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Myšlienka mesiaca:
„Na svete je toho o toľko viac než len hľadať niekoho, kto ťa bude chcieť alebo byť smutný kvôli 

niekomu, kto ťa nechce. Môžeš stráviť nádherné chvíle objavovaním seba samého bez toho, aby si 
dúfal, že sa do teba po ceste niekto zamiluje a nemusí to byť bolestivé ani prázdne. Potrebuješ sa 

naplniť láskou, nie čakať, kým to urobí niekto druhý. Staň sa celistvou osobnosťou sám o sebe. Choď 
a zaži dobrodružstvá, zaspi s priateľmi v lese, potuluj sa v noci po meste, sadni si sám do kaviarne, 
nechaj v požičanej knihe lístok s odkazom, vyobliekaj sa sám pre seba, buď k ľuďom štedrý, veľa sa 

usmievaj. Rob všetky veci s láskou, ale nehľadaj vo všetkom romantiku, ako by sa bez nej nedalo žiť.“ 
neznámy autor

Milí čitatelia,
rada by som sa spolu s vami v tomto úvodníku zamys-
lela nad témou, ktorá ma v poslednom období často 
sprevádza a týka sa našich životných snov... nie takých, 
ktoré sa objavujú, keď zatvoríme oči a upadneme 
do spánku, ale tých snov, ktoré snívame s otvorenými 
očami: našich nádejí, ideálov, túžob a prianí.
Asi sa zhodneme na tom, že každý z nás už od detstva 
o niečom sníval. Každá životná etapa v nás prebudila 
nové túžby, odkryla nám nové horizonty a naplnila nás 
novými nádejami. V každom okamihu života niečo na-
sledujeme, niečo si želáme, niečo chceme dosiahnuť. 
Naše sny sú dôležitým pohonným motorom našich 
myšlienok a činov, ktoré každodenne uskutočňujeme.
Medzi takéto sny patrí aj jedna špecifická kategória, 
ktorou sú sny o nás samých. O našej povahe, o tom, 
čo chceme rozvinúť, akí chceme byť, čo chceme vyža-
rovať a rozdávať okolo seba. Filozofia nás učí, že práve 
toto sú tie najdôležitejšie a najhlbšie „ambície“, ktoré 
môžeme mať, pretože nesúvisia s ničím vonkajším, 
neopierajú sa o hmotné, kariérne ani vzťahové ciele 
a plány, ale vyvierajú zo skutočného centra našej by-
tosti, mohli by sme povedať z našej vlastnej duše.
Veľmi často práve tieto sny nedostanú dostatočný 
priestor v našom vedomí, pretože ich miesto zaberú 
všetky ostatné sny a každodenné povinnosti a prob-
lémy spojené s naším praktickým či psychickým živo-
tom.
Mnohé filozofické náuky sa zhodujú v tom, že hlav-
ným cieľom ľudského života je „stať sa lepším člove-
kom“. Znie to možno zvláštne až pateticky, ale prav-
dou je, že toto poňatie prináša človeku nový rozmer 
života a zaraďuje všetko ostatné, čím v živote prechá-
dzame, do novej role. Nejde o to niečoho sa vzdať, ale 
o to, aby sme si uvedomili, čo je skutočným cieľom 

a zmyslom každej veci. Ak dokážeme vnímať naše 
jednotlivé životné úlohy a situácie ako učebné lekcie 
slúžiace na náš vnútorný rast, zrazu ako keby sme našli 
kľúč, ktorým sa otvára nová dimenzia všetkých vecí. 
V klasickej východnej aj západnej filozofii existuje 
množstvo rád a cvičení pre rozvoj tejto dimenzie. Me-
dzi tie najpodstatnejšie patrí rada venovať každý deň 
pár minút svojmu vnútornému svetu, rozjímať o tom, 
čo robíme dobre a čo by sme mali zlepšiť, zamýšľať 
sa nad tým, akí by sme chceli byť a aké hodnoty sú 
pre nás dôležité a chceme ich aplikovať v našom ko-
naní. Tých pár minút denne, ak sa do tejto úlohy pus-
tíme, môže znamenať skutočné vykročenie na vnútor-
nú cestu, ktorá sa v klasickom svete pripodobňovala 
k ceste hrdinu, ktorý sa rozhodol nájsť a následne roz-
dávať svojmu okoliu to najlepšie zo seba.
Pre všetkých z vás, ktorí by sa chceli podrobnejšie zo-
známiť s klasickými filozofickými návodmi na vnútor-
ný rozvoj a vyskúšať si viaceré cvičenia, ktoré vytvá-
rajú priestor pre nášho vnútorného hrdinu, otvárame 
na jeseň opätovne niekoľko termínov kurzu „Filozofia 
pre život“, v prezenčnej aj online forme.
Tešíme sa na stretnutia s Vami v novom školskom roku 
a želáme Vám príjemné čítanie nášho bulletinu.
 

 Kamila Hermannová
riaditeľka Novej Akropolis na Slovensku 
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Nikdy nevyhovieš všetkým
Jedného dňa vyrazil deduško s vnukom na návštevu k prí-
buzným do neďalekej dediny. Aby si to uľahčili a cesta im 
lepšie ubiehala, vzali si so sebou somára. Chlapec sedel na 
somárovi, dedko kráčal vedľa nich a veselo sa rozprávali. Keď 
míňali malú dedinku, začuli ako sa sedliaci rozprávajú: „Aká 
to hanba! Chlapec sa pohodlne nesie na somárovi a chudák 
starý pán ide po svojich.“ A tak si dedko s chlapcom vymenili 
miesta. On si sadol na somára a chlapec kráčal vedľa nich. 
Prišla ďalšia dedina a započuli ďalší komentár: „Vidíte toho 
starého sebca? Pokojne si ide na somárovi, zatiaľ čo chudák 
chlapec musí ísť peši.“ A tak sa rozhodli, že si na somára sad-
nú obidvaja a nikto nebude „obeťou“. Ako sa len mýlili! V 
ďalšej dedine ich počin sprevádzali nahnevané výkriky: „Aká 
to krutosť! Dvaja sedia na somárovi. Čo robíte tomu zvie-
raťu? Chcete ho snáď zabiť? Hanbite sa!“ A tak obaja zliezli 
zo somára a kráčali vedľa neho pešo, aby nikoho nedráždili. 
Vydržalo im to do najbližšej dediny, kde na nich tentokrát nikto nekričal, ale zato počuli štipľavý a ironický 
smiech okoloidúcich: „To sú ale blázni. Pozrite! Idú peši a pritom majú so sebou somára.“ 

