
BULLETIN
FILOZOFICKÝ

marec - apríl 2022
Ročník č. VII

61. číslo

ÚVODNÍK

1

Myšlienka mesiaca:
„Požehnania zvyknú vyvolávať aj nešťastia, a preto zostávaj bdelý, keď ti veci idú dobre.

Úspech sa dá dosiahnuť aj prostredníctvom neúspechu. Neopúšťaj preto cestu v okamihoch sklamania.“ 
Huanchu Daoren

Milí čitatelia,

mnohé významné filozofické smery, ako aj jednotli-
ví filozofi či mudrci nám vo svojich učeniach zvyknú 
pripomínať, že jednou z úloh človeka je naučiť sa žiť 
v súlade s prírodou. Veď predsa samotný človek je 
príroda, je jej súčasťou, z čoho vyplýva, že sa na nás 
vzťahujú tie isté zákony a cykly, ako aj na celú príro-
du. A keď pestujeme v sebe záujem o prírodu, záu-
jem o to lepšie jej rozumieť, pochopiť jej dynamiku, 
pochopiť jej prúd života a viditeľné i neviditeľné 
zákony, ktoré v nej platia, tak sa tým v podstate 
približujeme k pochopeniu seba samého a svojho 
vonkajšieho i vnútorného sveta a života. Nie nadar-
mo bola príroda pre človeka vždy veľkou učiteľkou. 
A môžeme dodať, že čím viac mystériu prírody ro-
zumieme, tým viac žasneme nad jej krásou, doko-
nalosťou, harmóniou a prirodzene máme tenden-
ciu si ju vážiť, chrániť ju, udržiavať ju nepoškodenú 
a umožniť tak, aby sa mohla prejaviť vo svojej čisto-
te a jedinečnosti. 

Okrem toho poznávaním prírody človek spoznáva 
lepšie seba samého a princípy, na ktorých funguje 
jeho vlastný život, ako aj miesto a úlohu, ktorú člo-
vek v celku sveta zastáva. Je nám známe, že žiaden 
vzťah nie je jednostranný. V každom vzťahu majú 
obe zo zúčastnených strán nejakú úlohu dávajúcu 
a nejakú prijímajúcu. Čo všetko nám dáva príroda 
a dary, aké od nej dennodenne prijímame asi netre-
ba vymenovávať. Je ich neúrekom a stojí za to si ich 
každý deň s vďačnosťou uvedomiť, aby sa nám ne-
stalo, že ich budeme brať ako samozrejmosť, preto-
že to, že nie sú samozrejmosťou, si uvedomujeme 
vždy vtedy, keď o ne prídeme. Otázka však ostáva, 
čo mi dávame prírode, čo jej dať môžeme? 

Ak sa trošku hlbšie zamyslíme, zistíme, že aj našich 
darov môže byť neúrekom, keď v nás jestvuje sna-
ha k nej preniknúť, nahliadnuť do jej vnútra a po-
ňať ju v jej pestrofarebnosti. Môžeme jej ponúknuť 
naše porozumenie, vďaka ktorému ju budeme mať 
vo väčšej úcte, dokonca sa v nás môže prebudiť hl-
boká láska k nej. Môžeme jej darovať náš záujem, 
vďaka čomu lepšie pochopíme prejavy jej života 
a budeme s ňou vedieť lepšie spolupracovať. Mô-
žeme jej prejaviť našu zdvorilosť a prostredníctvom 
šľachetného srdca poskytnúť minerálom, rastlinám, 
zvieratám a ľuďom našu starostlivosť. Verím, že ďal-
šou našou službou pre prírodu je jej ochrana – sna-
žiť sa ju udržiavať neznečistenú, krásnu a sviežu, aby 
sme pre ňu neboli prekážkou v jej vlastnom vývoji. 
A ešte môžeme dodať zušľachťovanie – keďže všet-
ko prechádza svojou cestou evolúcie. Ak prírode 
porozumieme tak ako jej kedysi rozumeli alchymisti 
a mágovia, budeme vedieť, akými činmi môžeme 
prispieť k jej zušľachteniu. 

Žiť s niekým v súlade znamená vedieť s vďačnos-
ťou prijímať a s radosťou a nezištnosťou dávať. Čím 
viac takýto prístup prejavujeme voči prírode, čím 
viac s ňou spolupracujeme, tým viac sa pred nami 
príroda otvára, stáva sa našou veľkou učiteľkou, pri-
náša nám odpovede na mnohé naše životné otázky 
a tým nás obdarováva jedným z najcennejších da-
rov – múdrosťou.

V druhej polovici apríla sa slávi Svetový deň Zeme 
a tak nám všetkým prajem, aby sa nám podarilo 
využiť toto obdobie na započúvanie sa do prírody, 
do jej zvukov, hlasov, tónov, aby sme o trochu viac 
porozumeli jej reči a porozumeli, čím všetkým ju 
môžeme každý z nás obdariť. 

