FILOZOFICKÁ PRÍLOHA
PHILOSOPHICAL SUPPLEMENT

Špirálami súvislostí

(komparatívne pátranie po podobe reálnej pravdy o základných
zákonitostiach bytia na našej planéte)
Špirálami súvislostí (komparatívne pátranie po podobe reálnej pravdy o základných
zákonitostiach bytia na našej planéte)

Marina Čarnogurská

1. časť
Úvod

Každodenne čelíme stále desivejším nielen správam, ale už i skutočnostiam, ktoré sa
týkajú zhoršujúcich sa životných podmienok na našej Zemi. Lenže zdá sa, že hoci sú už
naozaj desivé, ľudstvo ako kolektívna spoločenská sila na záchranu svojho života na Zemi
stále ešte nie je schopné dosť toho urobiť. Radšej sa uchyľuje k alibistickej viere, že veď nás
zachráni Boh alebo naša, v budúcnosti ešte vyspelejšia moderná technika, ktorá možno
umožní napríklad presídlenie ľudstva na inú planétu. Obe tieto nádeje sú však nereálne
a ľudia si to asi v hĺbke duše uvedomujú, len si to nechcú nahlas priznať. Zároveň tu oficiálne
panuje strach, že keby sme si verejne priznali, že naša tradičná náboženská viera nám
nepomôže a nijaký Boh, keďže neexistuje, nás nezachráni, tak sa nám týmto odhalením
natoľko „zrúti svet“, že by sa ho zmocnila obrovská beznádej a následne s tým spojená
anarchia, ktorá by totálnu „apokalypsu“ ľudstva na Zemi naopak ešte urýchlila.

Lenže obyvateľstvo Zeme by si nemalo dovoliť tak neuvážene a ľahkomyseľne
likvidovať životné podmienky svojej ďalšej možnej existencie na tejto planéte! Ak si naozaj
jedine my sami máme zachrániť Zem pre život ďalších generácií (a teda ak nás tu nijaký
všemocný Boh nechráni), tak si na to potrebujeme osvojiť predovšetkým úplne nový
všeľudský, veľmi seriózny postoj k životu na Zemi. Osvojíme si pritom aj úplne nový
celoplanetárny svetonázor, zodpovedajúci skutočnej pravde o zákonitostiach života na Zemi.
Jednou z možností, ako sa o jeho spoznanie usilovať je komparatívne štúdium
viacerých minulých svetových kultúr a nimi vyjadrených svetonázorových právd o životných
procesoch „medzi Nebom a Zemou“, ako si ich osvojili príslušníci dávnych civilizácií, ktoré
žili na Zemi, ale súčasne i komparatívne porovnávať ich filozofické názory s dnešnými
objavmi a poznatkami našej modernej prírodovedy, predovšetkým astrofyziky i kvantovej
teoretickej fyziky.

Keďže mojou životnou profesiou bola a je nielen klasická sinológia, ale aj svetová
filozofia, vždy som považovala a považujem za povinnosť venovať sa takémuto
komparatívnemu výskumu s cieľom dopátrať sa pravdy o podstate životných procesov
v multiverze/univerze bytia (či ako to dnes astrofyzika definuje): v nekonečnom Multivesmíre
nielen pomocou modernej vedy, ale i pomocou starovekých čínskych filozofických textov
v komparácii s našimi modernými prírodovedeckými poznatkami, objavmi a odhaleniami.

Aj keď mnohé z mojich takto získaných poznatkov mnoho ľudí dnes ešte odmietne,
urobiť to musím! Pretože popri našom západnom, v základe monoteistickom pohľade na svet
a na jeho problémy, ktorý subjektívne presadzuje „vedúcu silu (a právo)“ len jedného
(=kladného) protikladu v procese bytia (oprávneného dokonca totálne zlikvidovať druhý

protiklad). Štúdiom orientalistiky som pochopila okrem iného i to, že v pamäti ľudstva sa
tradujú aj iné, dokonca omnoho staršie svetonázory, uznávajúce úplne iný pohľad na realitu
bytia. Napríklad aj svetonázorové presvedčenie o bipolárne-dialekticky rovnocennej existencii
základných protikladov a nábojových protipólov v životných procesoch, štruktúrach,
časopriestorových formách a dianí sveta, nestvoreného a neriadeného, žiaľ, nijakým
existujúcim transcendentným Subjektom! Ak aj to je Pravda o živote na našej planéte (i vo
vesmíre), tak potom je našou povinnosťou dopátrať sa, ktorá z tých dvoch tak rozdielnych
právd je tá pravá, a teda právoplatná! Ak je ňou tá druhá, ďalekovýchodná, tak potom je
našou nevyhnutnou potrebou prestať sa spoliehať, že za nás všetko vyrieši nejaký stvoriteľský
Subjekt (Jahve, Allah či Boh) a zodpovedne pochopiť, že sme len jednou z mnohých iných
foriem bytia na Zemi, existujúcich v rámci nekonečne multipolárnej koexistencie protikladov.
Tie sa ustavične rodia a zanikajú v životných procesoch sveta, a teda podľa toho sa už
musíme konečne začať aj správať (a prestať si namýšľať, že sme pánmi sveta, ktorým sa tu
všetky omyly „prepečú“!). A to už nielen v spoločenských, ale i prírodných podmienkach
sveta a svoju funkciu v jeho živom organizme si musíme začať plniť tak, ako to každý živý
organizmus od svojich funkčných mikročastí vyžaduje. Nehrať sa už na nezodpovedné „božie
deti“, ktoré si tu chcú život len užiť, a preto sa silou-mocou držia viery v Boha, len aby si
nemuseli uvedomiť, že si nádej na ďalšiu existenciu ľudstva na Zemi ničia!
Dnešná veda odhaľuje už aj v tých najzákladnejších formách bytia, že život vo
všetkých svojich formách funguje na základe prírodno-dialektickej synergie protikladov,
vytváraných základnou energiou všetkého bytia. Napríklad v každom jednom atóme
i v každej jednej molekule DNA. Len čo tam dôjde k nerovnováhe či k neúnosnej presile
jedného protikladu nad druhým, okamžite hrozí katastrofou. Odhaľuje sa to stále zreteľnejšie
na všetkých rôznych stupňoch životných procesoch tak vo vesmíre ako i na našej planéte. Je
to teda večne platný a ničím nezmeniteľný zákon kolobehu premien prírodného, životného
i vesmírneho bytia! Prečo to nechceme zobrať na vedomie a nechceme sa podľa toho začať
správať už aj v našom očividne nefungujúcom ľudskom svete?! Pravdepodobne preto, že si to
dnes už veľká časť ľudskej populácie skoro až fanaticky nepraje, pretože si zvykla, najmä tu
u nás na Západe, žiť život hlavne konzumne. Keď začneme pátrať v jej dávnej minulosti,
ukazuje sa, že práve táto časť ľudstva vyrástla v praveku z koreňov pôvodne bojovných
nomádov, ktorých mocenské vrstvy prijali neskôr židovskú, kresťanskú, či islamskú
monoteistickú náboženskú vieru a nimi určovanú morálku. Súčasne s tým prijali i gréckorímsko-arabské mestské životné prostredie a mestský životný štýl, čo z nich vygenerovalo
programovo prírode odcudzených ľudí, vnímajúcich životné prostredie na Zemi len ako
ľuďom Bohom daný priestor na ich využívanie.

Zároveň však už vyše šesťtisíc rokov najrozličnejšími spôsobmi na rôznych miestach
tejto planéty ľudstvo vytvára jednak vysoko kultúrne a nesmierne tvorivé, ale i hrozne krvavé
a nemilosrdne kruté dejiny ľudstva. Na úplnom začiatku ľudských dejín, tak asi pred 180 000
rokmi prvé deti našej spoločnej africkej matky1, bosé (ale asi už v zdrapoch nejakej zvieracej
kože), začali zo svojho rodiska, kdesi v juhovýchodnej Afrike, postupne putovať na všetky
rôzne strany našej Zeme, kde všade ich potomstvo žije dodnes. V 60-tych rokoch 20. stor. to
po prvý raz z kvapiek krvi žien z najrôznejších kútov sveta odhalili americkí antropológovia –
genetici. Odvtedy už mnohí odborníci tohto vedného odboru v každej kvapke ktorejkoľvek
dnešnej ženy nachádzajú stopy jej genetickej nadväznosti tiahnuce sa spätne až k tej našej
spoločnej matke, „africkej Eve“2! Jednoducho, nech tú kvapku odoberú z krvi hociktorej ženy
Tzn. jednej z mnohých vtedajších žien - samíc Homo Sapiens, ktoré vtedy na svete žili.
Na rozdiel od „biblickej“ Evy, táto africká matka všetkého dnešného ľudstva žila v dobe , keď bola planéta už
dosť husto osídlená hominidmi, konkrétne napr. v Európe už druhom Homo primigenius (čiže Neandertálcami) a
pravdepodobne aj ona bola jednou zo žien nejakého podobného druhu, čiže nie ani prvá a ani jediná žena, ako sa
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v Amerike či v Ázii, v Afrike či v Austrálii, či ktorýchkoľvek žien zo severu či z juhu,
z kontinentu alebo z hociktorého i toho najodľahlejšieho ostrova, a teda nech je to z tela
ktorejkoľvek ženy dnes už vyše 7 miliardového ľudstva, z každej tej kvapky sa nakoniec
dozvedia vždy len to isté, že sme si všetci pokrvnými príbuznými!

Nech by sme si teda akokoľvek namýšľali, že s ľuďmi z iných končín sveta sme si
absolútne cudzí, ba že sme v porovnaní s nimi úplne iná a omnoho múdrejšia ľudská rasa, či
že sú to naši nepriatelia, ktorých máme právo zlikvidovať. Od čias, čo tí naši pra-pradávni
prví predkovia odišli z Afriky a potom ich deti a deti ich detí atď. sa porozchádzali počas
všetkých nasledujúcich tisícročí kade-tade po zemeguli, pozmeniac sa vzájomne na
nepoznanie nielen farbou pleti, ale aj svojimi tisícorako premieňajúcimi sa materinskými
jazykmi, vierovyznaniami i technickou a kultúrnou vyspelosťou tej-ktorej svojej kmeňovej,
národnej či rasovej pospolitosti a kultúry, naša krv aj tak nikdy nezaprie, že sme si všetci
rovnocenní príbuzní a že nás všetkých, tam kdesi na úplnom začiatku dejín dnešného ľudstva,
„jedna mater mala“! Aj vo svojich prejavoch sme všetci rovnako nenapraviteľnými či naopak
geniálne úžasnými, vášnivo milujúcimi alebo i nenávistne zversky vraždiacimi,
dobroprajnými i naopak - závistlivými, svätými i diabolskými potomkami toho istého
(v čínskej terminológii) „jin-jangového ľudského rodu“; dnes už v jeho nespočetne mnohých
alternatívach, vygenerovaných v priebehu vekov v najrôznejších prírodných i spoločenských
podmienkach tých najkontrastnejších oblastí našej planéty, ktoré nás postupne formovali až
do úplne fantasticky najneuveriteľnejších dnešných podôb tohto nášho spoločného
antropologického druhu: Homo Sapiens Sapiensis.
Nuž a potom, najneskôr tak asi pred 5-6 tisíc rokmi (ba možno už i trochu skôr), sa na
niektorých miestach našej Zeme začali z jednotlivých vetiev tohto geneticky nového ľudstva
formovať celé veľké, na každom rôznom mieste špecificky charakteristické, už vysoko
vyspelé ľudské civilizácie a kultúry. Mnohé z nich zanikli už v staroveku len preto, že si buď
sami zničili svoje životné prostredie alebo ich iné výbojne - dobyvačné národy (dávno už
zabudnúc, že sme si od pra-praveku pokrvnými príbuznými!) bezcitne vyhubili. Niektoré
ľudské kultúry, najmä tie, ktoré žili na odľahlých kontinentoch či ostrovoch mali síce šťastie,
že prežili vo svojej kultúrnej identite aj o čosi dlhšie, ale tá pôvodne najvýbojnejšia
a premyslene najneľútostnejšia ľudská civilizácia, dnes známa ako Západná civilizácia, ich
nakoniec všetky všade objavila a ich životný štýl, nech už bol akokoľvek originálny,
vyhlasujúc ho za pohanský, v minulosti vždy fanaticky zničila. Tých čo prežili donútila, aby
si osvojili jej náboženstvo a jej kultúrne návyky. Takto sa, žiaľ, ešte ani nie pred storočím
zdalo, že „westernizácia“ pohltí nakoniec celý svet a ľudstvo sa vo svojich hlavných rysoch
premení na úplne neprirodzene globálnu monokultúru výsostne západného životného štýlu.

Dejiny sa však práve v našej súčasnosti akoby zrazu otáčajú. Ako keby naozaj mali
pravdu dávni Mayovia, ktorí sa už dávno v minulosti pomocou svojho geniálne z oblohy
odpozorovaného astronomického kalendára dozvedeli, že symbolicky 21. 12. 2012 skončí
opäť jeden z tých 25-tisícročných cyklov ľudských dejín a nasledujúcim dňom sa začne
odvíjať ďalšia nová etapa našich dejín na tejto Zemi, ktorá bude už možno v mnohom
to tvrdí v prípade biblickej Evy! Z moderných genetických výskumov zároveň vyplýva, že potomstvá ostatných
hominidov postupne na Zemi povymierali a jedine jej potomci mali schopnosť prispôsobovať sa akýmkoľvek
meniacim sa prírodným i atmosférickým podmienkam a prežiť vďaka tomu i v tých najkontrastnejších
prírodných podmienkach v priebehu času až dodnes (hoci aj oni sa často pritom dostávali skoro až na pokraj
vymretia). Prečo to tak bolo sa tu teraz zamýšľať nebudem, (určite si na to ľudstvo v budúcich desaťročiach
nájde správnu odpoveď) a určite nie tú biblickú! Chcem však zdôrazniť jeden dôležitý moderný genetický
poznatok, a to fakt, že nikto z dnešných ľudí nie je hybridom, ktorý sa vyvinul z potomstva niektorej z tých
ostatných hominidných či neandertálskych žien - samíc z prapôvodných dôb na úsvite dejín všetkého dnešného
ľudstva.

podstatne iná! Aj keď nie radostnejšia, či optimistickejšia, ale určite iná! Možno napríklad už
aj v tom, že sa konečne začneme pozerať na všetky tie iné ľudské pospolitosti na svete nie ako
na barbarov, divochov či „pohanov“, ktorých by bolo treba vyvraždiť, zlikvidovať či
„scivilizovať“ na mieru našich západných predstáv o živote. Naopak, konečne si
začíname vážiť a zachraňovať všetko to iné, čo v priebehu vekov všetky tieto ľudské kultúry
z vlastných síl vo svojich pôvodných kultúrnych centrách na Zemi vytvorili. Dokonca si
začíname brať z toho už aj poučenie a celú tú šedivosť, na ktorú by dnešný konzumný Západ
rád svet premenil. Možno už budeme mať záujem opäť pochopiť a dovoliť, nech sa prinavráti
k tej pestrofarebnej rôznorodosti najrozličnejších kultúrnych štýlov, v ktorých s úžasom
budeme znovu objavovať všetko to cenné (hoci pritom vzájomne úplne odlišné, avšak stále
v čomsi i spoločné), čo dnešný obzor ľudského poznania veľmi obohatí a rozšíri.