Pierre de Coubertin – muž, ktorý znovu oživil ducha Olympie
Lepší svet prinesú len lepší jednotlivci. Spoločnosť môžu „posúvať dopredu“ najmä 

adekvátne vzdelaní a vychovaní ľudia – Pierre de Coubertin

Pierre de Frédy de Coubertin sa narodil v Paríži 1. januára 1863 
v šľachtickej rodine ako v poradí tretí syn a štvrté dieťa. Otec, ba-
rón Charles Louis de Frédy de Coubertin, bol statočný a pobož-
ný človek s kultúrnym rozhľadom. Bol rojalista a predovšetkým 
umelecký maliar. Jeho obrazy boli vystavované a oceňované 
v parížskom salóne. Matka Marie Marcelle Gigault de Crisenoy 
bola rovnako vzdelaná a pobožná žena. Bola dedičkou zámku 
v Mirville, kde prežil mladý Pierre veľkú časť svojho detstva. Pierre 
bol jej miláčikom a ona mu vštepila lásku k umeniu, cestovaniu 
a športu. Šľachtický pôvod a dlhá história rodiny de Coubertin 
mali nepochybne vplyv na formovanie jeho charakteru.

Talentovaný a všestranný mladík

Aristokratický duch mladého Pierra túžil po dobrodružstve a ob-
javovaní a zároveň cítil silné sklony k umeniu a hudbe. Ako bolo 
už spomenuté, väčšinu svojho detstva strávil na zámku v Mirville, 
kde mal najradšej jazdu na koni po okolí zámku, venoval sa veslo-
vaniu, putovaniu po horách, hraniu tenisu a bicyklovaniu. Neskôr 
k tomu pridal pravidelné hodiny boxu. Box považoval za formu 
mužského tanca, pričom pred hrubou silou uprednostňoval vy-
hýbanie sa úderom. Fyzická námaha ho očisťovala a pociťoval 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

wikimedia.commons.org

pexels.com
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uspokojenie z možnosti prejaviť sa silou, a zároveň 
sa ho zmocňovala určitá pokora, keďže sa pohybo-
val na hranici svojich možností. 

Zdedené umelecké vlohy sa prejavovali v hre 
na klavíri a v maľovaní. Na klavíri hrával, skôr ako 
technicky, viac inštinktívne, s citom a bez nôt. Rád 
komponoval a improvizoval rôzne skladby. Bol ob-
divovateľom Beethovena a miloval jeho deviatu 
symfóniu. Po otcovi zdedil sklony k maľbe. Na svo-
jich cestách nefotografoval, ale zachytával si dojmy 
pomocou skíc do svojho albumu.

Láska k štúdiu a gréckej histórii 

Rojalisticky zameraná rodina chcela, aby sa Pierre 
stal vojakom, diplomatom alebo právnikom. Jeho 
však priťahovali myšlienky republikanizmu, v kto-
rom videl nádej obnovy Francúzska a inklinoval 
skôr k humanizmu, literárnej činnosti, vzdelávaniu, 
histórii a sociológii. Aj vďaka tomu Pierre neskôr 
hodnotil svoj vzťah s otcom ako problematický 
a napätý. 

Študoval na jezuitskom gymnáziu v Paríži, kde sa 
dobre prispôsobil prísnym pravidlám jezuitského 
vzdelávania a patril medzi najlepších žiakov. Bol 
snaživý a inteligentný, o každú hodinu prejavoval 
živý záujem a na každú tému si vedel vytvoriť vlast-
ný názor. Mal rád učiteľov, pre ich kultivovanú od-
danosť a pedagogický prístup. Jeho obľúbencom 
bol otec Caron, ktorý ho priviedol k láske ku Grécku. 
Ku krajine, kde filozofi boli básnikmi, spisovatelia 
a umelci boli zbytoční a žili na účet štátu, významní 
ľudia inklinovali k exilovej diktatúre, bohovia boli 
humánni a patetickí, vlády nestabilné, ľud zdatný, 
vojaci neprezieraví a hrdinskí. Lásku ku krajine, kto-
rá na to, aby dobyla svet, musela najskôr zaniknúť. 
Krajinu, ktorú si trochu zidealizoval a neskôr ho pri-
viedla k myšlienke novodobých olympijských hier. 

„Stredoškolské“ štúdium ukončil v roku 1880 ma-
turitou z filozofie a v roku 1881 maturitou z prí-
rodných vied. Následne odmietol vojenskú kariéru 
a prihlásil sa na štúdium práva a zároveň na vysokú 
školu politických vied. V roku 1885 štúdium zavŕšil 
maturitou z práva. 

Prebudenie ducha olympizmu 

V roku 1883 prvýkrát navštívil Anglicko a študoval 
program telesnej výchovy, ktorý založil Thomas 
Arnold. Inšpirovaný návštevami stredných a vyso-
kých škôl v Spojenom kráľovstve, USA a Kanade, sa 
rozhodol zlepšiť vzdelávanie vo Francúzsku. Do-
mnieval sa, že súčasťou zlepšení by mala byť špor-

tová (telesná) výchova, ktorú považoval za dôležitú 
pre osobný vývoj mladých ľudí. Snažil sa, aby sa te-
lesné cvičenia využívali ako systematický prostrie-
dok výchovy mládeže, aby šport ako prostriedok 
bolo možné využiť u všetkých národov v rámci in-
dividuálneho formovania každého jednotlivca. 