 Mária Mihálová
Vedúca Novej Akropolis Košice
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Kanadská rozprávka o hovoriacom medveďovi
Jedného dňa sa v studených končinách Kanady vybrali dvaja kamaráti na lov. Stopovali losy vo veľkých 
borovicových lesoch. Zem bola pokrytá snehom a ako sa ním predierali, nevnímali žiadne zvuky. Sledujúc 
losiu stopu ani netušili, že pár očí sleduje ich. V jednej chvíli obaja lovci zastali, dúfajúc, že zbadajú záblesk 
parožia medzi stromami. No namiesto toho sa pred nimi v snehu mihol obrovský tieň. Približoval sa čoraz 
bližšie a bližšie. Jeden z lovcov sa obzrel. „Je to medveď“, zvolal. 

Obrovský grizly, masa hnedej kožušiny a pazúrov, bol takmer pri nich. V priebehu sekundy sa obaja muži 
rozutekali. Vedeli, že ich jedinou nádejou je nájsť miesto, kde sa schovajú. Jeden z nich ukázal na ne-
ďalekú borovicu a bežal k nej. Hneď ako k nej dobehol, začal sa štverať hore rýchlejšie ako kedykoľvek 
pred tým. No jeho priateľ sa potkol o konár a spadol do snehu. 

„Pomoc! Myslím, že som si vyvrtol členok!“, kričal. Muž lezúci na strom sa poobzeral okolo. Vedel totiž, že 
medveď je stále niekde nablízku. Ale čo mohol robiť? Čo by mal urobiť? Rozhodol sa pokračovať v lezení. 

Muž v snehu ticho ležal a lapal po dychu. Nervy v jeho tele brneli strachom, keď počul ako sa približuje 
škrípanie medvedích láb na snehu. Medveď sa zvalil vedľa neho a začal podozrivo tlačiť svoju hlavu k tej 
jeho. Muž cítil medvedí dych na svojej tvári. Ani brvou nepohol. Medvedie pazúry vŕzgali v snehu a po-
tom sa medveď vzdialil. 

„On ma nechá tak“, pomyslel si muž. „Musí si myslieť, že som mŕtvy“. Odrazu pocítil nával bolesti z toho 
vyvrtnutého členku.

Vysoko na strome visel ten druhý a zhora videl, ako sa medveď stratil v pustine. Počkal ešte pár minút 
pokým si nebol úplne istý, že je to tam dole bezpečné, a potom opatrne zliezol. Rýchlo bežal k svojmu 
priateľovi, ktorý stále ležal v snehu. Pomohol mu vstať a obviazať členok. Vidieť svojho priateľa nebolo 
o nič horšie ako stretnutie s medveďom. „Budeš v poriadku. Myslím, že si bol viac v bezpečí tu dole ako 
tam hore.“ Pokúšal sa ho rozveseliť: „Ten medveď bol pri tebe tak blízko, že to vyzeralo, akoby ti niečo 
šepkal do ucha. No tak! Povedz! Vravel ti niečo?“, žartoval. Priateľ mu odpovedal: „Nuž, povedal mi, že by 
som nikdy nemal veriť priateľovi, ktorý ma opustí vo chvíli, keď sa veci začnú komplikovať.“ 

Neznámy autor
Použitá literatúra a zdroje:
1)   FISHER, R. Stories for thinking. Dostupné na: http://w.verbalartscentre.co.uk/T3/assets/Professor%20Fisher’s%20Handout.pdf

pexels.com
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Dante Alighieri a jeho Božská komédia
Nedávno, 14. septembra 2021, uplynulo 700 rokov 
od úmrtia známeho talianskeho literáta menom 
Dante Alighieri. Toto výročie si mnohými rozmani-
tými spôsobmi pripomenuli ľudia po celom Talian-
sku, kde ho považujú za jedného z najvýznamnej-
ších predstaviteľov talianskej literatúry. Durante di 
Alighiero degli Alighieri však „nepatrí“ iba Taliansku, 
ale celému svetu. Všetci ho poznáme jednoducho 
ako „Danteho“. Časti z jeho najznámejšieho diela 
Božskej komédie sa objavujú na stovkách obrazov, 
tiež v hudobných partitúrach a literárnych dielach 
iných autorov. Jednoducho, inšpiroval a stále inšpi-
ruje celý svet. 

Život plný výziev
Narodil sa v roku 1265, niekedy medzi 21. májom 
a 21. júnom vo Florencii. Jeho detstvo popisuje 
jeho veľký obdivovateľ Giovanni Boccaccio takto: 
„Neoddal sa, ako to robia dnešní šľachtici, detským 
nezbedám a záhaľkám, ani nehlivel na lone matki-
nom, lež v rodnom meste cez celé chlapčenstvo 
venoval sa s vytrvalým úsilím slobodným umeniam 
a čoskoro sa v nich zázračne vyznal“. Neskôr sa dô-
verne oboznámil s autormi ako Vergílius, Horatio, 
Statius, Ovidius. Študoval filozofiu, teológiu, réto-
riku, logiku, astronómiu, geometriu, matematiku 
a veľmi podrobne antickú literatúru. 

