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Ó, Svätý Michael 

 

Michael, Michael, počuj nás v tento čas! 

Mocný víťaz s mečom plamenným, 

Vyveď nás hviezdnym znamením, 

Zvíťazil si nad netvorom zlým, 

Pomôž aj nám bojovať s ním. 

Z temnoty hĺbok v nás 

Michael, počuj nás v tento čas. 

        

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Obsah 

1. Prečo zápas Michaela s drakom? Výber témy   4 

2. Práca na soche          5 

2.1. Príprava           5 

2.2. Ako socha vznikala        6 

3. Pozorovanie vlastného procesu      11 

4. Obraz zápasu Michaela s drakom      13 

4.1. Je duchovný svet niečím reálnym?     13 

4.1.1 Je oprávnené, aj v dnešnom svete modernej vedy,  

uvažovať o  existencii duchovného sveta?     14 

4.1.2. Ktorý boh je ten pravý?      18 

4.2. Duchovná veda – antroposofia      21 

 4.2.1. Otázka zla        23 

 4.2.2. Kto je to Michael?       26 

4.2.2.1 Archanjel Michael ako duch času   27 

4.2.2.2. Dospelosť       31 

4.2.2.3. Jesenná imaginácia      33 

4.2.2.4. Michaelovo meno      35 

4.2.2.5. Michaelove váhy      36 

4.2.2.6. Michael v Jánovej apokalypse    38 

4.2.2.7. Kristus a Michael      45 

5. Umenie v dnešnej dobe        49 

 5.1 Umelecký a symbolický pohľad na sochu    50 

Záver           52 

Príloha           53 

Použitá literatúra          

 



4 
 

1. Prečo zápas Michaela s drakom? Výber témy 

 

 Výber témy pre záverečnú prácu na waldorfský seminár bol pre mňa 

náročnou úlohou. Môžem povedať, že už od prvého ročníka som sa pýtal sám 

seba, čo by som mohol robiť, ale nejaká jasná idea neprichádzala. Dlhšiu dobu 

som rozmýšľal nad napísaním rozprávky v duchu bratov Grimmovcov, došiel som 

však k záveru, že by to asi bolo nad moje sily.  

 Asi mesiac pred tým, ako sme mali v kruhu predstaviť svoje témy, som 

vymyslel prácu, kde som chcel skúmať vplyv vody na rast rastlín. Plánoval som 

zalievať semiačka rastlín rôzne ovplyvnenou vodou a pozorovať, či sa to nejako 

prejaví na ich raste. Nemal som síce celkom jasnú predstavu, ako to budem robiť, 

ale schopnosť vody niesť v sebe určité kvality a informácie ma už dlhšie 

zaujímala a chcel som si prakticky overiť, či by sa to naozaj dalo pozorovať.  

 Keď sme však sedeli na septembrovom seminári v kruhu a postupne 

referovali o svojich vybratých témach, môj spolužiak Pavel prišiel v podstate 

s identickou témou predo mnou. V prvom momente ma to dosť zaskočilo, no začal 

som uvažovať, čo s tým. Robiť rovnakú prácu ako Pavel som nechcel, ale žiadnu 

alternatívu som pripravenú nemal.  

Už na začiatku nášho septembrového stretnutia som si všimol stôl pred 

tabuľou, na ktorom stáli dve sochy – jedna stvárňovala Juraja ako na koni zdoláva 

draka a druhá archanjela Michaela. Dostal som nápad, že by som sa mohol 

pokúsiť urobiť niečo podobné. Pýtal som sa sám seba, či by som to dokázal 

urobiť a ako by taká socha mohla vyzerať. Zhodou okolností som sa presne rok 

predtým zúčastnil na týždňovom seminári modelovania hlavy s pani Janou Köen, 

ktorá pôsobí ako umelecká terapeutka vo Viedni. Tento seminár bol pre mňa 

úžasným zážitkom a zároveň som zistil, že aj keď som nikdy predtým s hlinou 

nepracoval, tak mi to celkom išlo a s výsledkom som bol vtedy veľmi spokojný. To 

mi dávalo určitú istotu, že aj sochu Michaela by som dokázal urobiť.  

 Taktiež som si už vtedy uvedomil, že takáto práca by mohla byť pre mňa 

veľkým prínosom aj v inom smere, pretože by som sa mohol dlhodobo zaoberať 

bytosťou Michaela a zároveň sledovať, či sa práca na soche nejako prejavuje aj 

v mojej vlastnej duši, keďže jeden aspekt zápasu Michaela s drakom je vlastne 

obrazom boja, ktorý zvádza každý človek sám vo svojom vnútri, so svojimi pudmi 

a vášňami, obrazom zápasu vyššieho ja človeka s jeho nižším ja.  
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 Tému som nakoniec pracovne nazval ako „Umelecké stvárnenie zápasu 

Michaela s drakom“ a okrem sochy som zvažoval, že vyskúšam aj nejaké iné 

umelecké techniky. Rozmýšľal som napríklad nad reprodukciou nejakého 

stredovekého obrazu, alebo vlastnými obrazmi maľovanými technikou mokré na 

mokré, poprípade prekrývanou technikou. Ako to nakoniec dopadlo, popíšem 

v ďalšej kapitole. 

 Ten večer, v ktorý som si vybral svoju záverečnú prácu, mi to pripadalo 

ako malý zázrak, že to, čo som nevedel vymyslieť v priebehu dvoch rokov sa 

vykryštalizovalo v priebehu pár minút a hlavne som zrazu nemal žiadne 

pochybnosti, že toto je presne to, čo chcem robiť a čo budem robiť s radosťou 

a pocitom zmysluplnosti. Bol som šťastný a zároveň vďačný za toto vnuknutie. 

 

2. Práca na soche 

 

2.1. Príprava 

 

Pokladám za dôležité, aby som predtým, ako začnem popisovať samotnú 

tvorbu sochy, popísal situáciu, v ktorej socha vznikala. Hlavne preto, lebo výber 

témy je jedna vec, ale samotná práca je už vec druhá... 

Od septembra som totiž okrem Waldorfského seminára v Prahe začal 

navštevovať aj Akadémiu Raphael, čo je vlastne päťročné štúdium umeleckej 

terapie na Slovensku, ktoré sa práve otvorilo a ktoré vedie už spomínaná Jana 

Köen.  

Samozrejme, že som zvažoval, či sa budú dať oba semináre zvládať, navyše 

ešte popri mojej práci učiteľa na štátnej základnej škole, ale toto bola jedinečná 

príležitosť,  pretože možnosť nastúpiť do prvého ročníka sa znovu otvorí až 

o štyri, alebo päť rokov, aj to len ak bude dostatok záujemcov. Štúdium 

umeleckej terapie pritom vyžaduje veľa voľného času, pretože vzhľadom k tomu, 

že ide o diaľkové víkendové štúdium, je nevyhnutné, aby sme svoje umelecké 

zručnosti precvičovali aj doma.  

Začiatok prác na soche som tak neustále odkladal, nebol som schopný 

nájsť si dostatočne dlhý voľný čas, aby som sa do toho pustil. Vedel som totiž, 

že keď už raz začnem, tak to bude treba dokončiť v čo najkratšom čase, 

pretože hlina je dosť náročná na to, aby človek svoj výtvor neustále udržiaval 

dostatočne vlhký. Ak totiž socha čiastočne vyschne, je veľmi obtiažne 

dodatočne k nej niečo dorábať, pretože to jednoducho nechce držať.  
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 Skutočnosť, že som hneď nezačal pracovať na soche však neznamenala, že 

som nad prácou nerozmýšľal. Práve naopak. Postupne som si začal hľadať rôznu 

literatúru, týkajúcu sa archanjela Michaela, pomaly ju čítal a rozmýšľal nad tým, 

ako by som chcel, aby moja práca vyzerala, aj čo by mohlo byť v textovej časti. 

