „vidieť 
farebne“, a nedovoľme sami sebe hľadieť na svet iba 
„čiernobielo“.

Mária Horváthová
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