Florencia v období Danteho života bola typickým 
stredovekým mestom, vládla tu korupcia, voľné 
mravy, žilo sa v extrémoch a prebiehali tu boje 
medzi cisárstvom a pápežstvom. Práve táto téma 
rozdelila Florenciu na dva tábory – tzv. Guelfov 
a Ghibellinov. Dante nesmierne miloval Florenciu 
a bolo pre neho veľmi ťažké vidieť ju uprostred 
stredovekej atmosféry, kde vládla nespravodlivosť 
a miestne boje. Napriek tomu, že sa nikdy nechcel 
zapojiť do politiky, láska k rodnému mestu a po-
treba ho zjednotiť , ho napokon primäli k tomu, že 
sa pridal na stranu Guelfov. Neskôr sa aj Guelfovia 
rozdelili na bielych a čiernych a Dante sa stal jed-
ným z vodcov bielych Guelfov. Jeho úsilie však, žiaľ, 
neskončilo tak ako čakal. Politická situácia sa zme-
nila, uskutočnil sa prevrat, po ktorom boli Guelfovia 
vyhnaní z Florencie. Medzi nimi aj Dante, ktorý bol 
podľa dochovaného súdneho výroku z 27. janu-
ára 1302 odsúdený na 2 roky vyhnanstva, bola mu 
uložená pokuta 5000 florénov a zakázané zastávať 
akékoľvek verejné funkcie. Dante sa na pojednáva-
nie nedostavil, a tak nasledoval 10. marca 1302 ďal-
ší rozsudok, ktorý rozhodol o upálení zaživa, v prí-
pade, že sa vráti do rodnej obce. Bol mu zhabaný 
všetok majetok a zbúraný jeho dom. Nezostávalo 
mu preto nič iné, iba odísť do vyhnanstva. Putoval 
po apeninskom polostrove, kde sa veľmi ťažko sle-
dujú jeho stopy. Ubytovávali ho priatelia, napokon 
prišiel do Ravenny, kde aj dožil. Tu sa do konca ži-
vota o neho starali jeho deti. Zomrel 14. septembra 
1321 vo veku 56 rokov. V Ravenne je aj pochovaný 
a  nad jeho hrobkou visí olejová lampa, v ktorej ne-
ustále horí olej z Florencie. 

Láska, celoživotná inšpirácia
Ak by som chcela charakterizovať jedným pojmom, 
čo Danteho inšpirovalo v jeho dielach, určite by to 
bola Láska. Láska k jeho rodnej Florencii, láska k fi-
lozofii, láska k rodnému jazyku. A ešte jedna veľmi 
výrazná láska, a tou bola láska k Beatrici. K dievčaťu, 
neskôr k žene, ktorá mu vstúpila do života, keď boli 
obaja vo veku medzi ôsmym a deviatym rokom. 
O tomto vzťahu píše najmä vo svojom diele Nový 
život (Vita Nuova). Bola to duchovná láska, z kto-
rej čerpal inšpiráciu po celý život, aj napriek tomu, 
že Beatrice ako 24-ročná zomrela. Stelesňovala 
pre Danteho všetko krásne a ušľachtiléč a ako sám 
píše, už len jej prítomnosť alebo myšlienky na ňu 
ho robili lepším. „Hovorím, že keď sa zjavila na ne-
jakom mieste, z nádeje na jej zázračný pozdrav 
necítil som už nepriateľstvo k nikomu na svete, ba 

INŠPIRATÍVNE OSOBNOSTI

Dante Alighieri, Sandro Botticelli, 1495



4

61. číslo

zachvátil ma plameň lásky k blížnemu, ktorý ma 
nútil odpustiť každému, ktokoľvek by mi bol ublížil. 
A keby ma bol býval vtedy niekto o niečo požiadal, 
s tvárou v pokore odetou bol by som mu vedel dať 
jedinú odpoveď: „Láska“. 

Z pomedzi najznámejších diel je určite potreb-
né spomenúť diela O ľudovej výrečnosti – náuka 
o básnení (De vulgari eloquentia), O jedinej vláde 
(De monarchia) a Hostina (Convivio), v ktorej sa 
snaží priblížiť ľuďom filozofiu. Všetky jeho diela, 
vrátane krátkych kancón a korešpondencií, sa po-
važujú za stupne k jeho najväčšiemu dielu, ktorým 
je Božská komédia. 

Božská komédia – životné poslanie otca talianske-
ho jazyka
Dante na tomto diele pracoval približne od roku 
1304 do roku 1321. Je písaná v ľudovom jazyku (il 
volgare) – v Toskánskom nárečí, čo bolo v tomto 
období niečo nevídané, nakoľko sa väčšina diel pí-
sala v latinčine. Dante toto dielo nazval „komédia“. 
Príslovku „božská“ dostala až pri svojom 19. vyda-
ní a zásluhu má na tom už spomínaný literát Gio-
vanni Boccaccio. Božská komédia sa skladá z troch 
častí (kantík): Peklo (Inferno), Očistec (Purgatorio) 
a Raj (Paradiso). Prvá kantika má 34 spevov, druhá 
a tretia majú po 33 spevov. Ako tak trochu vyplýva 
už z názvov kantík, hlavnou témou tohto diela je 
spasenie ľudskej duše. Dante v nej vystupuje ako 
rozprávač aj ako hlavná postava, hoci jeho meno 
„Dante“ sa objavuje v týchto 100 spevoch iba raz, 
a to v časti Raj, kde ho ním osloví Beatrice.