Podľa Pierra vyžaduje každý šport sebe vlastné 
kvality fyzické, intelektuálne a morálne. Na zais-
tenie plynulosti športovej činnosti a na rozvíjanie 
harmónie tela a duše, inteligencie, vôle a charak-
teru treba uvedené kvality rozlišovať. Coubertin si 
osvojil grécky ideál, ktorý sa spájal s pokojom, teda 
so sebaovládaním vo víre života, s filozofiou, kto-
rej užitočnosť je každodenná, a s fyzickým zdravím 
a krásou, ktorá spočíva v harmónii človeka a jeho 
okolia: „Olympizmus predstavuje školu šľachetnosti 
a morálnej čistoty, ako aj školu pevnosti a fyzickej 
energie za predpokladu, že koncept cti a nesebec-
kosti je vždy pozdvihnutý na úroveň tvrdosti sva-
lov.“

V roku 1892 prvýkrát oficiálne, ale zároveň ne-
úspešne, predstavil myšlienku obnovenia olym-
pijských hier na pôde slávnej parížskej univerzity 
Sorbonne. Nevzdal sa však a o rok neskôr podni-
kol ďalší pokus pred výborom Únie francúzskych 
spolkov atletických športov. Do tretice, a tentoraz 
už úspešne, v roku 1894 už ako hlavný komisár Me-
dzinárodného atletického kongresu, ktorý sa zme-
nil na Kongres na obnovenie olympijských hier, 
Coubertin pripravil a odprezentoval kompletný 
športový program, sprievodné recepcie a otvárací 
ceremoniál. Výsledkom bola dohoda o obnovení 
olympijských hier a ustanovenie Medzinárodného 
olympijského výboru. Pierre bol zároveň zvolený 
jeho tajomníkom. Dňa 6. apríla 1896 zaznela z úst 
gréckeho kráľa Juraja I. formulka, ktorá sa stala ritu-
álom: „Vyhlasujem medzinárodné hry prvej olympi-
ády modernej éry za otvorené.“

1. novodobé olympijské hry, 1896

wikimedia.commons.org
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Olympijské obdobie

V roku 1896 sa teda konali prvé novodobé olym-
pijské hry a potom to už nabralo pomerne rýchly 
spád. V roku 1908 boli olympijské hry najdôležitej-
šou športovou udalosť roka a v roku 1924 sa konali 
prvé zimné olympijské hry. Coubertin sa priamo 
zasadil alebo podieľal na vzniku hlavných olympij-
ských symbolov a ceremoniálov. Otvorenie olym-
pijských hier znamenalo pre jeho život len začiatok 
obrovskej práce. Na svete bolo podujatie, ktoré 
spájalo ľudí bez rozdielu farby pleti, vierovyznania, 
príslušnosti k národu a materiálneho pozadia. Uká-
zalo sa, že šport má silu prekonať predsudky alebo 
aj nenávisť, a že skutočne dokáže sústrediť na jed-
no miesto ľudí z mnohých krajín.

Pierre de Coubertin zasvätil prakticky celý svoj na-
sledujúci život práci pre Medzinárodný olympijský 
výbor, vydával bulletin olympijských hier a organi-
zoval olympijské kongresy. V rokoch 1897 až 1925 
zorganizoval spolu sedem kongresov, ktorých 
cieľom bolo udržať a zveľadiť myšlienky olympij-
ských hier a predovšetkým dôraz na pedagogický 
aspekt zavedenia športu na školách. Predstavoval 
myšlienky zavedenia žiackeho športu, zásady špor-
tu pre všetkých, myšlienky sociálnej spravodlivos-
ti, reformácie školstva, priateľstva medzi národmi 
a svetového mieru. Veľký dôraz kládol na morálku 
a morálnu výchovu, dodržiavanie zákonov a zvyk-
lostí: „Zákon čistej morálky v športe je zárukou nie-
len čistoty športu, ale aj čistoty konania športovca 
mimo športoviska.“ 

Postupom času a s narastajúcim rozsahom olym-
pijských hier sa objavili negatívne dôsledky, ako 
napríklad nastupujúci gigantizmus, ktoré spôsobi-
li, že sa kongresy museli rozdeliť na pedagogické 
a technické. Do popredia sa pretláčali komerciali-
zácia, politizácia a snahy o podvádzanie. Do úzadia 
naopak ustupovali výchova, morálka, pedagogické 
otázky. V roku 1925 Pierre de Coubertin dodržal 
svoj sľub a odstúpil z postu predsedu MOV. 

Pierre ako historik a spisovateľ 

Ešte pred ukončením aktívnej „olympijskej“ etapy 
svojho života sa venoval histórii, spisovateľstvu 
a novinárstvu. Jeho dielo bolo naozaj rozsiahle. 
Počas života vydal viac ako 30 zväzkov, 45 brožúr 
a vyše 1200 registrovaných článkov v tlači. Z poli-
tických či historických diel môžeme menovať napr. 
Kam smeruje Európa, Čo znamená socializmus?, 
Dejiny 19.storočia, Dejiny Južnej Ameriky, Karol 
Veľký a jeho ríša, Vikingovia, Vznik Spojených štátov 
a predovšetkým v roku 1927 vydal Štvorzväzkové 
svetové dejiny. 

Za zmienku stojí aj Óda na šport – majstrovské lite-
rárne dielo ohodnotené zlatou olympijskou medai-
lou na olympijských hrách v roku 1912. Medailu zís-
kal v literárnej olympijskej súťaži, ktorej sa zúčastnil 
pod anonymným menom. 

Pedagogický odkaz Pierra de Coubertina

Po celý svoj život sa Pierre snažil dostať do pove-
domia predovšetkým pedagogický význam športu 
vo výchove a v živote mladých ľudí. Veril, že šport 
umožňuje telesný, morálny a sociálny rozvoj osob-
nosti. V roku 1901 mu vyšlo jedno zo zásadných 
diel o výchove Poznámky o verejnej výchove, kde 
sa snažil obrátiť pozornosť verejnosti k výchove. 
Hovoril o kontrole štátu nad výchovou, pretože štát 
by o to mal mať primárny záujem. Súčasne však by 
výchova nemala byť len záležitosťou príkazov a na-
riadení, ale skôr práce, pozorovania a lásky.

V rokoch 1905 – 1915 vyšlo trojzväzkové dielo 
s názvom Výchova adolescentov v 20.storočí. Jed-
notlivé zväzky boli pomenované Telesná výchova, 
Intelektuálna výchova a Morálna výchova. Tým-
to dielom sa Pierre snažil pokryť komplexne celú 
problematiku výchovy stredoškolákov. V dielach 
zazneli napríklad myšlienky: „Nestačí len osvojiť si 
pohyby na praktizovanie športu, ale treba ich tiež 
udržiavať športovým tréningom“, „Odstrániť sociál-
nu nestabilitu môže pomôcť adekvátne vzdelanie.“ 
alebo „Základom každej organizovanej spoločnosti 
je dodržiavanie zákonov a zvykov“.  

wikimedia.commons.org
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V roku 1913 vyšli Eseje zo športovej psychológie – 
súbor 33 zaujímavých a poučných esejí.