V celých minulých dejinách ľudstva sa zo všetkých tých iných veľkých starovekých
civilizácií vlastne len jedna jediná dokázala ubrániť západnému kultúrnemu náporu
a nenechať si Západom3 zničiť svoju inakosť. Bola to civilizácia Ďalekého Východu, najmä v
jej základnej kolíske – v Číne. Uchránila si v celom tom priebehu času, vlastne až do
20. storočia, nielen svoj originálny životný štýl, svetonázor, písmo i artefakty už vyše 3tisícročnej svojsky originálnej duchovnej i materiálnej kultúry, ale aj svoje archívy a hrobky.
Z toho všetkého dnes máme možnosť dozvedať sa mnoho zaujímavého a nového nielen o jej
histórii a tým detailne i o histórii úplne „iného“ ľudstva na našej Zemi než je to naše západné,
ale aj o jej úplne odlišných svetonázorových orientáciách a životnej múdrosti. A to všetko
nám zároveň dáva možnosť nastaviť si zrkadlo, v ktorom (pozerajúc sa cez ich životné pravdy,
ale často i veľmi tragické osudy) uzrieme a pochopíme aj na naše vlastné chyby a dozvieme
sa mnoho z toho, čo sme si predtým uvedomiť nechceli. Napr. ako sebestačne by sa dalo
vďaka dnešnej technickej vyspelosti na svete žiť, keby si celé ľudstvo spoločne (ako kedysi
v dávnych dobách Číňania dômyselným systémom zavlažovania) bolo ochotné zachrániť
prírodu v celej jej nevysychajúcej životnosti, a tým i Zem pred rapídnou dehydratáciou jej
kontinentov či hroziacim prehriatím jej atmosféry. Lebo ak si to my sami celoplanetárne
nezabezpečíme, nijaký Boh to namiesto nás neurobí, a teda nijakým zázrakom nezachráni
ďalšie prežitie ľudstva na tejto planéte!
Možno si zároveň uvedomíme aj to, aké je dôležité nenechať si celosvetovo ochromiť
systém ustráženia najvyššej štátnej moci pred jej zneužitím chorobnými ideológiami, ktoré
zneužívajú našu svetonázorovú potrebu mať „silného vodcu“, či nelogicky chamtivými
mocenskými a finančnými mafiami, zneužívajúcimi mediálnu manipuláciu más, alebo
nezodpovednými a duševne zmrzačenými jednotlivcami, ohurujúcimi ľudí falošnými
pravdami! Možno pritom pochopíme, čo všetko pozitívne môže ešte ľudstvo na Zemi
dosiahnuť, ak namiesto vzájomného ničenia začne hodnoty spoločne tvoriť a premyslene
spoločne predchádzať mnohým možným katastrofám.
Obsahom našich Špirál súvislostí nechce byť teda nijaká „exotika“, ale len hľadanie
skutočnej pravdy o našom bytí, vďaka ktorej by sa dnešný človek mohol svetonázorovo
natoľko zorientovať, aby sme sa rozumne uchránili pred všetkým, čím by sme seba i našu
planétu pripravili nielen o všetku jej živú nádheru, jedinú a neopakovateľnú v celej našej
slnečnej sústave, ale aj o možnosť pokračovania ľudských dejín na nej!
Samozrejme aj Západná civilizácia bola a je obrovským kultúrnym prínosom do dejín ľudstva, a to i napriek
tomu, že si osvojila nepravdivý svetonázor zakotvený vo viere v existenciu všemohúceho transcendentného
Boha=Jahveho=Allaha, Stvoriteľa sveta, ktorý sa postará o dobro ľudstva.
3

Z prvého okruhu Špirál súvislostí

Praveké svastiky, dôkazy pôvodne prírodne dialektických
svetonázorových orientácii ľudstva

Generácie novovekých západne orientovaných mysliteľov vyrastali v predstave, že
ľudské poznatky o podstate bytia sa v dejinách ľudstva len pomaličky a postupne zrodili
a sformulovali z ich pôvodnej pravekej nevedomosti. Podľa nich sa to udialo približne až v 5.
storočí pred n. l. v Grécku (a iba okrajovo svojím spôsobom i v Indii a v Číne). Vďaka tomu
začal vo svete konečne už aj vývoj filozofického myslenia. Podľa týchto predstáv až
s dejinami vtedajšieho gréckeho filozofického myslenia sa spájajú prvé ontologické predstavy
o bytí a v nadväznosti na to i formulácie prvých stále premyslenejších filozofických systémov
o povahe a zákonitostiach metafyzickej podstaty sveta. To zároveň všeobecne upevňuje ešte
stále pretrvávajúce presvedčenie, že bez gréckych dejín filozofického myslenia, hlavne bez
Platónovho a Aristotelovho filozofického prínosu by sa ľudia neboli naučili abstraktne
uvažovať, a teda filozoficky myslieť a ľudská vzdelanosť by nebola schopná nikde na svete
filozoficky sformulovať základné pravdy o metafyzickej podstate bytia a o základných
procesoch a formách jeho existencie. Veď bez grécko-rímskych dejín filozofie by nebol
mohol pokračovať ďalší európsky filozofický vývoj a následne ani Heglovo filozofické
definovanie dialektického pohybu bytia, podľa čoho sa tým realita bytia uskutočňuje zvnútra!
Nemám tu v úmysle bagatelizovať prínos a obrovskú hodnotu klasickej gréckej
a v nadväznosti na ňu rímskej, i celej stredovekej a potom novovekej európskej filozofie, bez
ktorej (a možno práve preto, že bola taká, aká bola) by si európska vzdelanosť nebola
rozpracovala mnohé vynikajúce metodológie empirických vied, a teda by nebola dosiahla ani
svoj vysoko prínosný rozvoj. Ba nebola by si sformulovala ani svoju špecifickú teóriu
poznania, pomocou ktorej si postupne rozpracovala detailné postupy na spoznanie a
ovládnutie obklopujúceho nás sveta, a tým i jeho všestranného využitia. Napriek tomu predsa
sa však odvážim zapochybovať o neomylnosti svetonázorového a v dôsledku toho
i filozofického, ba popri tom i náboženského vývoja európskej civilizácie. Oprávňujú ma
k tomu poznatky, ku ktorým som dospela komparatívnym štúdiom svetonázorových špecifík
čínskych, (no čiastočne i indických) svetonázorových a filozoficko-metafyzických právd a ich
teórií bytia i princípov ľudského správania, v porovnaní so špecifikami svetonázorového
vývoja gréckej, rímskej, hebrejskej a neskôr i celej západnej kresťanskej civilizácie. Toto
komparatívne štúdium ma napokon nasmerovalo až hlboko ku koreňom pravekých životných
období človeka, keď sa v podstate rozhodlo o jeho budúcich svetonázorových orientáciách,
a teda aj o neskorších náboženských, filozofických, ideologických i svetonázorových
rozdieloch v chápaní sveta a vo vysvetľovaní si podstaty jeho bytia.

Pokúsme sa teda na chvíľu odpútať od našich tradičných svetonázorových orientácií,
zabudnúť na všetky naše kresťanské náboženské dogmy a pozrime sa na svet úplne iným
pohľadom, než len cez prizmu našich európskych názorových „priorít“. Skonfrontujme si
pritom naše základné svetonázorové pravdy napríklad s klasickými čínskymi pohľadmi na
metafyzickú podstatu bytia, a možno nám to pomôže odhaliť nové, netradičné prístupy
k dopátraniu sa skutočnej pravdy o bytí!

V dávnych tisícročiach, ešte dávno pred zrodom filozofického myslenia, čiže ešte
pradávno pred 5. stor. pred n. l. sa na mape euroázijského subkontinentu postupne vyvinuli
prinajmenej dve na sebe úplne nezávislé kultúrne centrá ľudí typu Homo Sapiens Sapiensis.
Jedno v severnej Afrike a na prednom Východe a to druhé, tiež už pred 3. tisícročím pred n. l.,
v povodí Žltej rieky na Ďalekom Východe. To bolo rôznymi prírodnými bariérami vtedy ešte
dosť odrezané od predno-východných a neskôr i juhoeurópskych kultúrnych centier, a tým

i na dlhý čas dosť výrazne uzavreté do svojho vlastného veľmi špecifického sveta. Toto
ďalekovýchodné kultúrne centrum sa v nasledujúcich vekoch stalo kolískou civilizácie tzv.
mongoloidnej rasy, ktorá sa pôvodne zo stepí mongolskej náhornej plošiny v priebehu
tisícročí rozšírila na celé územie Ďalekého Východu i jeho priľahlých ostrovov.
Podobne sa na opačnom konci Ázie, v Zakaukazku, tiež dlho veľmi autonómne
vyvíjala tzv. kaukazoidná ľudská rasa. Jej však geografické podmienky nebránili začať
prenikať jednak do Európy i do Prednej Ázie a zároveň až do povodia juhoázijského Indusu.
(Samozrejme, na svete existovali ešte aj ďalšie ohniská rodiacich sa ľudských rás
z porozchádzajúcich sa po svete potomkov našej spoločnej africkej pramatky, tzv. Africkej
Evy!)

Z na juh putujúcich migrantov mongoloidnej rasy sa približne na prelome 4. a 3.
tisícročia pred n. l. začala formovať v povodí Žltej rieky i Jang c´ ťiangu vysoko vyspelá
agrárna civilizácia, ktorá dokázala byť vďaka svojím originálnym poľnohospodárskym
metódam, vedomostiam i praktikám veľmi dlho existenčne sebestačná a tým i zotrvávať na
jednom a tom istom (úmerne sa rozrastajúcom) mieste v podmienkach stále nezmeneného
spôsobu ľudskej predmetnej praxe, zameranej na poľnohospodárstvo, prednostne rastlinnú
výrobu. Bolo to i vďaka veľmi skorému objavu využitia sóje (ktorá v strave dokonale
nahrádza potrebu konzumácie mliečnych i iných bielkovinových živočíšnych produktov), ako
i ryže a zároveň spracovaniu vlákna hodvábnika morušového, ba i konope a ďalších
vláknitých rastlín na výrobu textilu, potrebných na zaodievanie. V podmienkach takejto
vysoko sebestačnej agrárnej civilizácie, dlho ukrytej pred ostatným svetom za hradbou
himalájskeho masívu, sa tu po tisícročia vyvíjal špecifický archetyp človeka, ktorý sa nedostal
do odcudzeného (subjektivizovaného) vzťahu s prírodou. Preto napríklad iné než
poľnohospodárske spôsoby ľudskej predmetnej praxe, akými sú remeslá a obchod, boli v Číne
veľmi dlho len vedľajšími, ba až podradne iba doplnkovými ekonomickými činnosťami. Boli
tam dokonca z ideologického hľadiska programovo dlho znevažované a trpené len na luxusné
účely. (Napr. zahraničný obchod tam bol až do 1. stor. pred n. l. uskutočňovaný len
s okrajovými nomádskymi kočovníkmi, a to výmenným spôsobom len pre život potrebných
komodít, keďže o nijakom kultúrne seberovnom vzdialenom svete v tom čase Číňania nemali
ešte skoro žiadne spoľahlivé informácie.) Tu, na Ďalekom Východe, sa teda po celé tie
tisícročia nerušene autenticky vyvíjala špecifická agrárna civilizácia, bytostne spätá s prírodou
a existenčne sa vo svojej ľudskej predmetnej praxi plne podriaďujúca jej zákonitostiam.
Je zaujímavé, vôbec však nie náhodné, že v pravekej čínskej spoločnosti už najmenej
dvetisíc rokov pred zrodom a rozšírením filozofického myslenia (čiže dávno pred Lao c´om
i Konfuciom) začali jej šamani, v rámci svojich vešteckých praktík, používať tzv. trigramy
pakua, ktoré nie sú ničím iným než grafickým znázornením procesov premien prírodnej
dialektiky jin-jang. Túto svoju predstavu bipolárne súčinnej prírodnej dialektiky protikladov
si zároveň vyjadrili aj kruhovým svastickým znakom dvoch do seba sa prelínajúcich vĺn
základnej energie Nebies (vesmírneho univerza bytia), neskôr znázorňovaného aj takto:

Takýto svetonázorový symbol pravekej čínskej metafyzickej predstavy o podstate
bytia vo svojom grafickom znázornení jin-jangovej svastiky dvoch do seba prelínajúcich sa
protikladných vĺn spolu s ôsmimi trigramami, ktoré symbolizujú kruho-špirálový proces
premien, situácií a foriem kolobehu všetkého bytia „zo seba a v sebe“ na základe dialektickej
bipolarity svojej vlastnej základnej energie, nepotreboval vo svojej názornosti vtedy ešte
nijaké veľké filozofické výklady. Sám o sebe bol všetkým zasväteným (tzn. šamanom)
dokonale zrozumiteľný! A keď potom na prelome 6. a 5. stor. pred n. l. prvý čínsky filozof
Lao c´ (Starý Majster) napísal svoj Tao Te ťing (pôvodne Te Tao ťing), čiže Traktát o Energii
Te a Jej Ceste Tao, neobjavil vlastne a nepovedal tým filozoficky nič nové, iba to, čo už bolo
dávno v Číne svetonázorovo známe a šamanmi zdokumentované tou jin-jangovou svastikou.
On to iba presne filozoficky popísal a do detailov metafyzicky definoval. Svojím dielom teda
filozoficky komentoval tie najdávnejšie čínske svetonázorové pravdy o bytí a o jeho
vševesmírnom kolobehu, čo už vtedajší šamani, ktorí do tých čias predstavovali jedinú
vzdelanostnú vrstvu v tejto civilizácii, mali grafickým spôsobom dokonale názorne
skonkretizované. (Zároveň však Lao c´ovým Tao Te ťingom a potom i celým ďalším
charakterom klasickej čínskej filozofie, nespreneverujúcej sa tejto ich základnej
svetonázorovej predstave, sa dejiny čínskej filozofie stali jedinými dejinami filozofie na tejto
planéte, ktoré sa svojmu pôvodnému metafyzickému pohľadu vôbec nespreneverili a zostali
stále verné tejto svetonázorovej predstave v podstate skoro až do 20. storočia.) Čínska
civilizácia je však zároveň aj jediná svetová civilizácia, ktorá po celú, dnes už vyše
päťtisícročnú existenciu, jestvuje na jednom a tom istom mieste, a teda v nezmenených
geografických podmienkach svojho bytia a dlho i svojho pôvodného životného štýlu.