Dej sa začína na Veľkú Noc, na zelený štvrtok, v roku 
1300, kedy sa Dante vo veku 35 rokov vydáva 
na cestu do pekla, po tom ako zablúdi v lese, ktorý 
je v tomto diele symbolom nevedomosti a neresti. 
Sám nazýva tento stav „spánok duše“. Sprievod-
com na ceste peklom a očistcom je mu jeho veľký 
vzor Vergílius. Peklo má 9 kruhov, pričom 7. kruh 
má ďalšie 3 okružia a 8. kruh má 10 tzv. zložľabov. 
Cesta peklom je nesmierne náročná a v každom 
kruhu stretávajú postavy reálne, mytologické aj 
historické. Na dne pekla je samotný Lucifer do pol 
pása zamrznutý v jazere Kokytos. 

Každý kruh je veľmi podrobne popísaný. Vo všet-
kých troch častiach sa objavuje princíp contra-
passo, ktorý spočíva v tom, že vina a trest sú v úz-
kom protikladnom vzťahu. Napríklad ak lúpežníci 
prelievali krv, teraz sú podľa veľkosti viny ponorení 
do vriacej krvi. Alebo tí, ktorí vykonali násilie pro-
ti sebe – samovrahovia, nemajú fyzické telá a ich 
duše sú navždy uväznené v stromoch, lebo sa po-
čas života dobrovoľne vzdali svojho tela. Z umiest-
nenia jednotlivých postáv je zrejmý Danteho nes- Ilustrácie k Božskej komédii, Gustav Doré, 1832-1883
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mierny prehľad o literatúre, mytológii, historických 
faktoch, ako aj o vtedajšom Taliansku. Na vykresle-
nie atmosféry a popísanie charakteristík a podôb 
postáv dokonalo použil všetky možnosti a charak-
teristiky talianskeho jazyka. A to samozrejme nielen 
v kantike Peklo, ale aj v ďalších dvoch kantikách. 

Z pekla sa Dante s Vergiliom napokon dostanú 
k úpätiu Očistcovej hory a  cez Predočistec sa za-
čína ich výstup na ňu. Rovnako ako v pekle aj tu 
stretávajú veľmi veľa bytostí a ľudí. Rozprávajú sa 
s nimi, rozoberajú rôzne témy a často sa snažia po-
chopiť ľudské premýšľanie a konanie. 

Rozdiel medzi peklom a očistcom je v tom, že 
v pekle sú zatratené duše, ktoré tam budú do kon-
ca sveta. V očistci sú však duše, ktoré svoje hriechy 
ľutujú a chcú sa kajať. Dante prechádza očistcom 
s vedomím, že on sám sa potrebuje očistiť od hrie-
chov, nakoľko – ako hovorí – je „duša hnevlivá“. Je si 
veľmi dobre vedomý, že nikto nie je bez viny. Preto 
mu anjel pri vstupe cez bránu, pri ktorej rastie trs-
tina, ako symbol pokory, vyryje na čelo sedemkrát 
písmeno „P“. Čiže znak 7 hriechov (z lat. peccatum 
– hriech). Podľa siedmych základných hriechov (pý-
cha, závisť, hnev, lenivosť, lakomstvo, nestriedmosť 
a smilstvo) sú nazvané aj kruhy v očistci. Zakaždým, 
keď prejdú jeden kruh, anjel zotrie Dantemu jed-
no „P“. Keď mu ako prvé zmizne „P“ symbolizujúce 
pýchu, ostatné rany sa trochu zocelia, lebo pýchu 
pokladal za koreň hriechov. Keď sa Dante zbaví 
všetkých hriechov a anjel mu zmaže posledné pís-
meno, lúči sa s Vergíliom. 

Je očistený, preto už nepotrebuje Vergíliovu po-
moc. Čaká ho cesta do raja, kde ho bude sprevádzať 
jeho milovaná Beatrice. Ocitá sa v lese pozemské-
ho raja, ktorý porovnáva so zlatým vekom v anti-
ke. Z diaľky sa k nemu blíži procesia, ktorá sa skladá 
z postáv Nového a Starého zákona. Dante je stále 
ľahší a ľahší, až sa nakoniec chôdza zmení na let. 

Tak sa vznesú s Beatrice do 9 sfér, ktoré sú okolo 
celej Zeme. Postupne do sféry Mesiaca, Merkúra, 
Venuše, Slnka, Marsu, Jupitera a Saturnu. Potom 
do neba stálic, do krištáľového neba a do Empyrea, 
kde tróni Boh. V jednotlivých sférach sa opäť Dante 
rozpráva s postavami, či skôr s dušami, lebo v raji 
majú už len podobu svetiel. Raj popisuje ako niečo, 
čo už nie je možné opísať ľudskými slovami. Svätý 
Peter, Jakub a apoštol Ján skúšajú Danteho v nebi 

stálic, kde musí vysvetliť čo je to láska, viera a ná-
dej. Dozvie sa ako vyzerá nebeská hierarchia, uvidí 
aj Ježiša, a splní sa mu aj jeho prosba uvidieť Boha. 
Nezjavuje sa mu však ako starec, ale vo svojej troj-
jedinosti – ako 3 kruhy rôznej farby. A splní sa mu aj 
ďalší sen. Dante si prial, aby si na Zemi pamätal ako 
vyzeral raj a mohol toto poznanie priniesť aj ďalším 
ľuďom.