Pierre rozpracoval pojem eurytmia – svaly (repre-
zentované športom) a duch (reprezentovaný ume-
ním a krásou) môžu existovať spolu a vytvoriť súlad, 
ktorý by však mal presahovať šport aj umenie. Aby 
výchova mohla byť úspešná, musí na jedinca pôso-
biť v súlade a to v súlade všetkého. Tvrdil, že doko-
nalá eurytmia je spojenie umenia, filozofie a športu. 

V ďalšom rozsiahlom diele Športová pedagogika 
z roku 1921 v podstate zrevidoval nové vedecké 
poznatky a svojím spôsobom aktualizoval predchá-
dzajúce dielo o výchove adolescentov. 

Po odstúpení z aktívneho olympijského života sa 
angažoval v oblasti výchovy. Založil svetovú peda-
gogickú úniu, v rámci ktorej navrhol reformu vý-
chovy. Okrem iného prezentoval aj myšlienku: „... 
žiadna politická, ekonomická alebo sociálna refor-
ma neuspeje bez predchádzajúcej pedagogickej 
reformy“ alebo „Po chlebe je prvou potrebou ľud-
stva výchova.“ 

Zúčastňoval sa na rôznych významných poduja-
tiach, kde na svojich prednáškach opäť zdôrazňoval 
dôležitosť výchovy športom ako spôsob skutočnej 
výchovy. V roku 1935 odvysielal svetu prostredníc-
tvom rozhlasu svoje posledné olympijské posol-
stvo. Z Berlína prezentoval tému Filozofické základy 
moderného olympizmu. 

Svojmu poslaniu bol odovzdaný až do konca

Vzhľadom na jeho bohatú pracovnú aktivitu sa jeho 
rodinný život príliš nespomína. Ešte pred otvorením 
prvých olympijských hier sa v roku 1895 stihol ože-
niť s Máriou Rothanovou z alsaskej protestantskej 
rodiny. Z manželstva sa mu v roku 1896 narodil syn 
Jacques a v roku 1902 dcéra Renée. Pierre po celú 
aktívnu kariéru financoval a podporoval olympijské 
hnutie z vlastných prostriedkov tak aktívne, že keď 
odstúpil z vedenia Medzinárodného olympijského 
výboru, časom sa dostal do finančných problémov. 
Jeho priatelia mu však zorganizovali na pomoc fi-
nančnú zbierku, ktorú Pierre ponechal pre potreby 
svojej rodiny. 

Ešte v poslednom roku života ho bolo vídať vždy 
elegantne oblečeného ako sa prechádza rezkým 
krokom a s paličkou v ruke. Dňa 2. septembra 1937 
Pierre de Coubertin nečakane zomrel počas pre-
chádzky v parku de la Grange v Ženeve. V súlade 
s jeho poslednou vôľou je jeho srdce pochované 
v Olympii. 

„Ak by sa niekto opýtal na môj recept „ako sa stať 
olympionikom“, tak by som odpovedal: Prvá pod-
mienka je, mať radosť z toho čo robíš.“

Ján Gombala

Použitá literatúra a zdroje:
1)   CHMELÁR, F. – SOUČEK, Ľ. Olympijské symboly, ceremoniály. 2013. Bratislava : Slovenský olympijský výbor. 39 s. ISBN 978-90-89460-12-0.  
2)   SEMAN, F. Pedagogický odkaz Pierra de Coubertin. 2013. Bratislava : Slovenský olympijský výbor. 75 s. ISBN 978-80-8460-14-4. 
3)   Pierre de Coubertin [online]. [cit. 2021-08-23]. dostupné na: <http://gypy.edupage.org/a/pierre-de-coubertin>.
4)   Pierre de Coubertin [online]. [cit. 2021-08-23]. dostupné na: <http://sk.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin>.
5)   Pierre de Cubertin – Život a dielo humanistu. [online]. [cit. 2021-08-23]. dostupné na: <http://gypy.sk/coubertin_sk.pdf

NA ZAMYSLENIE

Ukážky z diel: Erich Fromm – Radosť ako kritérium hodnoty
Význam kvalitatívnej analýzy radosti sa uznáva už od začiatku humanistic-
kého etického myslenia. Riešenie problému však zostalo neuspokojivé, pre-
tože chýbal pohľad do vnútra skúseností nevedomých zážitkov dynamiky 
radosti. Psychoanalytický výskum však ponúka nové dáta a poskytuje nové 
odpovede na tento starý problém humanistickej etiky. Zdá sa, že pre lepšie 
pochopenie týchto zistení a pre ich aplikáciu na etickú teóriu, je žiadúci 
krátky prehľad niektorých z najdôležitejších etických teórií o radosti a šťastí. 

Hedonizmus

Hedonizmus tvrdí, že radosť je riadiacim princípom ľudskej činnosti, tak 
fakticky, ako aj normatívne. Aristippos, prvý predstaviteľ hedonistickej te-
órie, veril, že cieľom života a kritériom cnosti je dosiahnuť radosť a vyhnúť 
sa bolesti. Radosť je pre neho radosťou z práve prežívanej chvíle. Toto ra-pexels.com
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dikálne a naivné hedonistické stanovisko malo tú zásluhu, že kládlo nekompromisný dôraz na význam 
jednotlivca a na konkrétne poňatie radosti tým, že stotožňovalo šťastie s okamžitým zážitkom. Bolo však 
zaťažené zrejmou ťažobou, o ktorej sme už hovorili a ktorú sa hedonistom nepodarilo úspešne vyriešiť – 
charakter ich princípu bol úplne subjektivistický. 

Epikuros 

Prvý pokus revidovať hedonistickú pozíciu tým, že sa do konceptu radosti zavedú 
objektívne kritéria, uskutočnil Epikuros. Aj keď trval na tom, že radosť je cieľom ži-
vota, hovorí, že „hoci každá radosť je sama o sebe dobrá, nemajú sa prijímať všetky 
radosti“, pretože niektoré radosti neskôr spôsobujú väčšie roztrpčenie než radosť 
samotná. Podľa neho môže len pravá radosť pomáhať dosiahnuť múdre, dobré 
a správne žitie. Pravá radosť pozostáva zo spokojnej mysle a z neexistencie strachu 
a získa ju len ten človek, ktorý je múdry a predvídavý, a teda je pripravený odmiet-
nuť okamžité potešenie v prospech trvalého a pokojného uspokojenia. 