Tieto skutočnosti automaticky provokujú v človeku snahu o podobné vysondovanie
určitých špecifických znakov svetonázorového a ideologického vývoja aj niektorých ďalších
dôležitých svetových kultúr. V tejto súvislosti je zaujímavé dešifrovanie ďalšieho pravekého
svastického znaku (žiaľ v moderných dobách tak smutne a nešťastne ideologicky zneužitého!),
a to tzv. „hákového kríža“. Tento praveký stredoázijský a neskôr i indoeurópsky svastický
znak si zo svojej pôvodnej kolísky v ázijskom Zaaltajsku a neskôr i Zakaukazsku priniesli vo
svojom kultúrnom povedomí do svojich nových vlastí tak starovekí Germáni ako i pravekí
Indovia, ba ešte predtým, pred koncom poslednej doby ľadovej i do Ameriky cez Beringov
prieliv plaviaci sa prapredkovia amerických Indiánov (a samozrejme popri jin-jangovej
svastike i pravekí Číňania, ktorí ho dodnes využívajú vo svojom ideografickom systéme).
Možno nie je náhodné, že pôvodné praveké etniká vo vtedajšej strednej Ázii, kde sa praveká

symbolika tohto svastického znaku pôvodne zrodila, si boli ešte svojím životným vývojom,
charakteristickým určitými rysmi tamojších prírodných procesov a klimatických podmienok,
veľmi podobné. V podobnom význame ako čínska jin-jangová svastika sa tam v tých časoch
chápal i „hákový kríž“ (dodnes takto ideologicky chápaný a využívaný rovnako i v čínskom
kultúrnom dedičstve, no hlavne v čínskom budhizme!). Všetky vtedajšie etniká v centrálnej
Ázii boli ešte existenčne plne odkázané na prírodu, a tak sa nevyhnutne podriaďovali jej
zákonitostiam. Uvedomovali si ich podobnými spôsobmi, preto si ich aj podobne graficky
znázorňovali. Pravdepodobne ani vedomie indoeurópskeho človeka v tejto etape jeho
duchovného vývoja nemalo ešte príčinu, aby si z dôvodu svojej existenčnej sebazáchovy
začalo projektovať subjektívne naprogramované, prírode odcudzené formy ľudskej
predmetnej praxe ako neskôr do miest uzavretí a už len na prírodu už nespoliehajúci ľudia.
Zakaukazský človek bol v tých časoch zberač lesných plodov, lovec a neskôr i pastier a roľník.
A práve preto si v tých časoch ešte bol schopný na základe podobne odpozorovaných
prírodných procesov nakresliť a uctievať práve také svetonázorové svastiky, akými boli
jednak protikladné sa prelínajúce trojuholníky ako i z vnútorného žiariča (slnečnej) energie
vyvierajúce a vzájomne sa cirkulačne priťahujúce protikladné ramená „hákového kríža“:

Veď čo je v skutočnosti „hákový kríž“? Je to praveký svetonázorový symbol (jeho
filozofické dešifrovanie poskytla neskôr aj klasická indická filozofia), pravekého
indoeurópskeho človeka, ktorý vo svojej novej vlasti v povodí rieky Indus našiel podobne
dobré podmienky na rozvoj vyspelej agrárnej (a teda i tam naďalej s prírodou zrastenej)
indickej civilizácie. Vo vedomí indickej society, teda ani po postupnom presune zo svojej
zakaukazskej pravlasti do oblastí Indusu v juhozápadnej Ázii, nedošlo (lebo ani nemuselo
dôjsť) k svetonázorovému zlomu, ktorý by si vynútil zmenu a vznik kvalitatívne úplne novej
a existenčne podstatne prevratnej životnej praxe. Preto ani v týchto nových geografických
podmienkach „hákový kríž“ pre Indov nestratil svoju svetonázorovú opodstatnenosť
a v nasledujúcich dobách sa tam dostal do spojitosti aj s fundovanou filozofickou
interpretáciou, tak v budhistickej, ako i v hinduistickej symbolike, zdroja a základného
charakteru pohybu životnej energie bytia. Tento svastický symbol lúčovito sa v protipóloch
rozbiehajúcich, nábojovo protikladných lúčov energie z jej centrálneho žiariča či jadra
cirkulačným „pohybom“ vzájomného dialektického napätia z nej samej, je teda ďalším
originálnym grafickým symbolom pravekej ľudskej predstavy o základnom metafyzickom
bytí, podmieňujúcom existenciu života v protikladnom nábojovom poli energie, z ktorej sa
v rámci tohto jej vnútorného pohybu všetko rodí, trvá i späť do nej zaniká. Védy i ranné
budhistické texty, ba i hinduizmus, a teda i klasická indická filozofia si pre túto energiu
osvojili neskôr špecifický ontologický termín „šúnjatá“, čiže „prázdnota“. Šúnjatá v tejto
metafyzickej interpretácii však nie je nijaké absolútne „nihil“, ale naopak, „prázdno“ plné

dialekticky protikladného pohybu a v ňom tvorby všetkých možných následných
časopriestorových štruktúr, foriem i javov. Je to číra energia (v základe ešte oprostená od
svojich následných časopriestorových parametrov), ktorá svojím čírym substrátom presakuje
a plodí všetky ňou tvoriace sa javy sveta a len vďaka nej je možný ich rozvoj. Je chápaná aj
ako večne živé a znovu sa tvoriace i ničiace anonymné „prázdno“, ktoré predstavuje tú
najzákladnejšiu prapodstatu bytia, oprostenú už od všetkých empirických foriem. Pritom je už
vo védach zdôrazňované, že sú v ňom obsiahnuté všetky protikladnosti zároveň však
s absolútnou nerozlíšiteľnosťou ich tvarov od „prázdnoty“. Ona je tým prazákladným bytím,
ktoré tvorí predpoklad pre vznik bytia časopriestorového sveta ako i jeho následné pominutie
sa a „vyvanutia“; tým umožňuje živým bytostiam vyslobodiť sa z utrpenia jej
časopriestorových kolobehov zrodení a smrtí (sansáry) a vplynutie späť do bezstarostnosti
(nirvány) tejto absolútne najbeztvárnejšej, a teda i najbezstarostnejšej skutočnosti.
Metafyzické bytie „šúnjaty“, podobne ako metafyzické bytie jej čínskej metafyzickej variácie:
Energie Te a Jej Cesty (Tao), existuje večne a nekonečne aj pred časopriestorovým bytím (no
nie je voči nemu transcendentne!), a tým teda je tou najprazákladnejšou prapodstatou
všetkého bytia. Metafyzicky ho vo svojej večnej dialektike svojich protipólov a protistavov
umožňuje. Podmieňuje a rodí jeho tvary svojou vlastnou dialektickou nábojovou bipolárnou
povahou, ktorou sa číra energia sama zo seba a v sebe anonymne večne tvorí a udržuje. Z toho
dôvodu ani stredoázijský a neskôr indoeurópsky svastický symbol tejto energie sa tam nikde
nezmenil v symbol kríža s rovnými ramenami, ale všade zostal krížom „hákovito“ zlomených
ramien, vyžarujúcich z jej zdroja a vzájomne rotujúcich silou svojej protikladne vzájomnej
príťažlivosti! Svojimi vzájomne na seba nasmerovanými zalomeniami symbolizujú
myšlienkovú abstrakciu bipolárne protikladných prúdov životnej energie, ktorá sa
v nábojových poliach vzájomného vnútorného napätia navzájom pudí do ustavičného pohybu
„priťahovania sa a premien“, a teda toho skutočne „živého pohybu protikladov bytia“, akým
je v skutočnosti život! Aj kvôli tomuto pravdivému pochopeniu základného charakteru
prapodstaty všetkého bytia zostal „hákový kríž“ v mnohých častiach sveta, a teda napr.
i v severnej Amerike, kam si ho aj kmene Navahov priniesli pred koncom doby ľadovej cez
Beringov prieliv z Ázie ako svoju posvätnú svastiku, stále len „hákovým krížom“ a nie
nijakým krížom rovných lúčov (ktorými by veľmi ťažko symbolizoval nejakú skutočnú
pravdu o životnom bytí!).
Hákovým krížom však výpočet pravekých svastických znakov, ktoré sú dôkazom
pôvodne všade podobných dialektických svetonázorových orientácií ľudstva, nekončí. Je tu
ešte prinajmenej jeden veľmi dôležitý praveký svastický znak, a tým je tzv. „Dávidova
hviezda“, pôvodne symbol prednovýchodnej pravekej hebrejskej tradície.

Tento znak je vo svojej pôvodnej grafickej podobe obrazcom dvoch rovnoramenných
trojuholníkov, vzájomne protikladne do seba zaklinených tak, že jeden i druhý trojuholník sú
voči sebe v hodnotovo rovnocennej, no zároveň dialekticky protikladnej funkcii. Vzájomne
tvoria teda bipolárnu nábojovú jednotu podobne ako ju v čínskom svastickom znaku tvoria
dve do seba vklinené jin-jangové vlny, a podobne ako ju v stredoázijskom a indoeurópskom
svastickom symbole tvoria vzájomne na seba nalomené ramená hákového kríža. Z hľadiska
tohto hebrejského svastického znaku by sa teda dalo predpokladať, že aj prahebrejské kmene
v čase vytvorenia a pôvodného uctievania tohto symbolu vtedy, keď ho prijali za svoju
posvätnú svastiku, zastávali ešte prírodno-dialektický svetonázor o podstate bytia ako jednote
vzájomných protikladov základnej energie v ustavičnom životnom kolobehu bytia, vďaka
čomu sa z nej všetko vo svete tvorí, rodí i späť do nej zaniká! Vôbec teda v tých časoch
neverili len v jediného transcendentného Boha - Jahveho, stvoriteľa sveta! (Možno určité
stopy toho pôvodného ich svetonázoru by sa dali vystopovať aj v hebrejčine napr. už aj tým,
že sa v nej nedá povedať: „človek má dušu“, ale iba „človek je duša“! Dokumentuje tým
jednu zo základných axióm prírodnej bipolárnej dialektiky, že protikladné časti v každom
jednotlivom celku bipolárnej dialektiky sú vzájomne nerozštiepiteľné a tvoria súčinnú jednotu,
ktorú od nikoho nedostáva, ale ktorou v dialektickom procese premien hneď zrazu je!).
Hebrejská šesťcípa hviezda je súčasne symbolom makrokozmu i mikrokozmu bytia
ako organickej jednoty protikladov v každom jej priestorovom i časovom stupni bytia. Je teda
symbolom Univerza i jednotlivín (a jednotlivcov), makroplurálom (Ellóchim) i jeho
jednotlivou živou čiastkou – človekom. Je symbolom organickej jednoty ich protikladne
nesubstančných i substančných, duchovných i hmotných foriem i javov, všetkých živých

štruktúr i procesov a existencií v bytí. Hviezda symbolizuje bipolárne dialektickú prapodstatu
človeka i židovských „predkov – bohov“, sveta i univerza, či už v subjektívnom alebo
univerzálnom či kolektívnom chápaní. A z tohto hľadiska je vhodné uvedomiť si ešte jednu
skutočnosť: po postupnom presídlení hebrejských kmeňov z Podkaukazska (i medzičasom
z egyptského zajatia) v povodí rieky Jordán, ich tam nové životné podmienky prinútili zmeniť
základný charakter svojej predchádzajúcej predmetnej praxe (pastiersko-zberateľskej) na
subjektívne programovanú (obchodnícko-remeselnícku a finančnícko-mestskú) a osvojiť si na
základe toho úplne nový, subjektívne programovaný charakter života a upustiť od svojho
pôvodného podriaďovania sa prírodnému prostrediu, i z toho vyplývajúcemu prírodnodialektickému svetonázoru. Nuž a potom si už zo svojej pôvodnej svetonázorovej svastiky
urobiť iba nič zásadné nesymbolizujúci, hoci i naďalej posvätný historický artefakt - tzv.
Dávidovu hviezdu!

Na rozdiel od čínskej, i indickej civilizácie, ktoré po celý čas svojho pôvodného
historického vývoja zostali typickými agrárnymi civilizáciami, nedostávajúcimi sa do
odcudzeného vzťahu s prírodou, praveké západosemitské kmene kočovných pastierov
Hebrejov, zaháňané vlnami iných nomádov, prišli na Predný Východ do Palestíny približne
začiatkom 2. tisícročia pred n. l. zo svojej kedysi dávno relevantnej pravlasti spod Kaukazu.
Na pomerne úzkom páse zeme medzi Stredozemným morom a sýrsko-arabskou púšťou, ktorý
poskytoval dosť ohraničené možnosti na prosperitu a rozmach agrárnej spoločnosti, sa tam
pôvodne venovali zmiešanému poľnohospodárstvu. Nové usídlenie tohto etnika na rozhraní
troch v tom čase veľmi významných geopolitických oblastí - mezopotámskej, chetitskej
a egyptskej - im však začalo ponúkať nové možnosti, ktorými by obohatili svoje tradičné
hospodárske výnosy. Z pastierov a roľníkov sa podstatná časť hebrejského obyvateľstva
postupne presídlila do utvárajúcich sa tam miest, ktoré vznikali na najdôležitejších
dopravných tepnách medzi týmito tromi veľkými ríšami a Hebrejovia sa v nich zmenili na
remeselníkov, podnikateľov a obchodníkov, ktorí sa pritom venovali výmennému obchodu za
úplatu. Tieto nové formy ich ľudskej predmetnej praxe sa v priebehu času stali určujúcou
formou ich národného hospodárstva a významne narušili ich pôvodnú zrastenosť s prírodou
a pôvodne prirodzenú zrastenosť semitského etnika s prírodným životným kolobehom.
Človek v tejto novej hebrejskej spoločenskej skutočnosti sa stal obyvateľom múrmi
ohradených miest a žiť začal svoj vlastný, subjektivizovaný spôsob existencie. Tomu si
prispôsobil i svoju svetonázorovú orientáciu a systém zákonov svojho spoločenského bytia.