Možno vedome, možno nevedome, ale Dante-
mu sa takýto sen splnil aj v živote. Prostredníc-
tvom Božskej komédie k nám vyslovene priniesol 
múdrosť a lásku k nej – filozofiu. Božskú komédiu 
je možné si prečítať „iba“ ako báseň, ponoriť sa 
do nej a nechať ju na seba pôsobiť. Ale ako vraví 
sám Dante, nemá len jednu rovinu. Podľa jeho slov 
má minimálne ďalšie 4: reálnu, alegorickú, mystickú 
a morálnu. Aby sa človek mohol ponoriť do ďalších, 
určite už bude potrebovať aj vysvetlenia komen-
táre k tomuto dielu. Našťastie aj my na Slovensku 
máme takúto možnosť. Božskú komédiu do slo-
venčiny preložil (okrem iných) aj slovenský básnik 
Viliam Turčány. V spolupráci s Jozefom Felixom sa 
im podarilo preložiť a okomentovať toto veľkolepé 
dielo, ktoré je zároveň aj dielom encyklopedickým, 
a tak nám všetkým umožniť zahĺbiť sa do tejto osla-
vy filozofie. 

Nadčasová hodnota diela
Čo napísať o Danteho diele? Ako to zhrnúť? Ja si 
pomôžem slovami literárneho historika Francesca 
de Sanctis: „Danteho poézia objíma celý život, nebo 
i zem, čas i večnosť, ľudské i božské, pričom však 
jeho „nadprirodzená báseň“ ako ponímal Božskú 
komédiu stredovek, sa stáva ľudskou a pozemskou, 
s vlastnou pečaťou človeka a doby.“ 

Božská komédia je dielo, ktoré už veľa prinieslo 
a ešte veľa prinesie každému, kto ju číta, pretože 
vedie človeka k otázkam o sebe samom a o zmysle 
života. Či človek chce alebo nechce, začne premýš-
ľať nad svojím vlastným životom, nad správnosťou 
a hierarchiou hodnôt, ktoré žije. A to sú predsa prvé 
kroky duše na jej ceste.

Beáta Juhászová

Použitá literatúra a zdroje:
1)   POKORNÝ, J.  1966. Dante, Praha : Orbis 120 s.
2)   BOCCACCIO, G. 1980. Život Danteho, Verše, Filocolo. Bratislava : Tatran. 731 s.
3)   ALIGHIERI, D. 1964. Božská komédia – Peklo. Bratislava : Tatran 443 s.
4)   ALIGHIERI, D. 1982. Božská komédia – Očistec. Bratislava : Tatran. 361 s.
5)   ALIGHIERI, D. 1986. Božská komédia – Raj. Tlačiarne SNP Martin; 423 s.
6)   Rádio Devín. Dante Alighieri: Božská komédia – Peklo. [29.11.2014]. Dostupné na: <https://devin.rtvs.sk/clanky/literatura/36557/dante-alighieri-bozska-komedia-peklo>.
7)   Rádio Devín. Dante Alighieri: Božská komédia – Očistec. [15.12.2014]. Dostupné na: <https://devin.rtvs.sk/clanky/literatura/91246/dante-alighieri-bozska-komedia-ocistec>.
8)   Rádio Devín. Dante Alighieri: Božská komédia – Raj. [27.12.2014]. Dostupné na: <https://devin.rtvs.sk/clanky/literatura/118961/dante-alighieri-bozska-komedia-raj>.
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Ukážky z diel: O spoločenskej zmluve 
Dielo Jeana-Jacqua Rousseau je z roku 1762. Rousseau sa 
v tomto spise zamýšľa, ako už mnoho autorov pred ním i po-
tom, nad ideálom dobre fungujúcej spoločnosti. Otvára tému 
slobody, práva silnejšieho, moci, zákonodarstva či foriem vlá-
dy a prináša kontroverzný pojem „obecná vôľa“. Či už s návr-
hmi tohto či iných autorov súhlasíme alebo nie, je vždy veľmi 
zaujímavé pozorovať ich v tomto hľadaní a zoznámiť sa s bod-
mi, ktoré považovali za kľúčové. Poďme spoločne nazrieť ten-
tokrát do myšlienok Rousseaua, a to prostredníctvom úryvku, 
v ktorom sa zamýšľa nad slobodou a otroctvom.  

O otroctve
Ak žiadny človek nemá prirodzenú právomoc nad svojím blíž-
nym a ak moc nevytvára právo, potom zostávajú zmluvy ako 
základ všetkej legitímnej moci medzi ľuďmi.