Uvedomil som si totiž, že ak chcem byť so svojou prácou spokojný, tak to nemôže 

byť len umelecká práca, ale aj myšlienková. Tiež som na internete a v knihách 

o umení hľadal rôzne umelecké stvárnenia tejto témy a zvažoval, ktorú inú 

techniku, okrem modelovania z hliny, by som ešte vyskúšal.  

V knihe Modlitby a meditácie od Rudolfa Steinera som našiel kratučkú 

modlitbu k Michaelovi v znení: 

 

Ó Michael, 

pod Tvoju ochranu sa porúčam, 

k Tvojmu vedeniu sa pridružujem, 

zo všetkých síl svojho srdca, 

aby sa tento deň stal odtlačkom 

Tvojej vôle, nesúcej môj osud. 

 

A každé ráno, keď som pešo chodil do školy lesnou cestou od môjho bytu 

k škole kde učím, som sa pomocou tejto modlitby pokúšal naladiť tak, aby sa 

v mojich činoch naozaj zrkadlilo aj niečo vyššie, nie len moje osobné túžby, 

domnienky a pocity.  

Musím však priznať, že všetky cvičenia a modlitby, ktoré treba pravidelne 

dennodenne opakovať, sú pre mňa veľmi obtiažne a nie vždy som mal dostatočnú 

vôľu koncentrovať sa na túto modlitbu, či dokonca si na ňu spomenúť. Ale nikdy 

som sa neprestal snažiť a musím povedať, že ak sa to podarilo, tak občas niečo 

z tej nálady, ktorá pritom vznikla, zostalo vo mne prítomné počas celého dňa. Bol 

som si potom istejší svojím konaním a mal som určitú dôveru, že všetko, čo sa 

počas dňa stane má nejaký zmysel a že nemusím všetky problémy niesť úplne 

sám.  

 

2.2. Ako socha vznikala 

 K samotnej práci na soche som sa dostal až druhý víkend v marci 2012, 

kedy som mal konečne voľno a kedy som si uvedomoval, že ak to chcem stihnúť, 
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tak je najvyšší čas. Mal som len celkom nejasnú predstavu, ako by mala socha 

vyzerať a aká by mala byť veľká.  

Vedel som, že chcem robiť Michaela a nie Svätého Juraja na koni. Predsa 

ostávalo množstvo otázok: „Chcem, aby mal drak jednu, alebo viac hláv? Bude 

mať Michael v rukách meč, alebo kopiju, štít, alebo váhy? Urobím mu krídla, 

alebo nechám len ľudskú postavu? Mal by mať niečo na hlave? Oblečiem ho do 

brnenia, alebo do nejakého rúcha?  

Ako prvé som urobil z hliny základňu a začal som tvoriť draka. Volil som 

draka s jednou hlavou z celkom praktických dôvodov, pretože viac hláv by bolo 

náročné urobiť. Hrubá stavba draka trvala asi hodinu a cítil som, že ešte v ten 

deň musím vymodelovať aj Michaela, ako určitú protisilu.  

 

 
 Hrubá stavba draka... 

 

  

Opäť som to urobil veľmi rýchlo, trvalo mi to asi hodinu a pol. Kompozíciu 

som robil viac menej intuitívne a napadlo ma, že by bol asi dobrý nápad postavu 

niečím zosilniť, takže som ju vystužil niekoľkými hrubšími drôtmi. Drôtom som 

spevnil aj pravú ruku a definitívne som sa rozhodol, že Michael bude mať v pravej 

ruke kopiju a v ľavej váhy. Kopiju som spravil z drôtu s tým, že ju neskôr obalím 

hlinou a váhy som plánoval urobiť spojené s telom.  
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Hrubá socha Michaela s drakom... 

 

Potom som sochu navlhčil, zabalil do mokrej handry a natiahol cez ňu 

igelitové vrecko. Tento úkon bolo treba vykonať vždy, keď som skončil s prácou. 

Udržiavať sochu vlhkú je totiž veľmi dôležité, aby sa dalo na nej ďalej pracovať. 

Odvtedy začal pomalý proces práce, kedy som trochu tvoril po večeroch 

a cez voľné víkendy. Najväčšie jadro práce som urobil počas Veľkonočných 

sviatkov, kedy som sochu takmer dokončil. Zostávalo už len pár detailov, ako 

kopija a váhy.  

Postupne som pracoval na povrchu a rozmýšľal, ako by som ktorú vec čo 

najlepšie znázornil. Michaelovi som vytvoril krídla, ktoré boli spočiatku väčšie, 

boli však veľmi ťažké a keďže hlina bola stále mokrá, vlastnou váhou príliš klesali 

a preto som ich trochu zmenšil.  

Ďalšia vec, ktorá zmenila konečnú podobu sochy, boli váhy. Keď som prišiel 

k bodu, že som ich chcel vytvoriť v mnou zamýšľanej polohe, tak som si uvedomil, 

že zbytok sochy je už príliš detailný, aby váhy boli len naznačené pri tele. Vtedy 

som sa rozhodol, že trochu zariskujem a urobím mu ruku s váhami do priestoru, 

tak ako je teraz. Takže som pôvodnú odtrhol, spevnil ju drôtom a „prilepil“ do 
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terajšej polohy. Tiež ľavú ruku s kopijou som zodvihol vyššie, aby boli obe ruky 

v rovnováhe.  

Veľmi náročné bolo dať Michaelovej tvári výraz, s ktorým by som bol 

spokojný. To bolo naozaj ťažké urobiť, lebo hlina nie je materiál, ktorý je na to 

v tejto veľkosti ideálny a bol to v podstate môj prvý pokus. Navyše som nechcel 

pracovať podľa obrázkov, takže som trochu skúšal, až kým som nebol aspoň do 

istej miery spokojný.  

 

 
Detail hlavy 

 

Teraz však nastali aj nečakané komplikácie. Ľavá ruka napriek mojej snahe 

„prilepiť“ ju v novej polohe neustále pukala na mieste, kde bola pripevnená 

k trupu. Navyše ako socha schla, tak vlastnou váhou pomaly klesala a keďže pravá 

ruka bola opretá o kopiju z drôtu, tak nevydržala a takisto pukla... Popukala aj 

päsť držiaca kopiju a na dôvažok všetkého mi vznikala puklina na temene hlavy... 

To boli psychicky veľmi náročné chvíle, keďže som si vôbec nebol istý, či 

sa to ešte bude dať opraviť. Po každej oprave mi to praskalo stále znova. Mal 

som strach, že obrovské množstvo práce vyjde na zmar. Musel som niečo 

vymyslieť, čím by sa dali tie spoje spevniť. Napadlo mi, že by som mohol skúsiť 

použiť lepidlo Herkules, ktoré je veľmi všestranné, dostatočne pevné a navyše 

keď zaschne, tak je priesvitné. Herkules nakoniec pomohol, obe ruky som prilepil 

a prišiel som aj na to, že predsa len je možné dorábať povrchové detaily, aj keď 
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je už hlina suchá. Jemné pukliny je možné zatierať štetcom s riedkou hlinenou 

kašičkou.  Pukliny okolo rúk síce na soche trochu vidno, ale ja som rád, že vôbec 

držia.  