Svetonázorové dôsledky týchto hospodárskych zmien v životom štýle starovekej
hebrejskej spoločenskej reality názorne dokumentuje napr. i biblická Kniha Jóbova. Jób,
pôvodne prosperujúci hebrejský pastier, žije spočiatku tradičný život svojich predkov. Za
svoju povinnosť považuje absolútnu podriadenosť príkazom, ktoré tradícia jeho predkov
zosobňovala v pluralitnej podobe kmeňových Vodcov - prapredkov: Elóhim (a až po
babylonskom zajatí ich do podoby jediného nebeského boha, Jahveho, pretransformovali ich
vtedajší hlavní ideológovia - rabíni!). Zrazu však dochádza v živote Jóba k závažnej
existenčnej zmene: poslovia so správami o zničení jeho stád ho presvedčia o konečnosti jeho
pôvodných prirodzených prostriedkov na živobytie; posol so správou o smrti jeho detí ho
presvedčí o konečnosti a nemožnosti ďalšej reprodukcie jeho rodu; a choroba, posol smrti na
jeho tele, ho presvedčí aj o konečnosti jeho vlastnej existencie. Jób sa ocitá v kritickej situácii:
buď sa pasívne poddá svojmu osudu a zmieri sa s existenciou žobráka živoriaceho na
smetisku, alebo zmobilizuje svoj mozog, „otvorí ústa“ a začne zápasiť o svoju záchranu.
A tak sa začína jeho veľký zápas s Jahvem (jeho náboženskou predstavou Stvoriteľa a Vládcu
bytia) o svoje subjektívne právo na dôstojnú podobu svojho životného bytia. A tým zároveň
zdokumentuje i svoj zásadný svetonázorový zlom! Životnú realitu už prestáva chápať ako
harmonickú jednotu svojej existencie s obklopujúcimi ho prírodnými zákonitosťami,

riadenými ich nebeským Tvorcom, voči ktorému bol v súčinne podriadenom vzťahu. Teraz ho
zrazu začína pociťovať ako svoj (dialektický) protiklad, s ktorým musí zviesť zápas o prežitie.
Tvorcu svojej životnej (preňho už objektívnej) reality začína chápať ako Niekoho a niečo, čo
sa k nemu nespráva dobre a musí s tým zápasiť. Z Jóba sa stáva Bohu (zosobnením v jeho
predstavách prírody) odcudzený človek s prevráteným vzťahom k svojmu prirodzenému
prostrediu a hebrejská svastika, šesťcípa hniezda, sa pre Jóba - svetonázorovo nového Hebreja
- mení už iba na formálny znak svojej kmeňovej identity a rovnako s tým končí i jeho
prirodzená harmonická zrastenosť s okolitou prírodou, s ktorou už prestáva tvoriť
bezkonfliktnú jednotu. Dostáva sa do bytostne odcudzeného zápasu hebrejského človeka
s Bohom i prírodou, odvážiaceho sa o vzburu a slobodu svojho konania, a tým o subjektívne
rozhodovanie o spôsobe svojej existencie v tejto novej životnej realite, v ktorej by už inak
nemal šancu prežiť. Z pôvodne prírodne žijúceho pastiera sa hebrejský človek mení v nový
ľudský archetyp mestského človeka, hľadajúceho si možnosť prežitia subjektívne
projektovanými spôsobmi svojej predmetnej praxe, a teda i existencie.
Ak sledujeme neskoršie dejiny hebrejského etnika, tento dôležitý svetonázorový zlom
postupne vyústil do ideologického napätia a potreby zreformovať pôvodné židovské
náboženstvo, ktoré už svojou tradičnou povahou prestalo v novej realite dostatočne spĺňať
svoju spoločenskú funkciu. A tak intelektuálna elita v Jeruzaleme sa zrazu pokúsila o jeho
zásadnú reformu zinscenovaním príchodu nového Mesiáša, v osobe Ježiša Nazaretského,
ktorý sa až obdivuhodne odvážne podujal zrealizovať ten ich scenár. Výsledkom sa však
nestalo zreformované židovstvo ale úplne nové náboženstvo, kresťanstvo, ideologicky presne
zodpovedajúce novo sa tvoriacej tamojšej spoločenskej skutočnosti. Lebo, aj keď to znie
paradoxne, kresťanskému náboženstvu je už úplne cudzí bipolárne - dialektický princíp
jednoty prírodného a spoločenského bytia, a teda i úcty a poslušnosti človeka voči prírode
v jej nekonečnom kolobehu premien. Tak ho symbolizovala pôvodne šesťcípa hebrejská
hviezda dvoch protikladných rovnocenne do seba zaklinených trojuholníkov a naopak,
definitívne sa už stáva novou ideológiou stvoriteľsky lineárno-kauzálnej dogmy,
znehybňujúcej bytie do pevných stavov jednosmerne kauzálnej subjekt-objektovej reality.
Súčasne v novej geopolitickej realite židovského etnika, sústreďujúceho sa do mestských
komunít tamojších obchodných trás sa z pôvodného archetypu prírodného človeka - pastiera
vytvoril nový typ človeka - výrobcu, ktorý už vo svojich nových existenčných možnostiach
začínal aj svetonázorovo uvažovať inak. Je už človekom nezávislým na súčinnosti s prírodou,
lebo už Žid ako i kresťan tých dôb, nie je pastierom ani roľníkom, ale remeselníkom
a obchodníkom, a teda už subjektívne určujúcim projektantom svojich existenčných možností.
Okolitá príroda sa v novej kresťanskej ideológii stáva len prostriedkom, daným človeku
Bohom, na svoje vlastné využitie, či materiálovým skladiskom potrebných surovín
i konzumným prostriedkom na čo najlepší život, ktorého prírodné zákonitosti už nepotrebuje
a ani nechce brať na vedomie.

Dokonca už aj židovské náboženstvo od dôb babylonského zajatia v polovici
2. tisícročia pred n. l. namiesto pôvodného uctievania prapôvodného klanu svojich prapredkov
– vyjadrovaného plurálom Elóhím, začalo uctievať, vďaka rabínmi v zajatí vytvorenému tzv.
Kňazskému kódexu, nie ten plurál svojich zbožštených prapredkov, ale už monoteisticky
subjektivizovaného Boha-Stvoriteľa, Jahveho. V novozákonnom kresťanstve je tento
starozákonný Boh-Stvoriteľ sveta potom situovaný kamsi už úplne do transcendentna ďaleko
pred bytie, čím sa vo vedomí človeka, kedysi podriadeného jednote s obklopujúcou ho
prírodou a jej zákonitosťami, vytvára predstava novej reality. Tá je neprirodzene rozčesnutá
na transcendentný Subjekt a ním stvorené fixné imanentno-objekt a jeho „objektívnu“ realitu
Bohom nám daného sveta. O jej procesoch premien a zákonitostiach bytia subjektívne
rozhoduje Boh a nie sú teda už pre ľudí rozhodujúce. To všetko podľa tejto novej viery má už

na starosti jedine Boh! Pre túto stvoriteľskú, lineárne kauzálnu monoteistickú náboženskú
dogmu sa už šesťcípa hebrejská hviezda, ako bipolárne dialektický svastický symbol reálneho
kolobehu prírodných premien, stáva úplne prázdnym pojmom a z jej dvoch do seba
zaklinených trojuholníkov si kresťanstvo nakoniec ako posvätný symbol ponecháva len ten
jeden trojuholník, duchovný, prisudzujúc mu symboliku otcovsko-stvoriteľsko-mesiášsku,
plnú všetkej potrebnej duchovnej múdrosti:

K podobnému, hoci ideologicky inému svetonázorovému zlomu došlo približne
v rovnakom čase aj vo vedomí gréckeho človeka. Gréci, pôvodne nomádski kočovníci
a bojovníci, po dobytí a obsadení gréckeho územia sa tam usadili vo svojich múrmi
ohradených mestských štátoch. Z okolitého roľníckeho obyvateľstva si urobili svojich
nevoľníkov, ktorí ich zásobovali potravinami a na rozdiel od gréckeho mestského
obyvateľstva nemali absolútne nijaké „demokratické práva“. Svojou novou predmetnou
praxou i svojim novým životným štýlom a jeho kultúrnou nadstavbou sa Gréci (podobne ako
Hebrejci) svetonázorovo vymanili zo svojej niekdajšej existencie kočovného nomádskeho
bojovníka, lovca a zberača plodov a usadením sa v Grécku vo svojich uzavretých prístavných
mestách prestali mať s prírodou súčinný existenčný vzťah. Nová geopolitická situovanosť do
pobrežných území Stredozemného mora v blízkosti vtedajších veľkých ázijských i afrických
ríš im ponúkla nové výborné existenčné možnosti, spojené s námorným obchodom
i exkluzívnym remeslom. Aj tu sa teda z pôvodného prírodného človeka pomerne rýchlo stal
mestský človek - výrobca a obchodník moreplavec, odkázaný teraz už hlavne na subjektívne
projektovanie svojej ľudskej predmetnej praxe. Prírodu s jej zákonitosťami ponechal za
hradbami svojich miest a namiesto prírode začal dôverovať iba svojmu intelektu.
Pravdepodobne i preto sa tu vtedy pomerne rýchlo vytvorila potreba filozofovania. Zároveň
s tým, približne od 5.-4. storočia pred n. l. grécke filozofické myslenie začalo strácať
charakter prírodnej filozofie a platónsko - aristotelovským filozofickým myslením dostalo už
definitívne charakter výrazne subjekt-objektového, lineárne kauzálneho filozofického systému.
Ten sa dopátrava pravdy nie cez prirodzené príčiny večného kolobehu prírodných premien,
ale pomocou jednej stabilnej pevnej Idey ako základnej príčiny a zdroja všetkého bytia. Tá
Idea sa stala vzorom, podľa ktorého demiurg (podobne ako grécky mestský projektant
a výrobca) vytvára svet vecí. Cieľom je najvyššie dobro (= v skutočnosti hlavne čo najväčšie
materiálne pohodlie), ku ktorému smeruje ideál všetkého existujúceho. V Aristotelovom
filozofickom systému sa potom metafyzická podstata bytia definuje už len rozumovou
špekuláciou bez akejkoľvek filozofovej priamej skúsenosti so skutočným priebehom
prírodných zákonitostí v premenách Zeme. Namiesto prírodnej bipolárno-súčinnej dialektiky
protikladov prapodstatnej, všetko presakujúcej a všade sa nachádzajúcej energie, pravekými
(s prírodou zrastenými ľuďmi) znázorňovanej skoro všade na svete podobnými svastikami,
grécky intelekt je už vo svojom uvažovaní v tom čase prírode totálne odcudzený. Je to intelekt
človeka, ktorý si podstatu bytia vysvetľuje abstrakciou, vymyslenou svojou subjektívnou
myšlienkovou schopnosťou a naprojektovanou do ním vymysleného metafyzického Subjektu,

ako transcendentnej prapríčiny všetkého bytia. Nuž, a pretože bez bipolárne súčinnej
prírodnej energie jej protikladných nábojov je základný pohyb v bytí nevysvetliteľný, grécky
intelekt je nútený vymyslieť si pomocou Aristotelovho uvažovania Prvého Hýbateľa. Jedine
tak sa v jeho predstavách pôvodne nehybná „arché“ všetkého bytia dá logicky rozhýbať.
A tam kdesi sa súčasne zrodili aj hlavné ideologické základy našej západnej civilizácie, ktorá
si neskôr, i prijatím kresťanstva, už aj nábožensky definitívne zdogmatizovala systém
lineárno-kauzálnej subjekt-objektovej ideológie prírode odcudzeného človeka, ktorý má
k prírode už úplne prevrátený vzťah.

Žiaľ, dnes, v čase celosvetovej globalizácie, sa podobný postoj prírode odcudzeného
človeka začína zmocňovať už nielen Európanov, ale aj príslušníkov ázijských, s prírodou ešte
donedávna silne zrastených agrárnych civilizácií. Spolu s tým aj ich pravekým svastickým
symbolom hrozí čím ďalej tým väčšie a väčšie nepochopenie. Čínsky jin-jangový symbol
súčinnej jednoty protikladov napríklad moderná marxisticko-maoistická ideológia nahradila
(pre ľudstvo dosť nebezpečným) symbolom boja protikladov, ktorý ako ideologická zbraň bol
schopný doviesť ľudí ku vzájomnej nenávisti a napríklad v období tzv. „kultúrnej
revolúcie“ až k vraždeniu a totálnemu ničeniu tradičných čínskych kultúrnych hodnôt.
Podobne „hákový kríž“, na základe absolútnej neznalosti pôvodného významu jeho prírodnej
symboliky, nacistická ideológia v Nemecku zneužila na falošne zmystifikovaný zaklínací
symbol, predurčujúci novodobých potomkov jeho pravekých uctievačov, Germánov,
k „übermenschstvu“ oprávňujúcemu nacistov masovo vraždiť počas 2. svetovej vojny
všetkých ostatných ľudí, a to na základe svojej mylnej predstavy o „nadčloveku“ a jeho práva
na moc nad svetom. Povojnová neonacistická ideológia nakoniec už asi z úplnej nevedomosti
zredukovala „hákový kríž“ len na „rovný kríž v kruhu s nezalomenými ramenami“4. Tento
znak je vlastne symbolom aj novovekého nemeckého svetonázorového pohľadu, utuženého
Heglovým modelom lineárno-kauzálnej dialektiky nekonečných procesov-projekcií
absolútneho Ducha. Kríž v kruhu má pravdepodobne zároveň symbolizovať ich podvedomú
vieru v nevyčerpateľný potenciál tvorivej energie Ducha, schopného ju zo seba vyžarovať
a tvorivo všade uplatňovať ako „demiurg“ donekonečna. Zároveň si tým moderný nemeckoeurópsky človek možno podvedome demonštruje svoju ochotu naďalej veriť v tú dávno
vymyslenú vieru v Boha a jeho nevyčerpateľnú božskú energiu, čo mu uľahčuje zvaľovať
zodpovednosť za život ľudstva na Zemi na Neho. Takto pochopená (v tejto interpretácii už
„božia“) energia sa nepotrebuje v bipolarite protikladov znovu obnovovať, lebo človekom
vymyslený Boh, i nemeckou filozofiou potvrdený absolútny Duch, podľa monoteistickej
náboženskej viery všetko dokáže zvládnuť sám a svet zachrániť i bez pomoci človeka. Je to
pohodlné a v každom prípade perfektne alibistické, nuž prečo by nemal chuť západný človek
udržiavať sa v takto vymyslenej hre i naďalej?! Tým viac, že nám tu pre ňu cirkev v priebehu
stáročí dala postaviť vo forme kostolov umelecky také nádherné divadelné kulisy
a vypracovala do nich na praktizovanie svojich náboženských rituálov až strhujúco dojemne
úchvatné scenáre, podfarbené sugestívnou sakrálnou hudbou i jej organovým i speváckym
prevedením! A to všetko naoko akoby zadarmo a v trvalej spoločnosti rovnako veriacich
náboženských spoluveriacich.
Lenže aj v dnešných časoch prežívame obdobie veľkého svetonázorového zlomu,
v ktorom sa ľudstvo dostáva na križovatku svojho zásadného svetonázorového rozhodnutia
medzi dvomi možnými alternatívami základnej Pravdy o bytí: tej stvoriteľskej, spojenej
s vierou v existenciu Boha-Jahveho-Alláha; a tej prírodno-dialektickej, spojenej
s odhaľovaním na všetkých možných úrovniach životných procesov nezastaviteľnú
prítomnosť bipolárno-dialektickej súčinnosti protikladov a s tým spojených ustavičných
premien. Podľa ďalekovýchodných, hlavne klasických čínskych filozofických textov, sa to
4