Epikuros sa snaží ukázať, že jeho poňatie potešenia ako cieľa života je totožné 
s cnosťami: striedmosťou, odvahou, spravodlivosťou a priateľstvom. Ale tým, že 
používal „cit“ ako pravidlo, podľa ktorého posudzuje každé dobro, neprekonal zák-

ladný teoretický problém: spájať subjektívnu skúsenosť radosti s objektívnym kritériom „správneho“ a „ne-
správneho“ potešenia. Jeho snaha zladiť subjektívne a objektívne kritéria nedošla ďalej než k tvrdeniu, že 
takýto súlad existuje. 

Platón 

Nehedonistický humanistický filozofi sa zaoberali tým istým problémom, pričom sa sna-
žili zachovať kritérium pravdy a univerzálnosti, no nestratiť zo zreteľa šťastie jednotlivca 
ako konečný cieľ života. Prvý, kto aplikoval kritérium pravdy a falše na túžby a radosti, 
bol Platón. Radosť, rovnako ako myslenie, môže byť pravdivá alebo falošná. Platón ne-
popiera realitu subjektívneho pocitu radosti, ale poukazuje na to, že pocit radosti môže 
byť mylný a že radosť má poznávaciu funkciu rovnako ako myslenie. Platón podporuje 
tento názor teóriou, že radosť vyviera nie len z izolovanej, zmyslovej časti človeka, ale 
z celkovej osobnosti. Na tomto základe dochádza k záveru, že „dobrí muži prežívajú pra-
vé radosti a zlí muž falošné radosti.“ 

Aristoteles

Aristoteles rovnako ako Platón tvrdí, že subjektívna skúsenosť radosti nemôže byť 
kritériom pre dobrú činnosť a teda kritériom jej hodnoty. Hovorí, že „ak sú veci ra-
dostné pre ľudí skazenej povahy, nesmieme si myslieť, že sú rovnako radostné pre 
iné než tieto osoby, rovnako ako si to nemyslíte o veciach, ktoré sa zdajú byť chut-
né alebo sladké alebo horké chorým ľuďom; pretože hovoríme, že sú biele veci, 
ktoré sa zdajú byť biele tým, ktorí trpia očnou chorobou. Hanebné radosti nie sú 
v skutočnosti radosťami, iba ak zvráteného vkusu, kým radosti, ktoré si objektívne 
zaslúžia toto meno, sprevádzajú tú činnosť, ktorá človeku pristane.“ 

Pre Aristotela existujú dva pravé druhy radosti – tie, ktoré sú spojené s procesom 
napĺňania potrieb a uskutočňovania vlastných síl a potom tie, ktoré sú spojené 
s použitím získaných síl. Posledný druh je prednostným typom radosti. Radosť je 

aktivita (energia) prírodného stavu ľudského bytia. Neuspokojujúcou a úplnou radosťou je kvalita, ktorá 
sa pripája k aktívnemu použitiu dosiahnutých alebo uskutočnených síl. Znamená radosť a spontánnosť 
alebo neprekazenú aktivitu tam, kde neprekazená aktivita je to isté ako neblokovaná alebo nezmarená. 
Radosť takto zdokonaľuje činnosť a tá zdokonaľuje život. Radosť a život sú spojené a nepripúšťajú mož-
nosť oddelenia sa. Najväčšie a najtrvanlivejšie šťastie je výsledkom najvyššej ľudskej aktivity, ktorá je prí-
buzná božskej, t. j. aktivite rozumu a pokiaľ má človek v sebe božský prvok, bude takúto aktivitu vyvíjať. 
Aristoteles tak dospel k poňatiu pravej radosti, ktorá je totožná so subjektívnou radosťou, prežívanou 
zdravým a zrelým človekom. 

commons.wikimedia.org

commons.wikimedia.org

commons.wikimedia.org
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Platónov mýtus o Érovi
Mýtus o Érovi sa nachádza v Platónovom diele Ústava. Ide o pútavý dialóg medzi Sokratom a Glaukó-
nom, ktorý podáva živý príbeh o udatnom Érovi. Ér bol účastníkom bitky, v ktorej aj padol. Keď po desia-
tich dňoch prichádzali ľudia pozberať mŕtvych, našli Érovo telo úplne neporušené. Vzali ho teda domov, 
aby ho pochovali. No na dvanásty deň, keď už ležal na hranici, zrazu ožil a začal rozprávať, čo videl 
na onom svete. A tak sa začína fascinujúci príbeh o tom, čo zažíva duša po smrti a o púti, na ktorú sa 
vydáva. Mýtus nás symbolicky odkazuje na nesmrteľnosť duše, kolobeh života, ale aj slobodnú voľbu 
duše, rovnako ako aj nevyhnutnosť, ktorá po uskutočnení voľby prichádza. Pozrime sa spolu na toto 
silné a symbolické rozprávanie o tom, čo sa podľa Platóna deje s dušou po smrti. 

Rozprávanie Éra

A Ér povedal, že jeho duša, keď z neho vyšla, vydala sa na cestu. Spolu s ostatnými dušami prišli na ču-
desné miesto, akúsi lúku, na ktorej boli vedľa seba dva otvory v nebi a oproti nim dva v zemi. Medzi 

SVET SYMBOLOV

Spinozova teória radosti

Je podobná v určitých aspektoch teórii Platóna a Aristotela. Ide však podstatne ďalej než oni. Aj Spinoza 
veril, že radosť je výsledkom správneho alebo cnostného života a nie znakom hriešnosti, ako tvrdia školy 
orientované proti radosti. Túto teóriu dotiahol ďalej tým, že predložil empirickejšiu a špecifickejšiu de-

finíciu radosti, ktorá sa zakladala na jeho celkovom antropologickom poňatí. 
Spinozovo poňatie radosti je spojené s poňatím mohúcnosti (sily). „Radosť je 
prechodom človeka od menšej k väčšej dokonalosti.“ Väčšia či menšia doko-
nalosť je totiž ako väčšia alebo menšia sila realizovať svoje schopnosti, a tak sa 
priblížiť k „modelu ľudskej prirodzenosti“. Radosť nie je cieľom života, ale spre-
vádza nevyhnutne produktívnu aktivitu človeka. „Požehnanie“ (alebo šťastie) 
nie je odmenou cnosti, ale cnosťou samotnou. Význam Spinozovho názoru 
na šťastie spočíva v jeho dynamickom poňatí sily. Goethe, Guyau a Nietzsche, 
aby sme uviedli iba niekoľko dôležitých mien, postavili svoje etické teórie na tej 
istej myšlienke, že radosť nie je hlavným motívom konania, ale spoločníkom 
produktívnej činnosti. 