Posledné veci, do ktorých som sa pustil boli váhy a kopija. Pôvodne som 

myslel, že je to práca na pár hodín, v realite to však boli skoro dva dni. Okrem 

hliny a drôtov som použil ešte aj sadru, pretože hlina mi nechcela na drôtoch 

držať a potreboval som, aby to bolo pevné. Nepodarilo sa mi síce váhy urobiť 

celkom v rovnováhe, ale vzhľadom na to, aké to bolo obtiažne, tak som rád, že sú 

aké sú.  

Aby toho nebolo málo, tak celkom na záver som ešte mal problémy 

s podstavcom, ktorý som zväčšoval tiež dosť neskoro a ktorý mi dlhodobo praskal 

po bokoch. S tým som si už vedel našťastie poradiť. 

Keď si teraz spätne pozerám fotky hrubej stavby, ktorá mi trvala tak tri 

hodiny a porovnám to s hotovou sochou, tak sa mi vôbec nechce veriť, koľko 

hodín práce je za tým. 

 
Hotová socha... 

 

Na záver som sa ešte rozhodol, že sochu umiestnim na drevenú dosku, 

špeciálne vyrezanú pre tento účel, na ktorú sochu napevno prilepím. Je to z toho 

dôvodu, že socha váži okolo 13 kíl a veľmi zle sa s ňou manipuluje. Doska by tiež 

mala pomôcť k tomu, aby socha prežila cestu na Fořt, kde budem túto prácu 
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prezentovať. Na tento účel ešte budem musieť vyrobiť nejakú kartónovú 

krabicu. Bojím sa totiž, že by cestu nemusela prežiť v celku.  Fotky sochy v tejto 

práci som však robil v dobe, kedy som túto dosku ešte nemal, takže socha je 

položená len na pracovnej doske.  

V tejto časti chcem ešte spomenúť aj ďalšie moje pokusy o stvárnenie 

Michaela, ktoré ale nebudem podrobne popisovať. Pôvodné plány boli rôzne, ale 

nakoniec som zistil, že samotná socha by úplne stačila. Predsa len však ešte niečo 

vzniklo.  

V prvom rade je to obrázok Michaela a draka maľovaný v Goetheho 

farebnom kruhu technikou mokré na mokré. Maľoval som ho dva týždne po tom, 

ako som začal pracovať na soche. Nebol som s ním veľmi spokojný, preto som ho 

ešte dodatočne trochu prerobil (viď príloha). 

Ďalší môj pokus o znázornenie tejto témy, vznikol paradoxne ešte pred 

výberom tejto témy. V predchádzajúcom roku waldorfského štúdia sme totiž mali 

za úlohu vypracovať desať pesničiek na témy rozprávok, bájok, legiend a bájí 

a zhodou okolností som si pre jednu pesničku zvolil legendu o Svätom Jurajovi, 

ktorú som aj ilustroval. Použil som na to akvarelové farbičky (viď príloha).  

Tesne pred dokončením tejto práce vznikli ešte dva ďalšie obrazy. Jeden 

z nich je druhým pokusom maľovaným mokré na mokré a druhým je uhlíkovou 

ceruzkou načrtnutý obrázok inšpirovaný sochou (viď príloha). 

 

3. Pozorovanie vlastného procesu 

 V minulej  časti som popísal hlavne technickú stránku modelovania sochy, 

teraz  by som rád prešiel k pozorovaniu seba samého, teda toho, čo som duševne 

prežíval pri tvorbe.  

Musím povedať, že práca na soche ma veľmi bavila a s výsledkom som 

v rámci možností spokojný. Počas práce na soche som sa snažil byť v téme 

a neustále som rozmýšľal, ako by sa dali jednotlivé veci urobiť tak, aby čo 

najlepšie zrkadlili kvalitu, ktorú som chcel znázorniť.  

Opäť sa mi ale potvrdilo niečo, čo už dlhodobo na sebe pozorujem a čo 

pravdepodobne súvisí s mojim flegmaticko – melancholickým temperamentom. Je 

totiž pre mňa veľmi náročné začať niečo robiť (flegmatik aj melancholik majú 

nízku „vznietivosť“). Pri tejto práci to bolo vidieť jednak na neskorom začiatku 

práce na soche, na každodenných postupoch a tiež na písaní tejto práce. Napriek 

tomu, že ma určitá činnosť baví, dostať sa k samotnej práci vyžaduje odo mňa 



12 
 

obrovské vôľové úsilie a vždy tomu predchádza kopec rôznych iných činností. 

Mnohokrát som plánoval, že niečo urobím, ale nakoniec som sa k práci v ten deň 

vôbec nedostal. Buď som bol príliš unavený, alebo som sa nechal zlákať inou 

činnosťou a bol som akoby paralyzovaný. Alebo som sa k práci dostal, ale mnoho 

hodín mi ušlo. Každá činnosť sa vtedy zdá dôležitejšia ako to, čo treba naozaj 

urobiť.  

Pochopil som, že aj toto je jedna forma zápasu s drakom, ktorá sa 

odohráva vnútri ľudskej bytosti. Dôležité je si to v prvom rade uvedomiť, lebo až 

vtedy sa na tom dá pracovať. Vôľu je určite možné rozvíjať a v tomto smere 

vidím pre seba celoživotnú úlohu.  

Na druhej strane, v momente, keď som začal na soche pracovať, som sa 

tak dokázal ponoriť do procesu, že som zabúdal na svet okolo seba a hodiny sa 

zdali ako minúty (to by mal byť melancholický temperament vo mne). Ak som sa 

teda prekonal a začal pracovať, tak som s vôľou už problém nemal a pracoval som 

mnoho hodín takmer bez prestávky.  

 

Ďalšia vec, ktorú som si zobral ako úlohu na pozorovanie bola, či moja 

umelecká práca na soche Michaela s drakom bude mať nejaký pozorovateľný 

vplyv aj na schopnosť ovládať moje pudy, inštinkty a vášne, teda to, čo v istej 

forme obraz zápasu Michaela s drakom zobrazuje. O tomto sa píše dosť ťažko, 

ale prišiel som na jednu vec. Bez obrovskej vnútornej snahy to určite nepôjde, 

žiadny vonkajší proces na to sám nestačí (aj keď môže pomôcť) a hlavne to nie je 

jednorazová záležitosť. Draka nemožno skrotiť naraz, ale je nevyhnutné snažiť 

sa o to vždy znovu a znovu. Je naivné si myslieť, že ak sa nám raz podarilo odolať 

nejakej svojej vášni, alebo zareagovať v určitej situácii inak ako zvyčajne, že 

drak je už porazený a že to dokážeme aj nabudúce. Kľúčovou mi pritom pripadá 

schopnosť ovládať svoje myšlienky, teda myslieť len na to, na čo myslieť chceme 

a nenechať myšlienky, obrazy, aby sa samé vkradli do našich predstáv. Ak sa im 

to podarí, tak je veľmi ťažké odolať a drak v nás väčšinou vyhrá. Človek by sa 

však nemal vzdávať, ale skúšať to vždy znova a znova.  
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4. Obraz zápasu Michaela s drakom 

 

 Kým človek nezačne niečo tvoriť, tak má nekonečné množstvo možností, 

ako niečo urobiť. Postupne z nich vyberá, až nakoniec, keď je dielo hotové, stojí 

pred ním jedna jediná, konečná forma. Spôsob, akým sa rozhoduje, čo a ako 

urobiť, môže byť rôzny. Niekedy to prebieha na nevedomej úrovni, inokedy to je 

naopak celkom vedomé rozhodnutie. Na konečný výsledok má samozrejme 

nezanedbateľný vplyv aj použitý materiál a pomôcky a tiež zručnosť tvorcu. 