Akým bol, zhodou okolností, pôvodne aj pradávny keltský svetonázorový symbol.

deje vďaka anonymnej bipolárno-dialektickej energii, ktorá je nekonečne sa v sebe stále
tvoriacim anonymným substrátom všetkého a vo všetkom je pritom nositeľkou i všetkých na
to potrebných vedomostí (informácií). Nemá však nijakú schopnosť svojvoľného
rozhodovania, pretože nie je nijakým subjektívne vedomým „demiurgenom“, ale len čírou
prázdnotou, plnou dialektického pohybu v „nábojovom poli“, obsahujúcom všetky potrebné
vedomosti na tvorivé i likvidačné procesy, závislé vždy len od toho, ako a čo v celom tom
živom organizme sveta prebieha v súčinnosti či v rozpore s práve sa uskutočňujúcou realitou.
Je to nekonečne živé imanentno v kolobehu vnútorného diania, mimo ktorého nie je miesto
v nekonečnom bytí pre žiadne transcendentno, a tým teda ani pre Boha! Nuž a to, aký
svetonázor si nakoniec moderné globálne ľudstvo osvojí, je, samozrejme, otázkou budúcnosti.
Lenže zároveň to bude i výsledkom jeho novej empirickej skúsenosti a pevne verím, že
i rozumného intelektuálneho rozhodnutia.
Starý Majster pred vyše 2 500 rokmi v Tao Te ťingu napísal: „Jestvovalo čosi ako
rozvírený prúd ešte pred zrodom Neba a Zeme. Ach, aké jedinečné a číre trvalo vo svojej
samojedinosti bez (viditeľných) premien! Krúživo plynulo ničím neohrozované. Možno preto
sa stalo materským lonom Podnebesia?! Neviem toho meno, a preto to označujem znakom:
Cesta! A ak som nútený predsa to len pomenovať, tak to nazvem: Obrovské! Čo je obrovské,
o tom sa dá povedať, že je rozpínavé. Čo je rozpínavé, o tom sa dá povedať, že je nekonečné,
a čo je nekonečné, o tom sa dá povedať, že je navracajúce sa. Preto: Cesta (Tao) je obrovská,
Nebo je obrovské, Zem je obrovská, i Človek – (Ľudstvo) je obrovsky Veľké! Jadrom toho
vymedzenia sú teda štyri veľkosti a Človek – (Ľudstvo) je jednou z nich! Zákony ľudstva
podmieňuje Zem, zákony Zeme podmieňuje Nebo, zákony Neba Cesta (Tao) a Cesta (Tao) je
sama zo seba!“

Je však možné, že ako medializovaný svetonázorový hit sa v budúcnosti začne
preferovať ešte aj tretia možnosť, a to kombinácia monoteistického i prírodno-dialektického
svetonázorového modelu, v ktorom sa človek a jeho svet bude považovať za jednu
z vnútorných buniek nekonečného „božieho“ organizmu, pričom tradičnú západnú predstavu
boja protikladov a definitívneho víťazstva jedného protikladu nad druhým nahradí ideou
dokonale harmonickej súčinnosti protikladov, a tým i súhlasom s našou rozumnou redukciou
každého premnoženia či presahu čohokoľvek nad únosnú mieru (v to počítajúc aj zákaz
preľudnenia planéty nad povolený limit). Tým by monoteistickú predstavu transcendentného
Boha, ako svojvoľne všemocného rozhodovateľa o živote človeka nahradila na prechodný čas
všetkým veriacim predstava Boha ako imanentného živého organizmu, ktorý obsahuje všetky
vedomosti bytia, avšak nemá možnosť svojvoľne uprednostňovať či likvidovať jednotlivé
živé bunky vo svojom tele a tieto bunky, jednotlivosti vo vnútornom organizme Jeho tela, si
musia samostatne plniť svoje konkrétne funkcie, aby neboli fyziologickým chodom
organizmu automaticky zlikvidované ako chorobné či „prestarnuté“. Takýmto prerodom
monoteistických náboženstiev vo vieru v Boha, ktorého je Multivesmír imanentným telom
a ktorý nemá voči tomuto nekonečne sa samotvoriacemu i likvidujúcemu organizmu nijakú
transcendentnú nadradenosť či stvoriteľskú svojvoľnosť, by možno bez rizika totálnej
anarchie bola západná civilizácia schopná vytriezvieť z tej svojej doterajšej svetonázorovej
rozprávky. Svet ako samostatne sa jin-jangovo bipolárne organicky dejúce „božie imanentno“,
by sa aj na tejto planéte mohol stať na prechodnú dobu svetonázorovým presvedčením,
poskytujúcim nádej na udržanie potrebnej disciplíny v podmienkach správania sa jeho
obyvateľstva.
Lenže na tejto planéte sú v rámci toho všetkého dôležité aj podmienky dodržania
limitov reprodukcie, bez prekročenia jej prirodzene únosnej normy a tým uchránenia sa od
celkovej populačnej explózie ľudstva. Nuž aj tento problém je veľmi dôležitý, aby ho ľudstvo
dokázalo pochopiť a celoplanetárne sa v nevyhnutnej regulácii pôrodnosti bolo schopné

zjednotiť. Lenže na to by predovšetkým predstavitelia dnes existujúcich monoteistických
cirkví museli byť ochotní zreformovať v tom zmysle svoje skostnatené názory a zreformovať
v tomto ohľade aj náboženské dogmy, aby sa aj to premenilo v nový funkčný svetonázorový
pohľad na život. Pretože ten doterajší monoteistický západný svetonázorový systém (či už
v židovskej, kresťanskej alebo islamskej forme) i napriek tomu, že človeku ponúka ilúziu
nemennej stálosti a vieru vo víťazstvo dobra nad zlom, ako i vieru na ochranu a spásu
veriaceho človeka milujúcim Bohom, je v životnej realite tohto sveta v skutočnosti iba veľmi
nebezpečným ošiaľom, neodpovedajúcim reálnym možnostiam bytia a navádzajúcim
v priestore Zeme k veľmi rýchlej a absolútne ľudstvom nezvládnuteľnej preľudnenosti, ktorá
by na Zemi automaticky naštartovala jej obranný mechanizmus, ktorý by reagoval na to
procesmi katastrofického zničenia tohto premnoženia. A to by nikto z nás nemal pripustiť,
a nemali by to chcieť ani tí najfanatickejší náboženskí dogmatici! Mali by sme sa preto,
hlavne v tomto smere, už konečne začať správať rozumne a zodpovedne!

Praslovanské a keltské vedomosti o prírodnej dialektike a inklinácia
k podobnému spôsobu myslenia v Rusku v diele L. N. Gumileva a na
Slovensku v diele Svätopluka Šúra

Najnovšie klimatologické prognózy, najmä výstupy zo super výkonného japonského
počítača Red Dog 2100, zasväteného výlučne programu Earth Simulator, čiže prognostickému
mapovaniu vývoja klimatických zmien na Zemi až do roku 2100, nás už naliehavo
upozorňujú na možnosť obrovských klimatických katastrof, ktoré by život ľudstva na Zemi
veľmi vážne ohrozili. Signalizuje to zároveň aj to, že sa napriek našej stúpajúcej technickej
vyspelosti dostávame do situácie, keď potrebujeme čo najrýchlejšie podstatne prehodnotiť
a v nadväznosti na to celosvetovo zásadne zmeniť svoj veľmi narušený a (vďaka našej po
stáročia silne nadraďujúcej sa západnej svetonázorovej tradícii) aj stále veľmi odcudzený
vzťah k prírode.

Dnes sú obyvatelia Európy v bežnom živote väčšinou zástancovia svetonázoru, ktorý
sa ideologicky sformoval pôvodne z koreňov monoteistického židovsko-kresťanského
náboženstva a grécko-rímskej a v nadväznosti na to neskôr i stredovekej scholastickej
a potom novovekej racionalistickej filozofie. Tá inklinuje k lineárne-kauzálnemu, subjektobjektovému, prírodu v objekt spredmetňujúcemu mysleniu, ktorý sa v konečnom dôsledku
transformuje voči prírode na odcudzené myslenie mestského človeka. Naše každodenné
ekonomické a spoločensko-politické správanie necitlivo ignoruje zákony prírody a už dávno
nepovažuje prírodu za posvätný životný priestor. Chápeme ju len za k dispozícii nám (Bohom)
daný ekonomicko-podnikateľský objekt. To očividne potvrdzuje, že sme sa stali
v prirodzenom priestore našej Zeme jej čoraz väčšími ohrozovateľmi.
Na celom širokom európskom území nás však mnohé prahistorické kultúrne pamiatky
presviedčajú, že to tak v dávnych dobách nebolo. Praveké a staroveké európske
predkresťanské kultúry, vrátane aj Slovanov, vedeli žiť na svojich územiach nielen
v schopnosti rešpektovať prírodné zákony v harmonicky obojstranne prospešnej symbióze
s prírodou, ale v zhode so svojím vtedajším svetonázorom disponovať dokonca určitými
veľmi vyspelými technickými poznatkami a vďaka tomu mať osoh aj zo základnej prírodnej
energie Slnka i Zeme.

Napríklad dodnes sa z dávnej prahistorickej minulosti zachovali (dokonca aj na
Slovensku) veľmi zvláštne kamenné pamätníky, tzv. menhiry 5 , dolmeny 6 a megality,
zoskupené do pre nás už dosť nezrozumiteľných konštelácií.
Praveký kamenný kultový pilier zasadený do zeme vo forme neotesaného obelisku.
Druh pravekej megalitickej stavby. Sú to viaceré (3-6) stojace kamenné bloky prekryté jedným alebo viacerými
veľkými kameňmi zhora. Na stavbu sa často používali tzv. blúdivé balvany. Slúžili najmä ako hrobky.
Najčastejšie pochádzajú z obdobia 4 000 – 3 000 rokov pred n. l. Posledné nálezy sú z bronzovej doby.
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Jeden z dolmenov z náleziska v Ešere (múzeum v Suchumi).

Tie nás nielenže provokujú svojou tajuplnou záhadnosťou, ale dnes už aj vďaka
fotografiám zhotoveným modernou technikou, ale aj vďaka ultrazvukovým meraniam, nás
utvrdzujú v domnienke, že to nie sú nijaké náhodné, „dávnymi divochmi“ navŕšené zhluky
kamenia. Ale napríklad „tieto stavby mohli byť objemnými akustickými dutinami (akýmisi
pravekými Helmholtzovými rezonátormi), ktoré generovali nízkofrekvenčné akustické vlnenia,
navrstvujúce sa na ultrazvukové vlnenia dolmenov a modulovali ich... nuž a dolmeny
ultrazvuk nielen generovali, ale ho aj usmerňovane vo forme lúča vyžarovali“7, ako na to
svojho času poukázali kyjevskí vedci R. Fruduj a J. Svajdak na základe geometrických
parametrov priestoru, nameraných v dolmenoch. Pôvodne ich k tomu inšpirovali zistenia
výskumníkov z Oxfordskej univerzity, ktorí objavili, že megalit Rollright vyžaruje tesne pred
východom slnka určité ultrazvukové žiarenie, ktoré je najintenzívnejšie a najdlhšie v dňoch
rovnodennosti a naopak minimálne v čase slnovratov. Na základe toho potom títo vedci
vyslovili hypotézu, že ultrazvukové kmity tohto vysielača z doby kamennej sú generované
slabými elektrickými prúdmi, vznikajúcimi v takýchto megalitoch pôsobením slnečných
rádiovĺn. Energia vyžarovania jednotlivých kameňov je nepatrná, ale ich presné nasmerovanie
vytvára silný energetický tok.8
TELÚCH, P.: Amulety a talizmany, ochranné predmety človeka v kultúre Slovanov a iných národov.
Bratislava : Print-Servis, 1998, s. 105.
8
Tamtiež, s. 106
7

Kamenné zoskupenia v Orlických horách v ČR. (Fotografie zhotovila M. Čarnogurská v r. 2014)