Spencerova etika

V Spencerovej etike nachádzame jedno z najobsiahlejších a najsystematickejších pojednaní o princípe 
radosti, ktorý môžeme použiť ako výborný východiskový bod pre ďalšie diskusie. Kľúčom k Spencerovmu 
názoru na princíp radosť – bolesť je koncept evolúcie. Spencer sa domnieva, že radosť a bolesť majú bio-
logickú funkciu stimulovať človeka, aby konal podľa toho, čo je rovnako prospešné jednotlivcovi ako aj 
ľudstvu. Sú preto nevyhnutnými činiteľmi v evolučnom procese. „Bolesti korelujú so skutkami škodiacimi 
organizmu, pričom radosti korelujú s činmi napomáhajúcimi k jeho blahu.“ Jednotlivec alebo druhy sa 
udržujú na žive zo dňa na deň tým, že sa snažia o to, čo je príjemné a vyhýbajú sa nepríjemnému. Radosť, 
aj keď je subjektívnou skúsenosťou, sa nemôže posudzovať v pojmoch subjektívneho živlu samotného. 
Má objektívnu stránku a tou je fyzické a duševné blaho človeka. Spencer priznáva, že v dnešnej kultúre 
dochádza k mnohým prípadom „zvrátenia“ radosti alebo bolesti a vysvetľuje tento jav rozpormi a ne-
dokonalosťami spoločnosti. Tvrdí, že „spolu s úplným prispôsobením sa ľudstva sociálnemu štátu pôjde 
poznanie pravdy, že činy sú úplne správne iba vtedy, ak prinášajú okamžitú radosť, a že bolesť, nie ko-
nečná, ale najbližšia, je sprievodcom činov, ktoré sú nesprávne.“ Povedal, že tí, ktorí veria, že bolesť má 
prospešný účinok alebo radosť škodlivý účinok, sú vinní skresľovaním, ktorého výsledkom je, že sa zdá, že 
výnimka je pravidlo.  

Erich Fromm, ukážka z knihy Človek a psychoanalýza z r. 1947

commons.wikimedia.org
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otvormi sedeli sudcovia, ktorý súdili duše a rozkázali tým spravodlivým, aby išli do otvoru napravo hore 
a nespravodliví mali ísť naľavo dolu. Éra požiadali, aby nikam nešiel, aby všetko pozorne sledoval a pri-
niesol ľuďom správu o veciach z onoho sveta. 

A tak pozoroval a všimol si, že tak ako duše odchádzali jedným otvorom hore a jedným dolu, tak zase 
tým druhým otvorom hore i dolu duše prichádzali. Tie čo vystúpili zo zeme boli špinavé, zaprášené. 
Tie čo zostupovali z neba boli čisté, radostné. A všetky budili dojem, akoby prichádzali z ďalekej cesty 
a s radosťou sa utáborili na lúke. Mnohé sa aj poznali, a tak sa navzájom pozdravovali. Všetci sa rozprá-
vali o tom, čo zažili. Kým jedny s nárekom a plačom spomínali, čo si vytrpeli na svojej púti pod zemou, 
duše čo prišli z neba rozprávali o kráse, ktorú tam videli. Ér si povšimol, že každé bezprávie, ktoré človek 
spáchal i každé dobrodenie, ktoré vykonal, bolo odmenené desaťnásobne.

Vreteno nevyhnutnosti

Po siedmych dňoch na lúke sa všetky duše vydali na ďalšiu cestu. Na štvrtý deň prišli na miesto, kde 
uvideli rovný pruh svetla, ťahajúci sa zhora nadol celým nebom a zemou. Po dni cesty prišli k nemu a tu 
uvideli, ako sa zo svetla tiahnu konce lán, ktorými je nebo zviazané. To svetlo je vraj pás neba, ktorý drží 
po kope celú otáčajúcu sa oblohu a na koncoch je upevnené vreteno Nevyhnutnosti, pomocou ktorého 
sa dostávajú do pohybu všetky obehy. Vreteno má osem závaží a na konci každého stojí Siréna, ktorá sa 
otáča spolu s ním. Dookola v kruhu v rovnakých vzdialenostiach sedia v bielych šatách tri moiry Lache-
sis, Kloto a Atropos a spievajú k harmónii Sirén o minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 

Význam voľby životnej formy

Keď tam duše prišli, predstúpili ihneď pred moiru Lachesis. Akýsi 
hlásateľ ich najskôr rozostavil do radu a potom vzal z lona Lache-
sis žreby a vzory životov a vyzval duše: „Duše krátkodobé, toto je 
začiatok druhého smrtonosného obehu pre smrteľné pokolenie. 
Nedostane vás žrebom daimon, ale vy si zvolíte daimona.“ Vyzval 
ich, aby vytiahli žreb. Kto si vytiahol prvý, si aj prvý volil život, s kto-
rým potom ostane nevyhnutne spojený. Potom hodil pred všet-
kých žreby a každý si zdvihol ten, čo padol vedľa neho. Tak vedeli, 
aké miesto v poradí dostali. Následne pred nich na zem predhodil 
vzory životov, a to oveľa viac, než bolo prítomných duší. Duše si 
mali vybrať život. Boli medzi nimi životy zvierat aj ľudské životy. 
Boli medzi nimi tyranie, životy končiace chudobou, vyhnanstvom 
a žobrotou, ale aj životy slávnych a vplyvných ľudí. Boli tu životy 
mužov i žien. A tu nastáva to najväčšie nebezpečenstvo, pretože 
nie všetky duše si vyberajú rozvážne a trpezlivo. Je potrebné ve-
dieť rozlíšiť medzi dobrým a zlým životom, prihliadajúc na priro-
dzenú povahu svojej duše a na to, že za horší sa považuje ten, ktorý by ju priviedol do nespravodlivosti 
a za lepší ten život, ktorý by ju urobil spravodlivejšou.