 Ja som sa samozrejme tiež mnohokrát rozhodoval, čo a ako urobiť 

a väčšinou to boli vedomé rozhodnutia. V tejto časti by som sa chcel pokúsiť 

vysvetliť niektoré motívy použité na mojej soche. Pokladám však za dôležité si 

predtým položiť ešte niekoľko zásadných otázok... 

 

4.1. Je duchovný svet niečím reálnym? 

 

 Pamätám sa, keď nám náš vedúci semináru, Tomáš Zuzák, vysvetľoval ako 

by sme mali naše práce napísať a spomenul pri tom aj dve podmienky. Prvá 

podmienka bola, aby naša práca bola napísaná tak, že nech by ju čítal ktokoľvek, 

aj človek nevediaci nič o waldorfskom školstve a antroposofii, aby z nej nemal 

dojem, že sú to nejaké nezmysly. Druhá podmienka bola, aby sme rozmýšľali, čo 

naša práca prinesie jednak nám samým, ale aj ľuďom, ktorí ju budú čítať.  

 Keďže som si vybral umeleckú prácu zobrazujúcu zápas dvoch duchovných 

bytostí, tak som sa neustále musel pýtať sám seba, ako by mohla byť moja práca 

pochopiteľná a prínosná pre kohokoľvek, napríklad aj pre materialisticky 

zmýšľajúceho človeka.  Zbytočne totiž budem vysvetľovať, kto je to archanjel 

Michael a popisovať jeho súboj s drakom, keď si čitateľ bude myslieť, že sú to 

vymyslené, mýtické postavy. 

 Musím povedať, že už celé roky žijem s otázkami týkajúcimi sa existencie 

alebo neexistencie duchovného sveta a súčasného rozkolu medzi vedou a vierou 

a chcel by som túto svoju prácu využiť na to, aby som zhrnul pár myšlienok 

týkajúcich sa tejto témy. Pokúsim sa aspoň naznačiť odpovede na otázky, ktoré 

si dnes ľudia často kladú. Samozrejme, nie je mojim cieľom niekoho presviedčať 

– to vlastne ani nie je možné – ale skôr ukázať, ako sa na niektoré otázky dá 

pozerať.  
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4.1.1. Je oprávnené, aj v dnešnom svete modernej vedy, uvažovať      

o skutočnej existencii duchovného sveta? 

  

Toto je prvá zásadná otázka, ktorú by si hľadajúci človek v dnešnej dobe 

mal položiť. V prvom rade sa totiž musí pokúsiť zistiť, či vôbec existuje niečo za 

vnemami našich zmyslov a či je možné to vedieť, alebo zostáva človeku len veriť.  

 Pozrime sa spolu na niektoré skutočnosti. Pri pohľade do minulosti si hneď 

všimneme, že ľudstvo od nepamäti hovorí o bohoch, duchovných a prírodných 

bytostiach, o tom, ako tieto bytosti zasahujú do nášho sveta. V podstate všetky 

národy sveta majú nejakú mytológiu popisujúcu vznik sveta za pomoci 

najrozličnejších božstiev a všetky kultúry v dejinách vždy mali panteóny plné 

rozličných bohov a duchovných bytostí. Ak sa ďalej pozrieme na umenie, tak 

v podstate až do 15. storočia  takmer nenájdeme iné, ako náboženské motívy, 

ktoré boli zobrazované.  

 Zaujímavé je, že dnešný vedecký názor na tieto veci je vcelku dosť 

jednotný. V zásade sa predpokladá, že všetky tieto nadzmyslové svety a bytosti 

si ľudia vtedajšej doby vymysleli, pretože nerozumeli javom okolo seba. 

Samozrejme, je to jedna z možností, ale čo nás vedie k tomu, že automaticky 

predpokladáme, že ľudia v minulosti nemohli mať nadzmyslové zážitky, pri 

ktorých vnímali najrôznejšie duchovné bytosti? Len to, že my sami v terajšej 

dobe takéto zážitky nemáme? Ak ale predpokladáme, že ľudia v dávnej minulosti 

boli duševne rovnakí, ako sme dnes my, len mali oveľa menej vedomostí, tak do 

svojich myšlienok vkladáme neopodstatnený predsudok, na ktorý potom už celkom 

nevedome nabaľujeme ďalšie a ďalšie myšlienky.  

 Takáto predstava  je samozrejme oprávnená z hľadiska materialistického 

svetonázoru, kedy predpokladáme, že celý svet vznikol po Veľkom tresku 

postupným náhodným spájaním atómov práve vzniknutej hmoty, kedy najprv 

vznikali hviezdy, potom planéty a na jednej z týchto planét sa v priebehu miliárd 

rokov vytvoril – opäť  celkom náhodou – život, ktorý sa postupne od 

najjednoduchších baktérií, cez stále zložitejšie organizmy vyvinul nakoniec až 

k človeku. Ak túto predstavu sveta prijmeme, potom je pre nás pochopiteľné, že 

človek v dávnej minulosti jednak nemohol mať duševné vlastnosti prevyšujúce 

súčasného človeka a tiež nemohol vnímať niečo, čo neexistuje, teda duchovný 

svet.  

Opäť sa ale vynára otázka – čo z tohto je nejakým spôsobom dokázané? 

Áno, vedci preskúmali množstvo vecí, spoznali mnoho z našej minulosti, pochopili 
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mnohé fyzikálne zákony. Ale ak teraz  tvrdia, že toto všetko vzniklo náhodou, je 

to opäť len predsudok, ich vlastná interpretácia, ktorá nie je dokázateľná. Veď 

prečo by za stvorením sveta, fyzikálnymi zákonmi a evolúciou života nemohli stáť 

duchovné bytosti – bohovia?  

 Napríklad ľudia v starom Grécku verili, že za fenoménom blesku a hromu 

stojí boh menom Zeus. Dnešná veda dnes spoznala fyzikálne zákony elektriny 

a tak sa nám zdá zbytočné uvažovať o duchovnej, neviditeľnej bytosti, ktorá by 

tento jav spôsobovala. V skutočnosti ale veda nepozná príčiny javov vo svete. 

Vieme síce pozorovať nejaký fyzikálny zákon, vieme ho popísať, ale nevieme 

prečo tu je, či vznikol náhodou, či bol niekým stvorený, alebo či na to, aby sa 

mohol tento zákon vo vonkajšom svete prejavovať, nemusí byť neustále 

udržiavaný nejakou duchovnou bytosťou, napríklad práve Diom.  

 Uvedomujem si, že takto sa duchovný svet síce nedá dokázať, pretože 

zatiaľ nemáme prostriedky, ako by sme tieto príčiny javov vo svete mohli 

preskúmať, ale chcel som poukázať na to, že porozumenie prírodným zákonom 

automaticky neznamená, že neexistuje nadzmyslový svet.  

 Pri vede musíme rozlišovať dve rozličné činnosti. V prvom rade niečo 

pozorujeme, vnímame a v druhom rade sa pokúšame to, čo sme pozorovali, 

nejakým spôsobom interpretovať. Akonáhle ale začneme niečo myšlienkovo 

spájať a vysvetľovať to, tak sa nám do toho – často úplne nevedome – vkrádajú 

naše vlastné predstavy a názory, ktoré ale môžu byť mylné a tak bude aj naša 

interpretácia faktov mylná.  

 To je práve obrovský problém dnešnej doby, že väčšina ľudí nerozlišuje 

medzi pozorovanými skutočnosťami – faktami, a následnými interpretáciami 

týchto faktov. Subjektívne názory niektorých ľudí – napríklad vedcov - sa potom 

pre nich stávajú „objektívnymi“ pravdami.  