Žiaľ, konkrétne písomné správy o týchto technických schopnostiach našich
európskych prapredkov, a teda aj o ich znalostiach účinkov spojenia protikladných energií
Neba a Zeme, znázornených napríklad symbolikou keltských „krížov v kruhu“, ktoré
znázorňujú Zem (kruh) a rovnocenne chápané protikladné sily energie tzv. mužského
a ženského princípu, pôsobiace na nej (symbolizované ramenami kríža), nemáme. Využívanie
všetkých týchto prostriedkov v prospech človeka, zachytené v písomných textoch nielen
starogermánskym, ale aj praslovanským runovým písmom, kresťanská inkvizícia po celé
nasledujúce storočia systematicky a zároveň veľmi nenávistne likvidovala. Podobne ako
conqvistadori v Južnej Amerike v prípade dávnych indiánskych kultúr, tak aj v Európe asi
navždy sú už všetky tieto písomné pamiatky nenahraditeľne zničené9. (Naposledy v 12. stor.
vďaka križiackej výprave, ktorá definitívne zničila posledné slovansko-keltské centrum ich
pôvodnej predkresťanskej kultúry na ostrove Rujana v Baltickom mori. V tom čase tam ešte
dožívali poslední potomkovia kedysi mocnej Samovej ríše, rozkladajúcej sa pôvodne i na
našom území.) A tak dnes už naozaj len máločo o tom všetkom vieme. Nemáme písomne
zdokumentované dôkazy pôvodnej pravekej predkresťanskej kultúrnej a technickej vyspelosti
Európy!
Našťastie moc inkvizície nesiahala na svete úplne všade. Dnes, napríklad, vďaka
textovo dobre dochovanému a dodnes nezničenému kultúrnemu, duchovnému,
i svetonázorovému a filozofickému dedičstvu čínskej a celej ďalekovýchodnej civilizácie,
ktorá bola s prírodou po tisícročia podobne zrastená ako predkresťanské európske kultúry, sa
Je však otázne, čo z toho možno predsa len zostalo a dnes to ukrývajú vatikánske archívy, ktoré prístup
k predkresťanským písomným pamiatkam vo vatikánskom archíve ešte stále vedcom neumožňujú.
9

môžeme komparatívnou metódou dopracovať k pochopeniu metafyzického modelu prírodnodialektických svetonázorových predstáv mnohých dávnych, prírodu rešpektujúcich a za
posvätný priestor ju považujúcich ľudských spoločenstiev. Pomáha nám to odhaliť a spoznať
mnoho zo skutočných právd o podstate bytia i našej dnešnej pozemskej i vesmírnej reality.
Napríklad aj také základné metafyzické pravdy, ako: všetko v bytí sa deje vo vzájomne
protikladnej nábojovej (a teda i kvalitatívne odlišnej) reakcii a len čo sa čokoľvek dostane do
svojho krajného kvalitatívneho extrému, vďaka všade prúdiacej a všetko tvoriacej, nábojovo
neustále protikladne bipolárnej energii Multiverza/Univerza/Multivesmíru sa to nevyhnutne
zvráti vo svoj opak. Vďaka tomu naoko lineárne prebiehajúci evolučný proces bytia
v skutočnosti aj na Zemi prebieha v kolobehu cyklických procesov dialektických zvratov
v spätne príčinnej reakcii každého svojho synergicky sa tvoriaceho dialektického
následku. Takouto prirodzenou interaktivitou si tým aj látkovo netrvalá a nestála základná
samoorganizovanosť všetkého bytia, vďaka svojej prapodstatnej energii, obsiahnutej v jej
nekonečnom multiverze, ktorá je zároveň aj samonositeľkou všetkých na to potrebných
informácií10, (dnes je to už vedecky dokázané napríklad v prúdoch fotónov kvantovej energie!)
organicky pretvára medziiným aj etnogenézu ľudstva na Zemi. Preto aj jej logicky vyvíjajúci
sa proces neustále organicky podmieňujúcich sa pozitívnych, no súčasne i negatívnych,
obojstranne funkčných vzájomných dialektických príčin i ich následkov, nie je nelogicky
chaoticky, ale organicky funkčne sa meniaci a dotvárajúci. Nuž a týmto spôsobom
prebiehajúci základný charakter kolobehu bytia, ktorý sa realizuje aj v prirodzenom prostredí
Zeme, odpozorovali (a to nezávisle na sebe) na rôznych miestach našej planéty už v dávnom
praveku mnohé prastaré ľudské kultúry a vyjadrili to naoko rôznymi, no v podstate
svetonázorovo totožnými grafickými symbolmi:

čínska

stredoázijská
i indiánska

protohebrejská

staroslovanská

A keď potom spätne rekonštruujeme pôvodné svetonázorové orientácie najstarších
generácií týchto kultúr, objavujeme v nich veľkú ideovú podobnosť.

Prírodno-dialektický svetonázor napríklad v Číne vytvoril základné svetonázorové
podhubie vyše 2 500 rokov rozvíjajúceho sa filozofického myslenia ako intelektuálneho
dedičstva. V Európe zo všetkých predkresťanských etník bol tento svetonázor radikálne
vykynožený násilnou či dobrovoľnou kristianizáciou. Tým sa ten ich predchádzajúci
prírodno-dialektický svetonázor nahradil (nijaké spochybňovanie nepovoľujúcou)
monoteistickou lineárno-kauzálnou náboženskou dogmou o existencii nemenného, voči
imanencii nášho bytia transcendentného Boha - Stvoriteľa a ním stvoreného objektu,
(počítajúc v tento objekt i celý vesmír ako i všetko naše pozemské bytie). Od tých čias sa
vyššie uvedené svetonázorové symboly (s výnimkou protohebrejského, ktorý si Židia
premenili na svoj národný symbol, a to na „tzv. Dávidovu hviezdu“), začali považovať za
„pohanské“ a pokresťančené obyvateľstvo Európy sa vyššie uvedenému svetonázorovému
posolstvu takýchto svojich svastických symbolov tak názorovo, ako i vo svojom správaní
Naša súčasná prírodoveda to definuje ako bytostnú vlastnosť fotónov tzv. kvantovej energie, vďaka čomu už
hneď po „veľkom tresku“, ktorým v nekonečnom multiniverze takto sa realizujúceho bytia vznikol aj náš vesmír
ako jedna z jeho modalít, mohli nukleárne reakcie ihneď v prvých „minútach“ jeho existencie začať tvoriť vznik
pestrej palety chemických prvkov, ktoré následne vytvárali hmotné prostredie tejto našej životnej reality nášho
vesmíru.
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odcudzilo a úplne im prestalo rozumieť. V duchu novoprijatého kresťanského náboženstva
prírodu začalo chápať len ako náhradné prostredie, ktoré človek dostal za trest po vyhnaní ho
Bohom z jeho nebeského raja! Samozrejme, príroda tým prestala byť pre človeka posvätným
priestorom a svoj vzťah voči nej nielen ekonomicky, ale aj svetonázorovo premenil väčšinou
len na koristnícko-majetnícky vzťah bytosti, ktorá si neuvedomuje, ako je jej vo svojej
existencii životne i bytostne odkázaná a ako si ju má preto chrániť a ctiť.

Predtým však, a to najmenej pred jeden a pol tisícročím, keď ešte obyvateľstvo
Európy žilo v tesnom spojení s prírodou, malo k nej (ako mnohé poznatky o tom – napríklad
„keltský stromový kalendár“ - svedčia) úplne iný vzťah. Vzťah, ktorý zásadne ovplyvňoval
nielen spôsob správania sa ľudí voči nej, ale i formu ich základných životných skúseností,
predstáv i svetonázorových orientácií. A keďže obyvateľstvo našich území v tých časoch
tvorili keltské a staroslovanské kmene, ktorých potomkami sme tu dnes na Zemi aj my, vďaka
vedeckým poznatkom modernej hlbinnej psychológie sa dá predpokladať, že v generáciách
intelektuálnych osobností, pochádzajúcich z týchto koreňov, by sa mohli dať ešte aj dnes
vystopovať (u niektorých z nich ešte stále dosť silné) bytostné sklony podvedome, inklinujúce
k týmto dávnym životným postojom a svetonázorovému presvedčeniu o nutnosti jednoty
človeka s prírodou. Preto i napriek tomu, že po príchode kresťanstva sa obyvateľstvo týchto
území postupne preorientovalo z posvätného vzťahu k prírode na silnú náboženskú vieru len
v transcendentného Boha (a v duchovnú komunikáciu počas svojich náboženských prejavov
len s Ním a s plejádou Jemu blízkych „božích bytostí“) a na rozdiel od niekdajších
posvätných obradov uprostred hájov či rôznych energeticky silových prírodných miest ho
kresťanský klérus uzavrel počas náboženských prejavov do od prírody odtrhnutých
kamenných kostolov, uctievajúc tam už absolútne nie prírodu, ale len transcendentný boží
Subjekt, či konkrétnych polobožích ľudí a kresťanských svätých. V dejinách našich kultúr sa
i napriek tomu ešte stále objavujú často veľmi výrazné osobnosti, ktoré na rozdiel od svojho
okolia akoby mali schopnosť vnímať veci inak. Reprezentujú akoby úplne inú optiku pohľadu,
ktorú keď hlbšie analyzujeme, pripomína nám „návrat ku koreňom“. No pretože väčšina ľudí
už vo svojom konformizme vekmi zaužívaného kresťanského náboženského presvedčenia si
nepraje nijaké zmeny, radšej nechce veriť ničomu inému než len tomu oficiálnemu,
väčšinovému vierovyznaniu a jeho skutočnej realite odcudzenej ideológii, ktorú súčasná doba
všemožnými prostriedkami u nás masovo propaguje.
Na rozdiel od životného štýlu Keltov a Slovanov, ktorí sa definitívne usadili v strednej
a východnej Európe v prvom tisícročí n. l., venujú sa v lone ešte nezničenej európskej prírody
pastierstvu a roľníctvu, iné omnoho bojovnejšie nomádske kmene už dávno predtým dobyli
Grécko i Blízky Východ a po podmanení si tamojšieho obyvateľstva (ktoré ich potom
povinne zásobovalo potravinami), sa vo svojom životnom štýle uzavreli do miest, pretvoriac
sa tam postupne na nový ľudský archetyp už prírode odcudzeného mestského človeka. Ten sa
tam už venuje výlučne remeslu, obchodu a námornej i pozemnej preprave tovaru. Vďaka
tomu si svoj život a jeho zákony už nepodriaďuje prírodným zákonitostiam, ale určuje si to
iba svojimi vlastnými spoločenskými potrebami, pričom úctu k prírode premení na
bezohľadný boj s ňou. Likviduje v nej všetko, čo by mu jeho ľudské záujmy marilo.
Na rozdiel od takéhoto pôvodne hlavne gréckeho mestského životného štýlu
praslovanské obyvateľstvo na územiach Ukrajiny, Ruska, Poľska, Slovenska i Česka sa
prednostne venovalo poľnohospodárstvu, pastierstvu a remeslám, spätými so životom
v prírode. „A keď roľníci orali a žali úrodu, keď sa prizerali, ako semená padajú do hlbín
zeme, uvedomovali si, že v temnote zeme sa semená otvárajú a zázračne začínajú tvoriť novú
formu života, ...pôsobí tu tajomná skrytá sila Zeme. Úroda bola akousi epifániou, zjavením
zázračnej energie. Keď roľníci obrábali zem a dorábali potravu pre svoje spoločenstvo,
uvedomovali si, že vstupujú do jej posvätnej moci a v harmónii s ňou sú spolutvorcami jej

obdivuhodnej hojnosti. Zem zjavne živila všetko okolité tvorstvo - rastliny, zvieratá i ľudí,
a teda ako keby ľudia za to, že žili v jej lone, vďačili jej.11 Tento špecifický druh v ľuďoch
kedysi ukotveného, v pokoleniach od pradávna hĺbkového vedomia poľnohospodárstvu sa
venujúcich kultúr, ktoré žili v harmonickom vzťahu s prírodou, a teda v potomkoch ľudí
kedysi bytostne s ňou zrastených (na rozdiel od bojovných nomádskych kočovníkov,
živiacich sa lupom, prepadávaním a podmaňovaním), sa ešte aj dnes občas vyplavuje
v niektorých tunajších novovekých osobnostiach v ich svojsky špecifickej intelektuálnej
tvorbe, dostávajúcej punc tomu odpovedajúcej svetonázorovej optiky.

Ľudí tohto druhu, a teda takto sa špecificky vyhraňujúcich mysliteľských osobností
(pri troche práve na toto zameranej pozornosti), určite je možné nájsť v dejinách našich
slovanských národov. Moju pozornosť z tohto hľadiska upútava najmä dielo ruského vedca,
filozofa a geografa, L. N. Gumileva, syna ruskej poetky Anny Achmatovovej. Možno i vďaka
nej, no asi i vďaka svojim slovanským (ale po matkiných predkoch i severovýchodoázijským) koreňom Gumilev zdedil zvláštnu citlivosť pre vnímanie dejín ľudských
kultúr, vyrastajúcich na rozsiahlych pláňach euroázijského kontinentu, špecifikujúcich sa cez
prizmu rôzne sa pretvárajúcich prírodných procesov a meniacich sa tým ich životných
podmienok v priestore a čase, v ktorom tu všetci tí ľudia po stáročia žili. Svojimi dielami:
Etnogenez i biosfera Zemli, Moskva 1989 (v angl. preklade Ethnogenesis and the Biosphere,
Moskva 1990), Etnosfera, istorija ľudej i istoria prirody (Moskva 1993), Drevňaja Rus
i Velikaja step (Moskva 2004) či Otkrytie Chazarii (v českom preklade Objevení země
Chazarů, Praha : Mladá fronta, 1971), ktoré sú veľmi originálnymi dielami vedca - geografa
(a zároveň ojedinele rozmýšľajúceho ruského, a teda i slovanského filozofa), si znovu a znovu
uvedomoval osudnú závislosť prežitia človeka i jeho spoločenstva od toho-ktorého
prírodného prostredia, do ktorého je zasadený či zasadené. Je preňho úplne nepredstaviteľné,
že by človeka a jeho životné deje, i dejiny utvárajúcich sa tam jeho ľudských kultúr, bolo
možné skúmať vytrhnuté z jeho konkrétneho tamojšieho prírodného prostredia (čo je naopak
úplne bežné v západnej filozofickej i spoločensko-vedeckej tradícii, zaoberajúcej sa osudmi
v mestách žijúcich a svoje diela tam tvoriacich osobností). Podľa Gumileva ruský
i stredoázijský človek, ktorého etnogenézu skúmal, je s prírodou a jej meniacimi sa procesmi
v organickej jednote a je zároveň aj špecifickým reprezentantom charakteru života
v obklopujúcej ho tamojšej biosfére. Vďaka tomu je úplne nemožné, aby mohol prežiť
v určitom geografickom priestore bez ohľadu na prírodné podmienky, ktoré tam dané ľudské
spoločenstvo obklopujú, keby si ich zničil alebo keby sa ony zrazu zásadne zmenili.
Napríklad v prípade hľadania stratenej ríše Chazarov sa Gumilev dopracoval k úspešnému
lokalizovaniu hlavného mesta ich stratenej ríše len vďaka zohľadneniu zmien smeru prúdenia
vzduchu v Európe v 7.-9. storočí. Pritom zistil, že „ak poznáme dátumy rozkvetu nomádskych
ríš v euroázijskom priestore za posledné dve tisícročia, môžeme z nich odvodiť charakter
zmien tamojších prírodných podmienok v tom ktorom období“. 12 A naopak, pretože ak
skúmame „v ohraničených časových obdobiach pohyby národov na celom tomto území...
zistíme, že korešpondujú s predpokladaným vývojom podnebia a môžu teda byť aj základným
ukazovateľom tamojších klimatických zmien“.13 Čiže i toho, že etnické osídlenie je citlivým
ukazovateľom zmien svojho vonkajšieho, to znamená prírodného prostredia. Vo svojom
významnom diele Etnosfera, istoria ľudej i istoria prirody pracuje zároveň s takými
originálnymi dialektickými termínmi a teóriami ako sú antisystémy v etnogenéze,
bipolárnosť etnosféry, zigzag histórie a pod. Vďaka nim dospieva k teoretickému záveru, že
svet človeka a rast či zánik jednotlivých ľudských kultúr vzniká a zaniká v dialektickej zhode
ARMSTRONG, K.: Dejiny mýtov. Bratislava : Slovart, 2005, s. 41.
GUMILEV, L. N.: Objevení země Chazarů, Praha : Mladá fronta, 1971, s. 26.
13
Tamtiež, s. 45.
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so vznikom či zánikom tých-ktorých prírodných životných podmienok na Zemi. Podobne je
od toho závislá aj celková existencia ľudstva na našej planéte, a preto viac než čokoľvek iné
je pre nás ľudí veľmi dôležité pochopiť prírodu a naučiť sa ju rešpektovať. Nie Bohu ale
prírode vďačíme za svoj pozemský život a jej odumieranie zároveň znamená začiatok
odumierania aj ľudstva na našej Zemi. Naopak, jej záchrana, či revitalizácia jej zničených
území je významnou investíciou do záchrany ďalšieho života ľudstva na nej14. Nuž a že na to
už v časoch, keď sa to ešte nepovažovalo za globálny problém, veľmi presvedčivo upozornil
práve tento vedec a filozof slovanského pôvodu, čiže človek, ktorého korene pochádzali
z pôvodne s prírodou silne zrastenej ruskej a praslovanskej kultúrnej a svetonázorovej
proveniencie, nie je náhodné. Táto Gumilevova veľmi originálna teória, i celé jeho dielo je
dodnes jedinečným prínosom pre pochopenie dôležitosti stavu prírodného prostredia na vzrast
či zánik tej-ktorej ľudskej kultúry, národa či celého konkrétneho geopolitického priestoru
a zároveň je veľmi solídnym základom pre etické poslanie modernej ekofilozofie, ktorá
upozorňuje na skutočnosť, že ľudstvo (tak ako i ostatné formy života na Zemi) je takisto len
jednou zo súčastí prírody (a nie nijakým vyvoleným pánom sveta!). Jeho existencia závisí od
toho, v akých podmienkach sa príroda na tejto planéte bude nachádzať. L. N. Gumilev je
týmto svojím novátorským prístupom k porozumeniu základných zákonitostí fungovania
procesov tvoriaceho sa i zanikajúceho života na Zemi, a teda i ľudského sveta na nej, zároveň
originálnym predchodcom modernej ekofilozofie a nie náhodou ho nikto iný z európskych
a ani amerických prírodovedcov a filozofov v tom nepredbehol.