unsplash.com

commons.wikimedia.org
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Omamný a liečivý svet vôní
Privoniavate radi ku kvetom? Pôsobí na vás vôňa kadidla 
v kostole, vôňa bábätka po okúpaní, rozkvitnutý sad alebo 
nevtieravá vôňa čerstvo po daždi? Zdá sa, že všetko má svo-
ju arómu, sebe typickú, a človek si nie raz prial môcť mnohé 
z týchto vôní navždy uchovať. Ale vôňa je prchavá a možno 
práve tým aj taká príťažlivá, pretože kdesi v hĺbke tušíme, 
že máme len krátky čas na to, aby sme sa jej dotkli. Dokáže 
dať nejakému okamihu čaro a nezameniteľný punc; dokáže 
vyvolať spomienky, byť akousi niťou, ktorá má schopnosť 
zaviesť nás späť do minulosti a opätovne navodiť zabud-
nuté pocity. 

Extrakcia vonných látok z rastlín

Príroda si iste aj vďaka svojim vôňam získala pozornosť človeka. A človek bádal a skúmal až sa naučil ex-
trahovať vonné látky z rastlín a vyrábať éterické oleje, inak povedané silice, a robíme tak dodnes. Vôňa 
a látky v nich obsiahnuté sú veľmi účinné pri relaxácii, prevencii chorôb alebo liečbe rôznych zdravot-

MÚDROSŤ PRÍRODY

Opätovný návrat do života

A tu oznamoval hlásateľ: „Aj na toho, kto príde posledný čaká spokojný a nie zlý život, ale iba ak si múdro 
vyberie a bude podľa toho žiť. Ten, kto prvý volí nemá byť bez starosti a ten posledný nesmie myť ma-
lomyseľný.“ Po týchto slovách vraj ten, čo si ťahal prvý, si pre nerozumnosť a chamtivosť vybral unáhle-
ne bez správnej úvahy, a preto nezbadal aký hrozný osud bol s tým spojený. Patril k tým, čo prišli z neba 
a vo svojom predchádzajúcom živote žil v usporiadanom štáte. Mal účasť na cnosti, ale iba zo zvyku, 
bez hlbších poznatkov. Väčšina duší, ktoré prišli z neba sa dali oklamať, pretože nemali skúsenosti s utr-
pením, kým väčšina tých, čo prišli zo zeme, robila svoju voľnu neunáhlene a trpezlivo. Stálo za to vidieť, 
ako si duše vyberali životnú dráhu. Mnohé si totiž vyberali zo skúseností z predchádzajúcich životov.

Keď si vraj všetky duše vybrali život, predstupovali pre moiru Lachesis v poradí, aké si žrebovali. Ona kaž-
dému pridelila ich daimona – strážcu života a naplňovateľa zvoleného osudu. Daimon najskôr zaviedol 
dušu k moire Kloto, aby potvrdila osud, ktorý si vybral. Potom priviedol dušu k pradúcej moire Atrope, 
ktorá takto upradený osud urobila nezmeniteľným. Potom, keď prešli aj ostatní, putovali všetci v hroznej 
horúčave a dusne na rovinu pri rieke Léte – rieke zabudnutia. Kto sa napil, zabudol na všetko. Keď sa 
uložili na odpočinok a prišla polnoc, začalo hrmieť a nastalo zemetrasenie. Odrazu boli odtiaľ unášaní 
rýchlo preč smerom k zrodeniu. Ér však nesmel piť z tej vody, aby nezabudol, čo videl. Ako a akou cestou 
prišiel späť do svojho tela nevie. Vie iba to, že ráno odrazu otvoril oči a zistil, že leží na hranici. A tak, ako 
bolo od neho žiadané, všetko vyrozprával ľuďom. 

Sokratovo slovo Glaukonovi na záver

„A takto sa, Glaukon, tento mýtus zachránil a nestratil, a môže aj nás zachrániť, ak sa ním budeme riadiť; 
potom šťastne prejdeme cez rieku Létu a nepoškvrníme si dušu. Ak nás moja reč presvedčí a uveríme, že 
duša je nesmrteľná a schopná znášať všetko zlé, ale aj všetko dobré, vždy sa budeme držať cesty nahor 
a s pomocou rozumného myslenia vždy budeme konať spravodlivo, aby sme sami so sebou i s bohmi 
žili v priateľstve, kým ostávame tu na zemi i potom, keď si za to ako víťazi odnesieme odmenu, a aby sa 
nám dobre vodilo tu i na tej tisícročnej púti, o ktorej sme rozprávali.“

Platón
Použitá literatúra a zdroje:
1)    PLATÓN. Ústava. 2006. 2. vydanie. Bratislava : Kaligram. 460 s. ISBN 80-7149-906-4.
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ných neduhov. Už starý Egypťania boli veľkými majstrami v tomto 
umení. V britskom múzeu sa nachádzajú egyptské nádoby z roku 
3000 p. n. l., ktoré slúžili práve na uchovávanie silíc. Väčšina silíc sa 
dodnes získava destiláciou vodnou parou. Používa sa ale aj extrak-
cia rozpúšťadlami. Fascinujúcou metódou je anfleráž – extrakcia 
z kvetov do vzácnych tukov a olejov a pri citrusových plodoch sa 
používa aj lisovanie. 

Liečba vôňami 

Silice sa postupom času stali základným nástrojom oblasti herbál-
nej medicíny – dnes známej ako aromaterapia. Ide o liečbu vôňa-
mi, pričom sa, samozrejme, nepoužívajú parfumy, ale už spomí-
nané silice. Dodnes sa podarilo extrahovať okolo 150 druhov silíc. 
Každá sa vyznačuje jedinečnou vôňou a obsahuje minimálne 150 
zložiek, ktoré vo vzájomnej súčinnosti liečia telo i myseľ. Všetky 
oleje sú antiseptické a môžu pôsobiť protizápalovo, proti bolesti 
a aj ako antidepresíva. Každý olej má zároveň svoju dominantnú 
vlastnosť. Existujú však aj také, napríklad levanduľa, ktoré sa ozna-
čujú ako adaptogénne, teda konajú v tele tú prácu, ktorú od nich 
v danom okamihu požadujeme. Podstata tohto ich pôsobenia 
nám doposiaľ nie je úplne známa. 