 Príkladom môže byť povedzme Darwinova evolučná teória. Paleontologické 

nálezy poukazujú na to, že v jednotlivých vrstvách Zeme sa vyskytujú rôzne 

skameneliny, ktoré sú tým jednoduchšie, čím hlbšie ideme. Na základe toho sa 

predpokladá, že život sa vyvinul postupne „zdola“, od najjednoduchších 

organizmov až po zložitejšie. Stačí však, že vyjdeme z iného predpokladu 

a dôjdeme k celkom inému výsledku. Môžeme si napríklad predstaviť, že hmotný 

svet postupne tvorili duchovné bytosti z duchovnej „látky“ a že život tu bol na 

Zemi od začiatku jej vzniku, ale len postupne sa zhmotňoval do pevnej formy, 

ktorá sa zachovala v skamenelinách. Takto vieme fakty – skameneliny – taktiež 

logicky vysvetliť, aj keď samozrejme musíme tiež predpokladať niečo, čoho 
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existenciu nevieme dokázať – teda duchovného sveta. Tento fakt, že nevieme 

niečo vedecky dokázať, ale ešte automaticky neznamená, že to nie je pravda.  

 Práve v dnešnej dobe prebieha na vedeckom poli veľká diskusia medzi 

zástancami Darwinovej teórie a zástancami teórie inteligentného dizajnu. 

Zástupcovia inteligentného dizajnu argumentujú práve tým, že je nemožné, aby 

život vo svojej komplikovanosti a komplexnosti vznikol náhodou. Teda ani veda 

dnes už nie je nejaký jednotný prúd, ale začínajú vznikať skupiny vedcov, ktoré 

často zastávajú úplne protichodné názory. A takýchto sporných otázok by sme vo 

vede našli viacej. 

Treba povedať, že ani dnes nie sú všetci vedci materialisti, ale hlásia sa 

k nejakému vierovyznaniu. Vzniká tu však akási dichotómia, keďže žijú akoby 

v dvoch svetoch, ktoré sa vzájomne neprenikajú. To je ale problém, lebo pri 

takomto prístupe zostáva duchovný svet (alebo Boh) naďalej nepoznateľný 

a možno v neho len slepo veriť. K tomuto problému sa ešte dostanem.  

Na jednej strane máme teda náboženskú tradíciu, ale nevieme dokázať jej 

pravdivosť, na druhej strane máme vedu, ktorá sa snaží všetok svoj obsah nejako 

dokazovať, ale nedokáže sa vyjadrovať k veciam, ktoré nie sú overiteľné, nedajú 

sa vážiť, merať, spočítať. Pojmy ako napríklad láska, viera, etika, umenie, 

morálka stoja úplne mimo objektu vedy. Nedajú sa nijako skúmať.  

Alebo sa pozrime na duševný život človeka, na jeho myšlienky, city a vôľu. 

Čo to vlastne je? A ako vzniká vedomie človeka? Z materialistického hľadiska je 

všetok náš duševný život len zvláštnym prejavom biochemických reakcií, 

prebiehajúcich v ľudskom tele. Logickým vývodom takéhoto názoru je však aj to, 

že človek vlastne nemá nijakú slobodnú vôľu, že je len robotom, strojom 

a otrokom svojich génov, ktoré sú ale tiež celkom nevedomé. V tomto zmysle, ani 

vedec, ktorý takúto teóriu hlása to nerobí sám, ale hovoria za neho biochemické 

reakcie, ktoré v ňom prebiehajú. Všetci materialisti, keby chceli byť dôslední, by 

museli priznať, že človek nemá žiadnu slobodnú vôľu, že je len strojom. Na druhú 

stranu som ešte nikdy nestretol človeka, ktorý by tak naozaj žil. Veď celá naša 

spoločnosť je založená na ľudskej slobode. Nemohli by sme napríklad ani súdiť 

ľudí za ich zlé činy, keby sme nepredpokladali, že sa slobodne mohli rozhodnúť 

nevykonať tento čin. Nehovoriac vôbec o tom, že morálka a zákon by sa stali len 

subjektívnym názorom nejakých jednotlivcov. Pretože ak zákon a morálku 

nemôžeme vztiahnuť na niečo vyššie, tak vlastne neexistuje dôvod, aby sme niečo 

dodržiavali.  
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Ateisti veľmi často hovoria, že viera je len pre slabých, pre tých, ktorí 

nedokážu v živote pevne stáť a prijímať ho taký aký je, v celej svojej pravde. Sú 

dokonca ochotní uznať, že viera môže byť pre človeka dobrá, dodávať mu silu 

v živote, no napriek tomu ju vidia ako určitý sebaklam, aj keď pozitívny.  

Na druhú stranu je však možné tiež povedať, že materialisti zase nežijú 

svoj svetonázor do dôsledkov, že sú materialistami len vo svojich myšlienkových 

predstavách, ale v reálnom živote podľa toho nežijú. A naskytá sa ešte jedna 

námietka. Ako materialista človek nemá vlastne žiadnu zodpovednosť. Či tu 

ľudstvo je, alebo nie je, či tu Zem je, alebo nie je, je vlastne jedno. Všetko to 

náhodou vzniklo a celkom určite to raz zase zanikne. Či som dobrý, alebo zlý 

človek, či som v živote pomáhal, alebo škodil, tiež nemá žiadny význam. Všetko, čo 

môžem urobiť, je čo najviac si užiť. Prečo by som sa mal trápiť pre budúcnosť, 

ktorá je „len“ pojmom, teda reálne neexistuje? Nemusím meniť svoje vlastnosti, 

nemusím sa stávať lepším... Akým diametrálne odlišným sa potom naopak stáva 

život človeka, ktorý si pred seba kladie ako ideál napríklad nejakého svätca, 

a zároveň vidí, ako ďaleko je od tohto ideálu! Aké nekonečne ťažké je pokúšať sa 

zmeniť svoj temperament, ovládnuť svoje myšlienky, city a vôľu... Uvedomovať si 

obrovskú zodpovednosť za ďalší vývoj ľudstva, za to, že ešte nič nie je isté, že 

my to musíme urobiť... Áno, v prvom momente viera človeka posilní a pomáha mu 

žiť, ale ak nezotrvá len v abstraktnej viere a nemyslí si, že všetko za neho niekto 

urobí (čo sa bohužiaľ tiež stáva), tak v druhej fáze prichádza pocit obrovskej 

zodpovednosti a vnútorného rozporu medzi ideálom a skutočnosťou. A to je 

niečo, čo materialista nemusí prežívať. Aj keď treba priznať, že vzhľadom na to, 

že materialisti nežijú svoj svetonázor do dôsledkov, tak často aj oni bojujú za 

lepší svet, za ochranu prírodného prostredia a podobne. Neuvedomujú si pritom 

ale, že takto vlastne napĺňajú idealistické myšlienky, ktoré svojim svetonázorom 

popierajú. 

Ako to teda je? Je možné dokázať, že duchovný svet existuje? Určite 

existujú cesty, vďaka ktorým je možné individuálne prísť k presvedčeniu, že 

duchovný svet je skutočný. Je ale potrebné sa naučiť bez predsudkov pozorovať 

a pýtať sa. Napríklad môžeme pozorovať svoje myšlienky, city a vôľu. Môžeme 

rozmýšľať nad otázkami, ako vzniká naše vedomie, akú povahu majú naše 

myšlienky, či máme, alebo nemáme slobodu pri rozhodovaní. Môžeme pozorovať 

svet a všímať si, či to, čo vidíme má nejaký zmysel, či je vo svete vidieť nejaký 

poriadok, nejakú myšlienku, ktorá všetkým preniká. A nemusíme sa cítiť na tejto 

ceste osamotení, lebo už mnohí kráčali po tejto ceste a veľa už bolo objavené. 
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O toto sa môžeme na svojej ceste oprieť. Spomeniem len dve práce z mnohých, 

pre inšpiráciu.  