Zvýšenú citlivosť na posudzovanie pravdy o bytí sveta na základe úsilia o čo najlepšie
porozumenie metafyzickej podstaty obklopujúceho nás (prírodného) bytia, a tým zároveň
vnímanie prírodného sveta ako základnej podmienky našej existencie, môžeme súčasne
vystopovať aj v dejinách slovenského filozofického myslenia. Nekompromisnú snahu
o hľadanie pravdivých paradigiem pri skúmaní problémov i výbere cesty, vedúcej k ich
pravdivému poznaniu, no zároveň i uvedomovanie si svojich špecifických slovanských
koreňov zrastenosti s prírodou i s roľníckym vidiekom, a teda i určitých svojských
„inakostí“ voči západoeurópskemu kultúrnemu svetu i jeho svetonázorovým orientáciám, je
možné vystopovať aj v prácach a postojoch prvých generácií slovenských intelektuálov, ktorí
začiatkom 19. stor. študovali na nemeckých univerzitách. Tam sa často asi práve i pre toto
dostávali do kontrastných myšlienkových postojov. Nie náhodný je v konzervatívne
nadradeneckom nemeckom prostredí originálny kultúrny nacionalizmus Jána Kollára a jeho
volanie po „činorodej slovanskej vzájomnosti“ 15 . Rovnako nie náhodné je pochopenie
Heglovej dialektiky pôvodne nadšenými hegeliánmi Ľudovítom Štúrom i J. M. Hurbanom
predsa len v trochu inom, dosť špecifickom metafyzickom zmysle, a to v zmysle Heglovej
absolútnej idey nie ako metafyzického absolútna, ktoré by bolo bytiu transcendentné, ale ako
duchovného absolútna, bytiu zásadne imanentného. Podľa ich predstáv neexistuje mimo
prírody a mimo svetových dejín a tvorí v ich vnútri imanentné zákonitosti, vďaka čomu aj
logika svetového diania má preto rovnocenne dialektickú a tým i dynamicko-konfliktnú
povahu a formu uskutočňovania sa. V tomto duchu teda prekonali Heglovu predstavu
Veľmi významným príkladom toho je Čína, kde od vzniku celoplošnej revitalizácie jej územia špeciálnym
systémom zavlažovania už v 3. tisícročí pred n. l. a odvtedy až dodnes, i napriek svojmu preľudneniu, odolala
premene svojich historických území v púšť. To sa napríklad nepodarilo obyvateľstvu Blízkeho Východu,
ktorého územia sa premenili v nehostinné púšte a dnes sú pravdepodobne i preto oblasťami permanentného
vojnového napätia. Nuž a po vyčerpaní ich naftových ložísk sa tu život ľudí stane ešte komplikovanejší. Pritom
napríklad 5-ročná vojenská intervencia USA v Iraku pohltila už vyše 500 miliárd dolárov! Viete si predstaviť
akým nádherným prírodným rajom a pre jeho obyvateľov plodonosným územím by sa bol mohol stať Irak, keby
sa tých 500 miliárd dolárov bolo preinvestovalo nie do vojnovej devastácie jeho územia, ale naopak do
dômyselnej prírodnej revitalizácie tohto jeho životného prostredia?!
15
VÁROSSOVÁ, E.: Filozofia vo svete, svet filozofie u nás, Bratislava : Veda, 2005, s. 146.
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absolútnej idey ako Subjektu, uskutočňujúceho slobodu v dejinách sveta v rámci svojho
sebauvedomujúceho zásahu do vytvoreného si z existujúceho sveta len objektu, a to svojou
filozoficky inovačnou predstavou, že „vývin ducha a slobody má úlohu podnecovať
a k slobode prebúdzať všetky národy ako živé organizmy, ktoré sa tým stávajú piliermi
a uskutočňovateľmi dejinného pokroku“ 16 . Tým sa, podobne ako Ján Kollár, prihlásili
k myšlienke nezastupiteľnej funkcie celého bytia sveta, a teda i slovanskej kultúry ako
aktívnej tvorkyne svetového diania, a nie iba ako Nieči „objekt“ jeho sebarealizácie!

V rámci slovenskej filozofie sa však najvýraznejšou osobnosťou v tomto duchu javí až
o sto rokov neskôr prvý profesionálny slovenský filozof Svätopluk Štúr. Už vo svojej
habilitačnej práci Problém transcendentna v súčasnej filozofii sa pokúsil vyriešiť „jeden
z tých veľkých a večných problémov filozofických, ktorý sa v modernej dobe opovážlivo
vyhrotil a rozdeľuje ľudí hlbokou priepasťou, to znamená problém imanentna
a transcendentna.“17 Podľa neho je to základný problém pravdivej interpretácie reality nášho
bytia v našej myšlienkovej reakcii, ktorá „nectí zodpovednosť voči skutočnosti a vedome ju
skresľuje a neguje, a vrhá sa tým strmhlav do temných vôd iracionality a kultu podvedomia
a pudov, ktoré dnes opäť dávajú priestor hlásateľom absolútnej, jednej a neomylnej
pseudopravdy... Nastáva tu svár rôzne pojatej skutočnosti: rozumovo a intuitívne, alebo ešte
v hrubšom odstupňovaní pojatej priamo protirozumovo.“18

So skoro až nadčasovou predvídavosťou sa napokon vo svojej omnoho neskoršej práci
Marxisticko-leninská vôľa k moci Svätopluk Štúr prepracoval do pozície významného obhajcu
ideologicky nezdeformovanej a ontologicky pravdivo definovateľnej dialektiky. Podľa neho
„moderné zblíženie ideálu a skutočnosti, prekonania abstraktných dualizmov javu a podstaty,
atribútov a substancie, vonkajšieho a vnútorného, konečného a nekonečného, jednoty
a mnohosti, hmoty a ducha a pod., uskutočnila novoveká filozofia len s pomocou
dialektického myslenia.“ 19 Žiaľ, Hegel podobne ako kedysi Platón, „zostal v úžase nad
objavom sveta ideí a celkom analogicky, podobne ako Kant, nepochopil svoj najväčší
príspevok k dialektike. Opojený svojím veľkým syntetizujúcim objavom, nepochopil úplne ani
jeho hranice a zneužil svoju myšlienku, chybne ju rozšíriac z protikladov syntetických
filozofických pojmov aj na ich dištinkcie a individuálne a empirické dáta, čím vydal dialektiku
napospas úplnej ľubovôli a umelým i násilným konštrukciám“. 20 A v tej istej práci Štúr
pokračuje: „V tomto rámci môžeme len konštatovať, že marxisti, keďže filozoficky vôbec
nepochopili problém dialektiky... neprevzali z Hegla jeho správne, ale iba jeho chybné
a neprípustné riešenia (z celej hlavnej marxistickej literatúry nie je známy ani jeden jediný
príklad správneho použitia dialektiky!), a tým priviedli celú dialektiku až do komickej
absurdnosti! Hegel jednoducho znásilňoval dejiny, prírodovedu aj iné oblasti svojou triádou
a chybnou dialektikou a popri pozitivizme bol hlavným vzorom marxistom pre ich
zjednodušujúce dejinné i spoločenské konštrukcie.“21 To je predsa úžasné odhalenie! A je ku
cti slovenskej i slovanskej filozofie, že túto pravdivú kritiku Heglovej i marxistickej
dialektiky ako prvý (a dodnes takmer jediný!) v dejinách európskej filozofie bol schopný
odhaliť a správne filozoficky definovať práve Svätopluk Štúr.
Dalo by sa tu spomenúť ešte viacero ďalších stále nedocenených postrehov veľmi
vyzretého filozofického myslenia Svätopluka Štúra. Napríklad jeho postreh, že „náboženská
skepsa, to znamená pochybnosti o pravdivosti náboženského svetonázoru, dala vznik filozofii
Tamtiež. s. 178.
ŠTÚR, S.: Problém transcendentna v súčasnej filozofii, In: Spisy FF UK, č. 27, s. 8.
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a dala jej za úlohu demaskovať náboženstvo. No únik do transcendentna neprýšti len
z konfliktu vedy a náboženstva, viery a rozumu, ale nastáva všade tam, kde vzniká svár rôzne
pojatých skutočností a z disharmónie a neadekvátnosti poznávacích schopností nastupuje
potom ako posledná vysvetľovacia príčina iná skutočnosť, a to transcendentno.“22

Svätopluk Štúr zostal, žiaľ, po celý svoj život v slovenskej i európskej filozofii
v týchto otázkach len tragicky nepochopeným a osamelým samorastom. Možno aj preto, že
vo svojom čase nemal ešte možnosť dôkladne konfrontovať a obohacovať svoje názory aj
o poznatky a filozofické axiómy iných podobných teórií bytia, napríklad vyslovených ďaleko
za hranicami európskej kultúry, a tým sa omnoho ráznejšie utvrdzovať v tejto pravde. No
svojou snahou o čo najpravdivejšiu orientáciu v reálnom svete bytia sa sám od seba (no
zároveň v mnohom geniálne paralelne napríklad s dávnymi čínskymi taoistickými názormi)
prepracoval k vysvetleniu imanentnej štruktúry Univerza, a to tým, že jej pôvod zakotvil
v polarizačnej osi jej prapodstaty. Podľa neho vďaka tomu sa všetko v realite dialekticky
polarizuje v rámci svojho diania medzi dvoma protikladmi. Tým skutočne obdivuhodne
predbehol svoju dobu a pochopil filozofické súvislosti, ktoré v tom čase európska filozofia
pochopiť ešte nevedela. Zároveň pritom dospel k názoru, že pojem „transcendentno“ je
prázdny pojem, pretože jednotná skutočnosť nekonečného univerza bytia je imanentná a jej
vývoj sa odohráva a cirkuluje vo svojom vlastnom vnútornom protipohybe neustálych zvratov
a synergických návratov v rámci harmonizačnej funkcie neustálej polarizačnej osi svojej
energie, a teda niet nijakej transcendentnej metafyzickej prapríčiny či usporiadateľa Univerza,
čiže ani Boha. Je zaujímavé, že s podobnou osou (tchaj ťi 太極) v dialektike imanentna bytia
počíta aj čínska taoistická metafyzika, už hneď od svojich filozofických prvopočiatkov kedysi
na prelome 6. a 5. stor. pred n. l.! Svätopluk Štúr teda vlastnou dedukciou (a zároveň i
pozorovaním prírody 23 prišiel, nezávisle na dávnych čínskych filozofických poznatkoch,
k podobným záverom ako v úplne inom priestore a čase veľký čínsky staroveký filozof Lao c´,
čo je úplne geniálne, avšak ak sú základné zákony bytia stále tie isté, teda aj nezvratné!
Spolu s ideou jednotného organického celku Univerza Svätopluk Štúr dokázal správne
vydedukovať aj nutnosť premeny kauzálneho princípu bytia v definícii jeho reálneho diania
na princíp funkcionálny, zabezpečujúci vzájomný samovývoj organických celkov Univerza
bez akéhokoľvek zásahu metafyzicky voči nemu transcendentného činiteľa (i keď netušiac
ešte, že nositeľkou toho je Univerzu/Multiverzu imanentná, zo seba nábojovo bipolárne sa
tvoriaca i udržujúca sa anonymná energia, ktorá je zároveň aj samonositeľkou každej
potrebnej na to vedomosti - informácie!) Filozoficky si tým však úplne prirodzene osvojil
tézu neexistencie transcendentného Subjektu - Boha. Realitu bytia pochopil ako dynamickoorganický komplex súčinne protikladných dialektických procesov - interakcií tvorby
i likvidácii súčinne plynulých zmien v jej vnútornej štruktúre. Je to úžasné, že sa to
v európskej filozofii ako prvému podarilo takto pochopiť a definovať práve tomuto
slovenskému, dodnes však patrične nevyzdvihnutému a neocenenému filozofovi!