Čo deje v našom tele pri aromaterapii

Aromaterapia rozlišuje v podstate dve cesty prístupu k ľudskému telu, a to cez póry na pokožke (masáž, 
kúpeľ, obklady) alebo vdychovaním (inhalácia, difúzovanie, pálenie vonných tyčiniek, kadidiel). Po vdých-
nutí vône prechádza impulz do limbického centra mozgu, čo sa prejaví priamym účinkom na myseľ 
a emócie. Príjemná vôňa tak dokáže navodiť relaxáciu a uvoľnenie už v priebehu niekoľkých minút. In-
haláciou sa cez dýchací systém dostane do krvného a lymfatického obehu až 95% účinných látok, ktoré 
ovplyvňujú chemické procesy v tele podobne ako lieky, udržiavajú rovnováhu telesných sústav, utišujú 
ich a stimulujú. Výskumy ďalej ukázali, že inhaláciou príjemnej vône éterického oleja sa mení dokonca 
imunitná odozva pokožky, znižuje sa jej citlivosť a tým sa skracuje doba hojenia pokožky pri poradeniach. 

Vôňa namiesto chrípky

Aromaterapia je skvelým pomocníkom, ktorým sa dá účinne 
bojovať proti akútnym virózam i posilňovať prirodzenú obra-
nyschopnosť tela. Čo teda robiť, keď vás začne bolieť „celý člo-
vek“, v krku vám vyrastie veľká knedľa a nespoznávate si vlastný 
hlas? Dôležité je načasovanie a silná dávka. Dajte si desaťminú-
tový horúci kúpeľ s 8 kvapkami silice (napr. eukalyptus, šalvia, 
zázvor alebo tymian) zmiešanej v lyžici medu alebo hydrofilnom 
oleji. Počas toho vypite horúci zázvorový, tymianový alebo šal-
viový bylinný čaj. Hrudník, bedrá, šiju, tvár, chodidlá a členky si 
potrite rastlinným olejom (20 ml) zmiešaným s tou najsilnejšou 
antiseptickou silicou, ktorú doma máte (20 kvapiek). Zababušte 
sa do perín. Pod nos si môžete ešte natrieť trochu neriedenej 
eukalyptovej silice či šalviu okolo uší a uzlín. Vypoťte sa a opa-
kujte dvakrát denne. Keď ste z najhoršieho vonku, nastupuje 
jemná aromaterapeutická kúra, na podporu imunity a vyplave-
nie škodlivín z tela. To znamená kúpele s borovicou, borievkou 
alebo smrekom. Ďalej masáže, kde je opäť vhodné použiť bo-
rievku, ale aj céder. A nezabudnite na pitie bylinných čajov, ale 
aj teplej čistej vody s citrónom a medom, aby sa vyplavili toxíny 
z tela. 

unsplash.com
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58. číslo

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa

Pozorovanie Perzeíd v Košiciach s deťmi z detského domova 
Už sa stalo tradíciou, že v Bratislave aj Košiciach sa vždy v auguste vy-
berieme na nočné pozorovanie padajúcich Perzeíd. Košické pozorova-
nie bolo ale o čosi výnimočnejšie, pretože sme ho strávili spolu s deťmi 
z detského domova. Atmosféra bola výborná. Popri čakaní na padajúce 
Perzeidy, sme si rozprávali o súhvezdiach a prerozprávali sme niektoré 
mýty o bohoch, podľa ktorých sú súhvezdia pomenované. Deťom sa 
tento večer veľmi páčil a radi si ho zopakujeme aj budúci rok. 

Zoznámte sa s Albertom Schweitzerom 
19. augusta zorganizovala Nová Akropolis ďalšiu online prednášku, 
tentokrát venovanú veľkej osobnosti – Albertovi Schweitzerovi, ktorý 
bol spisovateľom, filozofom, teológom, organistom a lekárom. Bol to 
mimoriadne dobrosrdečný a altruistický človek, ktorý mal na prvom 
mieste etiku, a teda úctu k životu. Vo všetkom čo hovoril a robil je cítiť 
táto jeho osobná filozofia. Svoje miesto našiel v pomoci druhým. Vy-
študoval medicínu, aby sa následne vybral liečiť ľudí do Afriky. Spolu 

s manželkou doslova z ničoho postupne vybudovali ambulanciu a nemocnicu v Lambaréne, ktorá fungu-
je dodnes. Našou prednáškou sme sa dotkli Schweitzerovho života a jeho neuveriteľného diela a opúšťali 
sme náš online priestor ohúrení a inšpirovaní jeho mimoriadne silnou osobnosťou a charakterom. 

Pozývame Vás
08.10.2021 – Psychológia mýtov a rozprávok, 1. časť cyklu (online) 
13.10.2021 – Filozofia pre život – prezentáciu kurz pre rozvoj osobnosti (online)
15.10.2021 – Psychológia mýtov a rozprávok, 2. časť cyklu (online)
19.10.2021 – Filozofia pre život – prezentácia kurz pre rozvoj osobnosti, Banská Bystrica
20.10.2021 – Filozofia pre život – prezentácia kurz pre rozvoj osobnosti, Bratislava
22.10.2021 – Psychológia mýtov a rozprávok, 3. časť cyklu (online)
26.10.2021 – Filozofia pre život – prezentácia kurz pre rozvoj osobnosti, Bratislava
15.11.2021 – Filozofia pre život – prezentáciu kurz pre rozvoj osobnosti (online)

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

Vďaka pôsobeniu silíc aj na psychický stav a náladu, môžeme ovplyvniť aj to, ako sa k ochoreniu v danom 
okamihu staviame. Dnes už je všeobecne známe, že väčšina ochorení je psychosomatického pôvodu, 
a tak je zrejmé, aké úžasné možnosti sa nám používaním éterických olejov otvárajú. Mnohí sa domnieva-
jú, že sila vlastná vôňam, je magická sila. Naučme sa ju teda používať, pretože ak sú vône správne zvolené 
a aplikované, nie sú iba nástrojom relaxu alebo uzdravovania, ale údajne nám prepožičiavajú aj svoju 
magickú schopnosť posilňovať vnútorné sily a usmerňovať našu vôľu.
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