Prvá je „Angelológia dejín“ slovenského vedca Emila Páleša, ku ktorej sa 

ešte neskôr dostanem a ktorá popisuje sedem tradičných kresťanských 

archanjelov ako „duchov času“ a skúma, či sa kvality týchto bytostí nejakým 

spôsobom premietajú do dejinných udalostí tu na Zemi. Celý tento výskum 

štatisticky poukazuje na to, že tu existuje vzájomná korelácia a že aspoň určité 

aspekty duchovného sveta sa prejavujú v hmotnom svete a sú dokonca 

verifikovateľné. 

Druhou prácou, ktorá mňa osobne nedávno veľmi oslovila, sú prednášky 

Wolfganga Schada o trojčlennosti zvierat a človeka, ktoré predniesol na 

seminári v Semiloch a ktoré vyšli neskôr na CD. Bolo by príliš náročné vysvetliť 

podstatu tejto témy a v tomto mojom krátkom zamyslení na to nie je priestor, 

ale keď som to čítal, tak som mal neustále pocit, že len tento samotný fenomén, 

ako sa trojčlennosť ľudského organizmu zrkadlí v zvieracej ríši, má silu dokázať 

jasne mysliacemu človeku, že stvorenie nie je náhodné, ale že sa v ňom zrkadlí 

vyšší, božský princíp.  

Tu je ale kameň úrazu akýchkoľvek dôkazov. Dokázať môžete niekomu 

niečo len vtedy, ak tento človek naozaj úprimne počúva a je pripravený zmeniť 

svoje myslenie. V opačnom prípade neprijme akýkoľvek silný dôkaz.  

Žiadny z týchto dôkazov však nie je takej povahy, aby ho človek musel 

prijať, aby mu ho mohol niekto z vonku nanútiť. Tu je práve priestor pre ľudskú 

slobodu, tu preberáme zodpovednosť za svoj život... 

 

4.1.2. Ktorý boh je ten pravý? 

 

Pripusťme teda aspoň hypoteticky, že existencia duchovného sveta je 

možná a skúsme sa posunúť ďalej. Lebo tu naše otázky nekončia, práve naopak. 

Zatiaľ totiž nič nevieme o povahe tohto duchovného sveta. Vynára sa pred nami 

otázka, ako si vybrať v tej nekonečnej spleti náboženstiev a duchovných prúdov, 

ten „pravý“... Veď máme napríklad panteizmus, polyteistické náboženstvá 

a monoteistické náboženstvá, dobrých aj zlých bohov, rozličné náuky líšiace sa 

často len v maličkostiach... Práve táto diverzita a fakt, že bohom ľudia 

v minulosti často pripisovali ľudské vlastnosti, viedla veľakrát k presvedčeniu, že 

bohov si ľudia len vymysleli, aby vysvetlili javy okolo seba, ktorým nerozumeli. 
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Takisto sa príkladmi rozličných krvilačných bohov často poukazuje na to, o čo 

vlastne v náboženstvách „ide“. 

Aká je súčasná realita náboženského, alebo duchovného života? Po prvé tu 

máme ľudí, ktorí sa hlásia k určitému duchovnému prúdu (napr. cirkvi) preto, lebo 

sa do neho narodili, môžeme teda povedať, že kvôli tradícii. Ich vzťah k Bohu 

a duchovnému životu môže byť potom celkom individuálny a pohybovať sa od 

hlbokého duchovného života až po úplnú formálnosť, kedy sa len navonok 

dodržiavajú nejaké tradície – často nasilu, ale skutočná viera tu už nie je. Ďalej 

tu sú ľudia, ktorí sa k nejakému prúdu dostanú neskôr, tu je tiež mnoho možností 

začínajúc od svadby s partnerom, ktorý niekam patrí, cez nejaký zážitok 

v živote, ktorý vedie k zmene, až po usilovné, vedomé, hľadanie a porovnávanie 

jednotlivých prúdov. Do poslednej malej skupiny by som ešte zaradil ľudí, ktorí na 

rozdiel od ostatných majú nejaké vlastné duchovné zážitky, či už sú to zážitky 

pocitové, nejaké videnia, alebo počutia, ktoré ostatní ľudia nevnímajú. 

Vynára sa tu potom otázka samotnej viery. V dnešnej dobe totiž často 

prevláda názor, že viera je práve preto vierou, lebo nie je pochopiteľná rozumom 

a že keby bola, tak už by to nebola viera, ale poznanie. Toto chápanie slova viera 

potom ale vedie k k tomu, že ľudia sa vzdávajú úsudku o vierouke nejakého 

duchovného prúdu a prijímajú ho len na základe svojich pocitov, ktoré sa ale 

veľmi často ukážu ako mylné. Veľmi často náuku svojho náboženstva ani 

nepoznajú, pretože sa im to nezdá byť dôležitým. Takíto ľudia sú potom odkázaní 

pri svojom úsudku o tom, čo je dobré a zlé na svojich duchovných a vlastne sa 

vzdávajú svojej slobody rozhodovania, čo môže byť na jednej strane veľmi 

lákavé, na druhej strane sa mi ale vynára otázka, či sa takto vzdávajú aj 

zodpovednosti za svoje činy...  

Osobne si však myslím, že pokiaľ človek duchovné pravdy len slepo 

neprijíma, ale snaží sa o nich rozmýšľať a žiť s nimi, tak je možné ich pravdivo 

myslieť, nie len im veriť. Výhoda toho, že niečo uchopíme myslením, je práve 

v tom, že nás to oslobodí od možnosti manipulácie inými ľuďmi a robí nás to 

slobodnejšími. Nemusíme potom konať tak, ako nám to predpisuje nejaké učenie, 

ale môžeme konať zo stredu našej vlastnej bytosti, z nášho vlastného poznania 

pravdy. Výsledok môže byť síce navonok taký istý, ale v skutočnosti je tu 

obrovský rozdiel.  

V tomto vidím jeden z problémov súčasných náboženstiev, že kladú len 

veľmi malý, alebo žiadny dôraz na rozvoj myslenia. Z časti sa to dá pochopiť ako 

dôsledok konfrontácie s vedou, kedy, pokiaľ sa nechceli úplne blamovať, museli si 
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nájsť cestu, ako prežiť aj v dnešnom vedeckom svete. Bohužiaľ sa väčšinou 

vybrali cestou, kedy tvrdia, že veda a viera hovoria o dvoch oddelených svetoch, 

ktoré sa vzájomne nekryjú a preto ani nie sú vo vzájomnom rozpore. Súdnemu 

človeku je však jasné, že či už stvorenie sveta, alebo existencia zázrakov, do 

tejto predstavy nepasujú.  

Ako si teda vybrať? Ako dôležité vidím dve veci. Prvá je, snažiť sa zistiť, 

či je daný svetonázor v súlade so skutočnosťou (pozor, nie s interpretáciou 

skutočnosti), napríklad s vedeckými faktami a druhá je pozorovať, či 

z dlhodobejšieho hľadiska prináša ovocie v bežnom živote. Treba sa ale vyvarovať 

predčasných úsudkov, lebo väčšina náboženských textov vznikala v dávnych 

dobách a spôsob, akým sú napísané, nemusí byť hneď zrozumiteľný nášmu 

spôsobu myslenia. Napríklad pre mňa je schopnosť nejakého učenia vysvetľovať 

obrazy starých náboženských textov logickým a zrozumiteľným spôsobom, 

kľúčová pri posudzovaní jeho pravdivosti. 