Ak môže jednotlivec, ako hovorí Grotius, scudziť svoju slobo-
du a stať sa otrokom pána, prečo by svoju slobodu nemohol 
scudziť celý národ a stať sa poddaným kráľa? Je tu množstvo 
dvojzmyselných slov, ktoré by bolo potrebné vysvetliť, ale 
držme sa slova scudziť. Scudziť znamená dať alebo predať. 
Človek, ktorý sa stáva otrokom druhého, ten sa nedáva, ale 

predáva, a to prinajmenšom za svoju obživu. Ale prečo sa predáva celý národ? Kráľ je ďaleko od toho, 
aby poskytoval svojím poddaným obživu, žije z nich a podľa Rabelaisa nežije kráľ z mála. Dávajú teda 
poddaní svoju osobu pod podmienkou, že sa im vezme aj ich majetok? Neviem, čo im ešte zostáva, aby 
sa zachovali. 

Povie sa, že despota zabezpečuje svojím poddaným občiansky pokoj. Dajme tomu, ale čo tým získajú, 
keď vojny, ktoré im privodí jeho ctižiadostivosť, jeho nenásytná žiadostivosť, keď týranie jeho ministrov 
ich privádza do väčšieho zúfalstva, než by to dokázali ich vlastné nezhody? Čo získajú, keď tento pokoj 
je jedným z ich trápení? Pokojne sa predsa žije aj v temniciach. Či to stačí na to, aby sa tam človek mal 
dobre? Gréci uväznení v jaskyni Kyklopa tam žili pokojne, čakajúc až na nich príde rad a budú zhltnutí 
Kyklopom. 

Povedať, že človek dáva sám seba zadarmo je absurdné a nepochopiteľné; ta-
kýto čin je nelegitímny a neplatný, už len preto, že kto tak koná, nie je pri zdra-
vom rozume. Povedať to isté o celom národe znamená predpokladať národ 
bláznov a bláznovstvo nevytvára právo. 

Aj keby každý mohol sám seba scudziť, nemôže scudziť svoje deti. Rodia sa 
ako ľudia a slobodní, ich sloboda patrí im, nikto okrem nich, nemá právo s ňou 
disponovať. Kým dosiahnu vek rozumu, môže otec v ich mene zmluvou sta-
noviť podmienky pre ich zachovanie, pre ich blaho, ale nemôže ich dávať ne-
odvolateľne a bezpodmienečne, pretože takéto darovanie odporuje cieľom 
prírody a presahuje práva otcovské. Na to, aby bola ľubovoľná vláda legitím-
na, by teda bolo potrebné, aby pre každú generáciu platilo, že ľud rozhodne, 
či ju pripustí alebo zavrhne, ale to by potom táto vláda už nebola ľubovoľná.  

Vzdať sa svojej slobody znamená vzdať sa svojej ľudskej hodnoty, ľudských 
práv a dokonca aj svojich povinností. Nie je možné žiadne odškodnenie za to, 
že sa ktokoľvek všetkého vzdal. Takéto zrieknutie sa je nezlučiteľné s ľudskou 
prirodzenosťou a odoberá jeho činom všetku mravnú hodnotu, odoberá jeho 
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vôli všetku slobodu. Taká zmluva je napokon bezvýznamná a sama sebe odporuje, keďže na jednej strane 
dohaduje neobmedzenú moc a na druhej strane bezmedznú poslušnosť. Nie je snáď jasné, že človeka 
nič nezaväzuje voči tomu, od koho má súčasne právo vymáhať úplne všetko? A neznamená už samotná 
podmienka – bez protihodnoty, bez náhrady – neplatnosť aktu? Pretože aké by mal môj otrok voči mne 
právo, keď všetko čo má, náleží mne a keď jeho právo je mojím právom? Nie je teda toto jeho právo voči 
mne samému slovom, ktoré nemá zmysel?

Jean-Jacques Rousseau
Použitá literatúra a zdroje:
1)   ROUSSEAU, J. J. 1949. O společenské smouvě neboli o zásadách státního práva. Praha : Linhart. 158 s.
2)   ROUSSEAU, J. J. 1780-1788. Du contract social, out principles du droit politique. In Collesion complete des oeuvres. Vol. 1. - Ouvrages de politique. Ženeva. Dostupné online na: <https://www.  
       rousseauonline.ch>.
3)   JANUSKA. 2021. Jean-Jeacques Rousseau a jeho diela a myšlienky. Dostupné na: <https://www.euroekonom.sk/jean-jacques-rousseau-a-jeho-diela-a-myslienky/>.

Príbeh Popolušky – príbeh vnútornej cesty
Nedávno som mala príležitosť preskúmať svoju najobľúbenejšiu rozprávku Popoluška v novom svetle. 
Uvedomila som si totiž, že z nej možno načerpať veľmi praktické princípy a použiť ich v každodennom 
živote. Ale na to je potrebné pozrieť sa na tento príbeh, ktorý je nám všetkým tak dobre známy, cez 
novú optiku a na chvíľku opustiť naše predpojaté predstavy. A tak som začala pomaly odlupovať vrstvy, 
pokúšala sa čítať medzi riadkami a pochopiť symboliku hlboko zakorenenú v postavách a zápletke. 