Nuž a na základe takto postavenej metafyzickej definícii celostne imanentnej
skutočnosti bytia vo svojom diele potom významne dešifroval aj konkrétnu skutočnosť našej
bezprostrednej európskej súčasnosti. Popri analýzach slovenskej i európskej novovekej reality
v jeho Rozprave o živote, Zmysle slovenského obrodenia, i v Nemeckej vôli k moci z jeho diela
však našu súčasnú, dlho v komunizme vyrastajúcu generáciu intelektuálov asi najviac zaujala
jeho Marxisticko-leninská vôľa k moci. Túto prácu postavil na axióme, že život má svoj
Tamtiež, s. 12,
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zákonitý rast a poriadok, nami neovplyvniteľnú hierarchiu hodnôt a pri všetkej jeho
mnohotvárnosti a ustavičnej premenlivosti tvorí vyššiu nadčasovú plynulú jednotu. (Čínski
taoisti ju nazvali už pred 2 500 rokmi Cestou Tao energie Te!) Keď však narušíme jej
harmóniu tým, že niektoré zložky v životnej realite preferujeme na úkor druhých alebo iné
zasa celkom potlačíme či dokonca násilne odstránime, slovom, keď zmeníme funkciu, zmysel
a zákonitú hierarchiu týchto jej nutných štruktúr v ich životnej súčinne dialektickej jednote
a prepojenosti, narušíme tým v živote jeho zákonitú organickú štruktúru, vďaka čomu sa
potom tá-ktorá jeho realita nemôže všestranne správne rozvinúť. Z tohto hľadiska je podľa
Svätopluka Štúra základným problémom modernej Európy zároveň aj mylné pochopenie
náboženstva slobody a mylná viera v potrebu nevyhnutnosti boja o život i právo silnejšieho –
na jednej strane presadzovaná liberalistickým humanizmom a na druhej strane brutálnym
„naturalizmom“ tých najrozličnejších odtieňov a zafarbení. Štáty sú však len jednotlivými
časťami spoločného organizmu svetových dejín, nuž a hybnými silami posledných dvoch
storočí našich dejín boli: hospodársky liberalizmus, nacionalizmus a socializmus, čiže úsilie
o oslobodenie, ľudskú rovnoprávnosť a hospodársku, národnú i sociálnu demokraciu. Lenže
po čoraz totálnejšej svetovládnej koncentrácii kapitalizmu bez ohľadu na ľudské i prírodné
podmienky sveta, po nemeckom nacionalisticko-rasovom besnení krvavo zašliapavajúcom
práva ostatných národov, ponúkol, ba mocensky vnútil z „proletárskej revolúcie“ vzídený
Sovietsky zväz tretie chybné, pretože rovnako jednostranné mocenské, tentoraz marxistické
riešenie.

V Marxisticko-leninskej vôli k moci Svätopluk Štúr nadväzuje síce na rozbor
marxizmu z Masarykovej Otázky sociální, no zároveň Masaryka filozoficky prekonáva
oponujúc Masarykovmu názoru, že „objektívnej dialektiky niet a že moderný názor na svet,
začínajúc Leibnizovou Monadológiou, je v podstate nedialektický“ 24 . Štúr s tým zásadne
nesúhlasí a je presvedčený, že pravý opak je pravdou, a teda, že podstatou skutočnosti sú len
a jedine dialektické procesy bytia. Pretože marxisti dialektiku filozoficky vôbec nepochopili,
v ich nesprávne a falošne definovanej dialektike zredukovali celý život iba na jedinú hybnú
silu, ekonomickú. Vďaka tomu sa potom, pochopiteľne, usilovali o podceňovanie všetkých
ostatných zložiek, najmä duševných, a urobili ich závislými a odvodenými od hmotnej reality,
čím ich znehodnotili, definitívne vylúčili a zlikvidovali. A keďže filozofia jedine mohla
noeticky najúčinnejšie osvetliť základné nedostatky celej tej ich materialistickej sústavy,
museli sa pokúsiť zrušiť aj filozofiu, nuž a naozaj sa o to pokúsili - hoci naivne a márne. Marx
nepochopil, že všetka veda a filozofia, aj tá najempirickejšia, je výkladom sveta a života.
Zmysel života a sveta nemožno „vidieť“, nemožno „fotografovať“, ale iba vykladať, a to
znamená večne ho poctivo a pravdivo hľadať. Preto je marxistický materializmus
z filozofického hľadiska vulgárnym materializmom. A ako Svätopluk Štúr trefne
poznamenáva, „...ak má niekto zmysel len pre železnice a obchodné domy, nemožno proti
tomu nič namietať, nemôže však tvrdiť, že všetok ostatný život i všetky duševné funkcie
spočívajú v železniciach a obchodných domoch, že sú nimi podmienené, vyvolané, že sú ich
odrazom.“25. Moderný človek cíti určité napätie, nespokojnosť, vedie ´spor, ktorý sa však
neobracia proti určitým osobám a triedam, ale má oveľa širšiu, filozofickú povahu, ktorá
zahŕňa všetky životné zložky. A zložitosť týchto národných, náboženských, myšlienkových,
sociálnych, mravných, umeleckých a iných sporov, ktoré hrajú v novej dobe takú veľkú úlohu,
vôbec nemožno zredukovať len na ekonomické boje tried. Zároveň „marxizmus si na jednej
strane urobil z ľudu falošnú modlu, a na druhej strane dojnú kravu, nástroj svojej vôle
k moci... A práve preto, že si marxizmus najzákladnejšie otázky o zmysle ľudského života
nikdy nepoložil, nemohol porozumieť ani človeku prítomnosti, ani človeku minulosti, nemohol
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pochopiť ani mnohotvárnu rozmanitosť dejinného vývoja, a teda sa nemohol stať... zdravou
základňou budúcnosti... Marx venuje všetku svoju pozornosť výrobe a len výrobe, človek má
z Kapitálu dojem, že celý svet je jedna veľká fabrika, v ktorej sa vo dne v noci ozlomkrky len
produkuje a produkuje. Prečo? Načo? Pre koho? Na to sa v Marxovej svetovej továrni
nepýtajú.“26

Jediné, čo by som Štúrovej, na svoju dobu geniálne nadčasovej analýze marxizmu
chcela vyčítať, je jeho (i napriek jeho slovanskému, a aj ním samým prírodu tak
uctievajúcemu postoju), mylný súhlas s Engelsom, že „v prírode sú len nevedomé, slepé sily,
že v nej nikde niet uvedomelého, chceného cieľa“27. Naopak príroda na našej planéte je jeden
veľmi cieľavedomý živý organizmus, ktorý veľmi citlivo reaguje aj na naše vysoko
sofistikované zámery a ak ju tým ohrozujeme, má schopnosť nás zničiť (a asi to tak aj urobí,
ak tu bude ľudstvo ďalej vo vzťahu k nej so svojím životom hazardovať!) bez toho, aby tým
zničila iné možné podoby života na tejto planéte. Avšak hlboko obdivujem celú jeho úžasnú
filozofickú schopnosť postrehu a správnej filozofickej diagnostiky marxizmu, tohto veľkého
západného ideologického omylu, diagnostiku ktorého v tej dobe nedokázal urobiť tak ako on
nikto iný.
Kedysi, keď som počas štúdia sinológie a filozofie na Karlovej univerzite v Prahe
musela povinne absolvovať skúšku z marxistickej politickej ekonómie, skúšajúci ma zo
skúšky vyhodil pre moju otázku, „ako chce merať duševnú prácu jednotkou hmotnej
práce?“ Vyrazil ma vtedy vraj pre hlúpo postavenú otázku. So zadosťučinením som si preto
v Marxisticko-leninskej vôli k moci prečítala Štúrov názor, že „v redukcii všetkej ľudskej
práce na jednoduchú a dominantnú prácu svalovú (fyzickú) poznávame opäť marxistickomaterialistický primitivizmus.“28

A Svätopluk Štúr napokon, po všetkých svojich nielen teoretických analýzach, ale
i veľmi krutých životných skúsenostiach s marxizmom-leninizmom, fašizmom i fanatickým
nacionalizmom (ešte by som k tomu dodala, že aj úzkoprsým náboženským dogmatizmom!)
na záver tejto svojej analýzy v Marxisticko-leninskej vôli k moci skoro prorocky konštatuje,
akým bolestne ťažkým problémom bude dostať sa zo začarovaného kruhu tejto
agresivisticko-materialistickej (ale i monoteisticko-kresťanskej) mytológie k naozaj
správnemu a reálnemu chápaniu skutočnosti. Žiaľ, k tomu už v rámci len tradičných
západných filozofických orientácií a ich zaužívaných myšlienkových pochodov dospieť asi
nebolo možné! A tak i napriek tomu, že Štúr intuitívne chápal nutnosť správneho vysvetlenia
metafyzickej podstaty skutočnosti formou dynamickej dialektiky, reálne ju na základe svojich
súdobých európskych znalostí ako naozajstnú prírodnú dialektiku metafyzicky definovať
nedokázal.

Dnes sa však ukazuje, že Západ potrebuje opäť svoje nové obdobie osvietenstva. Na
začiatku 21. stor. mu to začína radikálne vnucovať moderná prírodoveda, najmä svojimi
šokujúcimi objavmi z astrofyziky, kvantovej teórie, ale i genetiky, ba i novej prírodovedeckej
teórie chaosu, vďaka čomu sa už na realitu Univerza/Multiverza bytia či Multivesmíru i na
existenciu človeka na Zemi začína moderná prírodoveda pozerať z úplne nového zorného uhla.
Napriek tomu však moderná európska filozofia ešte stále zostáva úplne paralyzovaná: zo seba
už nemá čo v ontologickej otázke načerpať a za hranice svojich metafyzických obzorov akosi
úplne nepochopiteľne tvrdošijne odmieta siahnuť a získať tým akékoľvek možné nové tvorivé
inšpirácie. Ani Svätopluk Štúr sa za horizonty tradičnej európskej filozofie ešte neodvážil
pozrieť a z prastarých slovanských svetonázorových orientácií, žiaľ, už v Európe nebolo kde
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čerpať, iba ak by sa bol rozhodol hľadať z nej čriepky v nejakej ústnej ľudovej múdrosti.
K tomu však nemal ani výskumnícky sklon, nakoľko nebol etnológ. Lenže podobne ako
v Štúrových časoch aj dnes už jedinou cestou inšpirácie zostáva len siahnuť po klasickom
filozofickom dedičstve rovnako s prírodou zžitej ľudskej kultúry, akou bola tá predkresťanská
– praslovanská. Čiže kultúry, či celej veľkej civilizácie, ktorú sa dodnes západnému
kresťanstvu nepodarilo zmiesť zo sveta spôsobom, ako zmietlo zo sveta všetky ostatné
svetové „pohanské“ kultúry, napr. i tú praslovanskú, ba neskôr i veľmi originálne indiánske
kultúry v Strednej a Južnej Amerike. Takou, kresťanstvom nezlikvidovanou kultúrou
a civilizáciou zostala do dnešných dôb na svete vlastne už len jedna, ktorá vo svojich
pôvodných svetonázorových orientáciách dokázala prežiť skoro až dodnes, a tou je jedine
tradičná čínska civilizácia s jej klasickou taoisticko-neokonfuciánskou filozofiou.

Z hľadiska dejín slovenskej filozofie je však sympatické, že čoskoro po Svätoplukovi
Štúrovi sa týmto smerom čiastočne pokúšal postupovať aj ďalší slovenský filozof (režimom
neskôr podobne umlčiavaný ako Svätopluk Štúr!), ktorého to už dokonca úplne konkrétne
ťahalo, pootvoril okienko aj do klasickej čínskej filozofickej tradície. Bol ním filozof a estét
Marián Váross. V jeho filozofickej tvorbe sa totiž už v 70. rokoch minulého storočia, dá ako
u prvého zo slovenských mysliteľov zdokumentovať aspoň okrajový záujem aj o klasickú
čínsku teóriu bytia. (Inšpirovali ho k tomu filozofické orientácie na čínsku metafyziku v diele
nemeckého filozofa Martina Heideggera.) Demonštroval to svojou, žiaľ až posmrtne
publikovanou prácou, Tao a Heidegger, alebo zamyslenie nad knihou Čang Čungjüana
Creativity and Taoism. V tejto jeho práci totiž po prvý raz v dejinách slovenskej filozofie sa
objavila snaha filozoficky profesionálne pochopiť a analyzovať základný čínsky ontologický
pojem Cestu Tao. (Lebo zo všetkých dávnych svetových filozofických dedičstiev dnes, žiaľ,
už jedine klasická čínska filozofická interpretácia prírodnej dialektiky poskytuje dostatočne
bohatý zásadný materiál pre najlepší kľúč k definícii jednotne celostnej skutočnosti bytia
a k filozoficky nezdeformovanej a ideologicky nesfalšovanej interpretácii večne meniacej sa
v sebe prírodnej reality. Toto si vo svojej dobe ako prvý uvedomil dodnes jeden
z najvýznamnejších moderných svetových filozofov Martin Heidegger. Nuž a Marián Váross
okamžite postrehol hodnotu tohto uvedomenia, čo je veľmi sympatické!
Slovenské filozofické myslenie sa práve vďaka týmto dvom svojim osobnostiam –
Svätoplukovi Štúrovi a Mariánovi Várossovi - a ich snahe pochopiť teóriu bytia cestou
v Európe netradičnej prírodnej dialektiky, realizovanej metafyzickým imanentnom bytia
v ňom samotnom a bez existencie a účasti „transcendentna“, dostalo ich filozofickými
snahami už v predstihu do obdobia filozofickej transmoderny. Aj keď sa profesionálne
sformovalo až v čase, keď už mnohé západné európske národy mali za sebou celé dlhé dejiny
svojich národných filozofií, v snahe dopátrať sa k pravdivej teórii bytia akoby ich filozofickú
výšku nielen dobehlo, ale aj tak trochu, v tom čase, predbehlo. Ak má filozofia plniť svoje
skutočné poslanie byť pravdivou interpretátorkou reality bytia, tak svoje teórie o podstate
bytia nesmie interpretovať nepravdivo a nereálne! Nuž a dnes sa už stále viac a viac
potvrdzuje, že teóriu bytia, interpretujúcu jeho podstatu prírodnou dialektikou energie
protikladov, potvrdzujú aj mnohé významné objavy modernej prírodovedy.

V súčasnosti, keď nám už na našej planéte skutočne ide takpovediac „o život“, mali by
sme konečne začať dôverovať radšej takto poňatej filozofii a nie vymysleným
a monoteistickou náboženskou ideológiou po stáročia zafixovaným západoeurópskym
svetonázorovým predstavám, ktoré fatálne zdeformovali pohľad človeka na realitu.
V záchrane nášho života na Zemi sa už totiž nemôžeme spoliehať na nijakého
nadprirodzeného Záchrancu. Čo najzmysluplnejšie by sme mali spoločnými silami a bez
vzájomných náboženských diktátov a strachu z Boha čo najrýchlejšie zabrzdiť na Zemi nami
spustené devastačné procesy a bez utiekania sa k niekomu inému podriadiť sa pravidlám hry

spomínanej filozofie! A to skôr, než nad v púšte sa premieňajúcimi a pritom obrovsky
preľudnenými kontinentmi sa atmosféra našej planéty prehreje; prepĺňa sa pritom všetkými
možnými plynmi, ktoré do nej vypúšťajú ľudia, len nie pre náš život potrebným kyslíkom!
Pretože Zem si aj v takej situácii nové eventuality života vytvorí, avšak už bez ľudí, čo by
bola obrovská škoda!
Marina Čarnogurská