Samozrejme, táto cesta je ťažká a často sa nevyhneme omylom, ale cez 

tieto omyly sa práve učíme a posúvame stále ďalej. Úloha dnešného človeka je 

skutočne veľmi náročná, lebo sa od nás vyžaduje, aby sme mali značný prehľad vo 

vede, vo filozofii, v náboženstvách. Len tak budeme schopní samostatne sa 

rozhodovať. 

Aj ja sám som v minulosti prechádzal takýmto procesom hľadania a aj 

v súčasnosti sa snažím prehlbovať svoje poznatky, nakoľko mi to dovolí čas. Na 

poznávaní je totiž krásne práve to, že nikdy nemôže byť ukončené. Svet skrýva 

toľko tajomstiev, že vždy môžeme niečo objavovať, vždy sa môžeme tešiť na 

niečo nové, čo ešte len spoznáme. Každá nájdená odpoveď na otázku rozširuje 

obzor a vytvára ďalších desať otázok. Každý z nás sa aj dnes môže cítiť ako 

dávny moreplavec, ktorý sa vydával do ďalekých končín a spoznával tam nové, 

nepoznané veci. 

Procesom postupného hľadania som sa nakoniec zoznámil aj s antroposofiou 

Rudolfa Steinera. Nebola to síce láska na prvý pohľad, ale postupne som si ju 

stále viac a viac zamilovával, práve pre jej schopnosť zrozumiteľne vysvetľovať 

najrozmanitejšie otázky, ktoré ma trápili. A vďaka antroposofii som sa nakoniec 

dostal aj na tento waldorfský seminár. 

Chcel by som sa teraz pokúsiť, aspoň veľmi stručne predstaviť základnú 

koncepciu antroposofického svetového názoru, lebo ju jednak pokladám za veľmi 

obohacujúcu a tiež to bude pre mňa určité východisko k tomu, aby som mohol vo 

svetle tejto koncepcie predstaviť bytosť archanjela Michaela a obraz jeho 
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zápasu s drakom. Chcem tak ale urobiť vo všetkej pokore, pretože si 

uvedomujem, ako málo vlastne o týchto veciach zatiaľ viem a s hlbokou úctou k 

Michaelovi.  

Tiež chcem upozorniť na to, že tým, že tu podávam len veľmi stručný 

náčrt, musím určité veci veľmi zjednodušiť a preto sa môžu javiť dogmaticky. 

Rudolf Steiner sa ale vždy snažil nezväzovať realitu duchovného sveta do 

zjednodušených, konečných pojmov, pretože tieto sa hneď, ako sú vyslovené, 

alebo napísané,  stávajú mŕtvymi, už sa nedajú meniť, nemôžu sa ďalej vyvíjať. 

Preto nikdy nerobieval ucelené prednášky len na jednu tému, ale vždy sa snažil 

o čo najširší prístup a hlavne tú istú vec dokázal popisovať vždy inak, vždy 

z iného uhla pohľadu.  

Preto ak narazíte v mojom krátkom popise antroposofie na nejaké 

nejasnosti, alebo nepresnosti, pravdepodobne to nie je dané obsahom 

antroposofie, ale mojou interpretáciou... 

 

 

4.2. Duchovná veda – antroposofia 

Čo je to teda duchovná veda, alebo inak povedané antroposofia? Nie je 

zvláštne, že sa tu v jednom názve spájajú také protikladné názvy, ako duch 

a veda? 

Rudolf Steiner sám seba nazýva duchovným bádateľom, človekom, ktorý 

rozvinul svoje schopnosti vnímať pomocou duševných orgánov nadzmyslové svety 

a tieto svoje zážitky formulovať v jasných a zrozumiteľných myšlienkach. Toto 

je veľmi prelomový názor, ktorý búra všetky hranice a prekáža obom táborom – 

vedcom, aj náboženským predstaviteľom. Vedcom preto, lebo chce do vedy 

vnášať duchovné obsahy, ktoré boli až doteraz úplne mimo objekt vedy 

a náboženským predstaviteľom naopak preto, že sa o viere a o Bohu pokúša 

hovoriť v jasných a zrozumiteľných pojmoch. Ja osobne si však myslím, že toto 

je pre ľudstvo jediná možná cesta, lebo svet je len jeden, nemôžu tu byť dve od 

seba oddelené reality. Veda a viera sa musia nakoniec spojiť. Či sa tak niekedy 

stane, je v rukách nás ľudí. Každý z nás v sebe nesie potenciálnu možnosť 

zdokonaliť sa tak, že bude schopný vnímať nadzmyslovú realitu a každý, kto chce 

a má na to silu, sa môže pokúsiť si to overiť na vlastnej koži. Antroposofia 

k tomu ponúka jeden z (viacerých možných) návodov. 

 Duchovná veda je v celej svojej podstate kresťanská. V jej centre stojí 

bytosť Krista - Boha, ktorý v určitom momente dejín zostúpil na Zem do 
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pozemského tela človeka. Kristus je tou istou bytosťou, ktorá sa starovekým, 

predkresťanským kultúram zjavovala v Slnku, ako Višvakarman, Ahura Mazdao, 

Ormuzd, Osiris alebo Apolón v Grécku. Aj židovský boh Jahwe, aj keď nie celkom 

ako slnečné božstvo, ale ako mesačné, zrkadlil Krista. Kristus je zároveň Logom, 

Slovom, skrz ktoré povstalo všetko, čo bolo stvorené. Okrem Boha tu 

samozrejme existuje nesmierne množstvo duchovných bytostí, ktoré staré 

kultúry nazývali bohmi a v stredoveku sa z nich stali anjeli. Anjeli sú teda niečo 

ako jednotlivé hlásky slova, alebo ako jednotlivé orgány v tele, kde každý má 

nejakú inú funkciu, ale spolu tvoria jednotný, fungujúci organizmus.  

 Svet bol teda stvorený obrovským množstvom duchovných bytostí, 

postupným „zhustením“ ducha. Zmyslom stvorenia hmotného sveta je pritom 

človek, ktorý bol na počiatku stvorenia stvorený ako dokonalý, ale zároveň ako 

žijúci v lone Boha, bez možnosti slobodného konania, bez vedomia svojbytnosti. 

Postupným spájaním s hmotou sa človek stále viac vzďaľoval božským svetom 

a stále viac sa prebúdzal pre hmotný svet. To bolo samozrejme spojené s veľkým 

utrpením, na druhej strane sa tým ale vytvorila možnosť slobody, ktorej by inak 

človek nikdy nebol schopný. Človek sa teda cez opakované vtelenia na Zemi stáva 

zo stvorenej bytosti bytosťou samostatne a slobodne tvoriacou.  

Keď sa z tohto hľadiska teraz pozrieme na staroveké mytológie, je možné 

im rozumieť tak, že to nie sú obyčajné výmysly našich predkov, ale že sú to 

v obraznej reči prerozprávané skutočné nadzmyslové zážitky ľudí tej doby, kedy 

ešte boli schopní vnímať duchovný svet podobne, ako my dnes vnímame hmotný. 

Rozdiel bol ale v tom, že oni ešte nedokázali tvoriť o týchto veciach jasné 

myšlienky a museli byť takpovediac vedení. Táto schopnosť vnímania 

nadzmyslového sa postupne strácala, až sa nakoniec v dnešnej dobe takmer úplne 

stratila. Namiesto toho ale získal človek niečo iné a to jasné vedomie „ja“, pokiaľ 

je v hmotnom tele a s týmto „ja“ spojené myslenie, ktoré mu umožňuje 

samostatne posudzovať veci a rozhodovať sa. Myslenie sme vlastne zaplatili 

stratou schopnosti vnímať duchovný svet.  