Populárnym morálnym odkazom tohto príbehu je nadčasová hodnota víťazstva Dobra nad Zlom, čo 
má podnietiť deti k správnemu správaniu. Dobrosrdečná a úslužná Popoluška nakoniec zvíťazí nad všet-
kými prekážkami zo strany jej nevlastnej matky a sestier, ktoré sú zvyčajne považované za symbol Zla. Je 
však zjavné, že príbeh obsahuje aj ďalšie, mystickejšie posolstvo, vykresľujúce cestu filozofa hľadajúceho 
Múdrosť. Možno je to napokon cesta každej ľudskej bytosti, každého, kto sa uchádza o svojho princa – 
náš skutočný potenciál stať sa lepšou verziou nás samých. 

Vydávajúc sa na túto cestu sa zdá, že rozprávka kladie dôraz 
na správnu prípravu. Na začiatku príbehu je vykreslené ako 
Popoluška neustále pracuje a upratuje. Pre mňa je práca sym-
bolom disciplíny a poriadku, čo sú základné, ale nevyhnutné 
nástroje. Je potrebné usporiadať naše myšlienky a emócie, 
ktoré sú zvyčajne zafarbené egoistickými elementmi. Uprato-
vanie symbolizuje veľmi významný krok vnútorného proce-
su čistenia, očistenie sa od nerestí a túžob, aby sa tak vytvoril 
priestor pre niečo nové a lepšie, o krok bližšie k nášmu po-
tenciálu.  Očistení a usporiadaní sme schopní vidieť o niečo 
čistejšie a objektívnejšie. A môžeme započuť jemný vnútorný 
hlas túžiaci po naplnení trvácneho a zmysluplného zámeru, 
mimo subjektívnych a dočasných ziskov.

Dve nevlastné Popoluškine sestry možno predstavujú ilúziu 
duality, ktorou môžeme byť zaslepení. Často vidíme veci čier-
ne alebo biele, oddelene, v jednom alebo druhom extréme. 
Dobrý alebo zlý. Život alebo smrť. Svetlo alebo tma. Život však 
nemožno zredukovať na takéto zjednodušené „buď alebo“. 
A keď naša logická myseľ vytvára list kladov a záporov, aby 
z nich vyvodila závery pre svoje konanie, často sa ocitáme 
uviaznutí, prevalcovaní pochybnosťami, pretože iný vnútorný 
hlas nás smeruje inam. Rovnako ako naše logické mysle, aj Popoluškine nevlastné sestry boli žiarlivé 
a vypočítavé, robili všetko preto, aby ju sabotovali. Každý z nás zažíva žiarlivosť, závisť a hlasy ega. Keď 
dovolíme, aby nás tieto zlozvyky premohli, konáme spôsobom, o ktorom hlboko vnútri vieme, že nie 
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je správny. Niekedy sú tieto tlaky také silné, že robíme nesprávne rozhodnutia a ubližujeme druhým aj 
sebe. Každopádne, nikdy nezabúdajme na to, že sa vždy môžeme rozhodnúť priniesť svetlo a pozdvih-
núť sa, aby sme videli veci z vyššieho a altruistického bodu a konali viac podľa hodnôt spravodlivosti 
a dobra, než podľa relatívnych a obmedzených predstáv o správnom a nesprávnom. 

Aj navzdory svojím zlým sestrám sa Popoluška rozhodla povzniesť sa nad ťažké okolnosti, aby tak aj 
naďalej zostala dobrá, láskavá a pravdivá – aby zostala cnostná. Ako obete okolností a otroci ega, si nie 
vždy uvedomujeme, že vždy sa môžeme slobodne rozhodnúť – či zareagujeme so súcitom, veľkory-
sosťou a láskou – aj keď sme nahnevaní, zranení či netrpezliví ...aj keď máme zlú náladu. Každou ďalšou 
voľbou sa očisťujeme a približujeme k tomu, aby sme sa stali lepšími. 

Aj Popoluška sa musela vysporiadať s nevlastnou matkou, ktorá ju ustavične skúšala nekonečným zo-
znamom náročných úloh, pričom každá bola ťažšia ako tá predchádzajúca. Možno tá macocha sym-
bolizuje samotný život, ktorý nám podsúva prekážky a výzvy v rôznych podobách a rozsahu a my ich 
musíme prekonať, aby sme sa vynorili ako víťazi, silnejší a šťastnejší. 

Od okamihu, kedy sa Popoluška dozvie o možnosti stretnúť sa s princom, o svojom osude, postupovala 
vpred bez ohľadu na to, čo sa jej postavilo do cesty. S pomocou krstnej mamy víly, ktorá sa objaví z ničo-
ho nič, možno ako reprezentant našej vlastnej vôle, je Popoluška za pár minút oblečená v nádherných 
šatách a obutá v sklenených črievičkách. Veci každodenného života sa menia na niečo iné, ako napríklad 
z tekvice sa stane koč, aby jej uľahčil stretnutie s princom. Možno každá ľudská bytosť nakoniec hľadá 
princa; niektorí ho nazývajú šťastím, iní zmyslom života alebo poslaním a niektorí možno naplnením 
potenciálu. Keď sa snažíme pozdvihnúť a očistiť sa s cieľom uskutočniť toto hľadanie, jasnosť a stabilita 
našej vôle sú možno našou najdôležitejšou silou. 

Sklenená črievička, ktorú za sebou Popoluška necháva, je pre mňa symbolom mystického záblesku toho 
osudu. Jej spomienka je vnútorným dôkazom tohto osudu a stáva sa motorom každodenného úsilia 
uskutočniť ho. Musíme len vytrvať a princ nás nakoniec bude hľadať. Ako to bolo aj v prípade Popolušky, 
tvrdý, ale súcitný učiteľ, ktorého voláme život, nás nikdy neprestane skúšať, dáva nám príležitosti očistiť 
sa a prekonať naše súčasné okolnosti ...podniknúť kroky smerom k novým možnostiam. 

Preto som si uvedomila, že Popoluška a princ sú to isté. Princ symbolizuje potenciál Popolušky. Spo-
jiť sa so svojím osudom je krásna vnútorná cesta. Môžeme sa aj my, rovnako ako Popoluška, usilovať 
o dosiahnutie našich vlastných skutočných potenciálov, byť najlepšími ľudskými bytosťami akými len 
môžeme byť, a to aj napriek všetkým výzvam a okolnostiam, ktoré nám život prináša? Môžeme sa snažiť 
konať na základe vrodenej prirodzenej dobroty, ktorá je v nás všetkých, bez ohľadu na okolnosti a stať 
sa pánmi svojho vlastného šťastia? Môžu naše cnosti poraziť zlozvyky nášho hmotného ja? Môžeme sa 
rozhodnúť kráčať životom s duchom víťazstva a nie ako obete?  

Akanksha Sanghi

Skutočná sila vody
My všetci, vyrobení zo sedemdesiatich percent z vody, veľ-
mi dobre vieme, že voda je rozhodujúca pre naše prežitie, 
pretože bez nej doslova nemôžeme žiť. Nášmu telu by tr-
valo iba pár dní, kým by prestalo správne fungovať bez prí-
sunu pitnej vody. Ale dôležitosť, ktorú voda hrá v našom 
tele presahuje to fyziologické, ako zistil už pred 20 rokmi 
pán Masaru Emoto pozorujúc kryštalizáciu molekúl vody. 

Emoto si uvedomil, že tvar kryštálov vody priamo súvisí 
s úrovňou jej čistoty. To znamená, že čím je voda čistejšia, 
tým je kryštál krajší a rozvinutejší. Zistil tiež, že kryštály sa 
líšia, keď sa do vody prenesie emócia alebo zámer. Inak 
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povedané, čím krajšia je emócia či posolstvo, tým krajší je kryštál. Mnohé experimenty nakoniec Emotovi 
odhalili, že „čistotu“ vody možno ľahko meniť, či už emóciami, slovami a samozrejme prostredím, ako je 
hudba alebo dokonca elektromagnetické vlny vyžarované elektronickými zariadeniami (mobily, počítače, 
mikrovlnky a...). 

Ak je to skutočne pravda, tak potom tento objav znamená, že voda je silný, účinný a veľmi vnímavý posol. 
Dokáže sprostredkovať silné a krásne posolstvá, ktoré môžu pomôcť uzdraviť ľudské telo a tiež naše ži-
votné prostredie. Tak vás teda pozývam zamyslieť sa, pred tým než vypijete svoj každodenný prídel vody, 
pretože vás nielen hydratuje, ale môže vás aj vyliečiť. 

Florimond Krins

AKTUALITY NOVEJ AKROPOLIS NA SLOVENSKU

Stalo sa

7. február – Dobrovoľnícke tvorivé dielne v Banskej Bystrici 
Ani v tomto roku sme nechceli vynechať dobrovoľnícke tvorivé dielne, a tak naša filiálka v Banskej Bystrici 
zorganizovala večer, v rámci ktorého sme mali možnosť nielen prejaviť svoju kreativitu, ale predovšetkým 
vytvoriť vlastnými rukami niečo pekné a užitočné pre druhých. Šili sa hračky z flízu a filcu pre deti z det-
ských domovov a krízových centier. Hoci nás bolo vzhľadom na opatrenia menej, atmosféra bola i tak 
veľmi príjemná a veselá. Zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a tešíme na budúce stretnutia. 

Pozývame Vás

5. apríl - Z pokladnice Západu - prednáška spojená s čítaním diel (online)
19. apríl - Duša Zeme - prednáška (online)
20. apríl - Eko tvorivé dielne (Bratislava, Banská Bystrica, Košice)
22. apríl - Ako spraviť svoj deň ekologickejším - workshop (online)
23. apríl - Za čistejšiu Bratislavu - Ekologická aktivita (Bratislava)
25. apríl – Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti (Košice)
27. apríl – Filozofia pre život – prezentácia kurzu pre rozvoj osobnosti (Banská Bystrica)

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