Všetky svetové náboženstvá zrkadlia určitý stupeň vzďaľovania sa človeka od 

duchovného sveta a preto je v nich toľko odlišností. Duchovný svet a bohovia sa 

menili tak, ako sa menil človek. Úlohou náboženstiev bolo viesť človeka v dobe, 

kedy strácal svoju schopnosť starej jasnovidnosti a zabezpečiť, aby sa celkom 

neodklonil od duchovného sveta, aby celkom nezabudol na svoje poslanie na Zemi. 

S tým potom súvisí aj skutočnosť, že stále museli vznikať nové 

náboženstvá, lebo ako sa duševne menil človek, museli sa nevyhnutne meniť aj 
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cesty k Bohu. Často potom dochádza k tomu, že ak sa náboženstvo nereformuje, 

nenapreduje s človekom, tak namiesto pomoci, začne pôsobiť retardačne 

a namiesto anjelských bytostí začnú cez rôzne rituály pôsobiť naopak démonické 

bytosti.  

 Čo bolo teda zmyslom zostupu človeka do hmotného sveta? Plodom, ktorý 

tu získame, je práve naše ja, ktoré keď ho plne rozvinieme, tak nám umožní 

zostať vedomými aj v duchovnom svete a môcť sa slobodne rozhodovať dokonca 

aj pred Bohom, teda stať sa slobodnými duchovnými bytosťami. To bude ale 

našou úlohou počas druhej polovice zemského vývoja, kedy budeme musieť svojim 

vedomím úplne ovládnuť jednak našu duševnosť, ale tiež našu fyzičnosť. Teda 

všetko, čo v nás dnes prebieha celkom nevedome, ako vôľové impulzy v duši, alebo 

všetky metabolické procesy v našom tele, budeme potom schopní samostatne, 

vedome riadiť.  

 Človek dnešnej doby si musí dnes začať vytvárať vlastný vzťah 

k duchovnému svetu a prácou na svojich cnostiach si postupne budovať orgány, 

ktoré mu neskôr umožnia vedomý kontakt s duchovným svetom.  

  

4.2.1. Otázka zla 

 

 Otázky zla som sa zatiaľ ešte nedotkol, aj keď sa jedná o kľúčovú otázku 

pre pochopenie antroposofického názoru na svet a tiež je kľúčovou pre celú túto 

prácu, keďže drak tu vlastne predstavuje „zlo“. Je to ale naozaj veľmi komplexná 

téma, ktorej sa dotnem len v náznakoch. 

 Vo svojej podstate je zlo nevyhnutné k tomu, aby mohol človek reálne 

zažívať a uskutočňovať svoju slobodu. Zlo je zároveň prostriedkom odporu 

vývoja človeka, ktorého prekonávaním sa človek neustále stáva silnejším. 

Spôsobuje nám bolesť, musíme sa premáhať, ale v konečnom dôsledku vďaka 

nemu duchovne rastieme. Toto je zároveň odpoveďou na otázku, ktorú si ľudia 

často kladú a ktorá mnohokrát vedie práve k tomu, že odmietajú veriť v Boha. 

„Prečo to všetko Boh dopustí?“ Na prvý pohľad je tu naozaj rozpor medzi 

predstavou láskyplného, milujúceho Boha a tým, čo sa reálne deje na Zemi. Pri 

dôkladnejšej úvahe však prídeme na to, že vo svete sa nachádza zlo práve preto, 

že nás Boh miluje a ako najväčší možný dar nám daroval možnosť slobody. Len 

tým, že vidíme, aké dôsledky majú naše činy na svet okolo nás, sa môžeme učiť 

a posúvať sa ďalej. Ľudová slovesnosť vyjadruje túto múdrosť vo vete: „Koho 

Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje.“ Tu chcem ale upozorniť, na jednu veľmi 
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dôležitú vec. Utrpenie a bolesť, ako následky zla, majú svoj zmysel jedine vtedy, 

ak človeka vedú k vnútornej a vonkajšej aktivite. Ak človek len pasívne trpí 

a pritom si ešte myslí, že sa tým stáva svätým, tak žije v obrovskom omyle.  

 Rudolf Steiner má jednu meditačnú vetu, ktorá hovorí, že: „Múdrosť je 

kryštalizovaná bolesť.“ Teda bolesť, ktorú sme prežili a dokázali ju vnútorne 

spracovať, sa v nás stáva múdrosťou. Keby táto veta platila všeobecne, tak po 

tom, čo ľudstvo prežilo v 20. storočí, by muselo byť nesmierne múdre, lebo aj  

bolesť, ktorou prešlo, bola nesmierna. Bohužiaľ drvivá väčšina ľudí v tej dobe 

nedokázala k vtedajším udalostiam zaujať taký vnútorný postoj, ktorý by viedol 

k múdrosti. 

 Ako sa ale zlo dostalo k ľuďom? Ak si predstavíme, že celý svet vznikol 

z ducha, tak je jasné, že aj „zlo“, muselo prísť z duchovného sveta. Rudolf 

Steiner hovorí o tom, ako konanie „zla“ dostali isté duchovné hierarchie 

takpovediac príkazom. Potom sa postupne šírilo ďalej smerom k nižším 

hierarchiám. A zlo sa tu myslí tak, že tieto bytosti sa v istom zmysle obetovali 

pre vývoj človeka a spomalili svoj vlastný vývoj, aby naďalej pôsobili starým 

spôsobom, ktorý už nie je takpovediac žiaduci. Jedna z možností, ako sa pozerať 

na zlo je tá, že zlo je vlastne dobro na nesprávnom mieste, alebo v nesprávnom 

čase. Všetko sa totiž vyvíja, neustále mení a ak niečo ustrnie vo vývoji, tak to 

spôsobuje odpor, ktorý je nutné prekonávať. 

 Tak aj isté duchovné bytosti zaostali vo svojom vývoji a začali na človeka 

pôsobiť inak, ako keby sa boli vyvíjali normálne. Jedna takáto situácia je popísaná 

v Starom zákone, v knihe Genezis, ako zvedenie Evy a Adama hadom. Had tu 

predstavuje práve jednu z týchto padlých bytostí – Lucifera. Lucifer vlastne 

predčasne vytrhol človeka z duchovného sveta, ale na druhej strane mu daroval 

poznanie dobra a zla. Dá sa povedať, že Eva ani Adam nemali na výber, pretože 

v tej dobe nemali ešte vlastný úsudok, ani slobodnú vôľu. Skutočne môžeme 

povedať, že „pád človeka do hriechu“, bol Bohom vlastne dopustený. Človek vtedy 

nemohol z vlastných síl Luciferovi vzdorovať.  

 A tu sa dostávame k jednému veľkému tajomstvu, pretože tu je dôvod, 

prečo musela Božská bytosť Krista zostúpiť na Zem do ľudského tela. Keďže 

pád človeka bol spôsobený bohmi, tak by sa človek nikdy nedokázal vlastnými 

silami z následkov tohto pádu vymaniť a jedine iná, vyššia duchovná bytosť mohla 

vykúpiť tento čin Lucifera. Toto je jeden z významov Kristovej obete na kríži. 

 Už som spomínal, že padlé duchovné bytosti sa vlastne obetovali, aby mohli 

týmto spôsobom pôsobiť. Prijali istú hru, aby sa človek mohol vyvíjať. Ale tu 
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samozrejme nejde len o hru, pretože to, čo človek takto získa, je niečím 

reálnym, skutočným. A takisto tieto padlé bytosti sa svojím konaním tak ponoria 

do svojho pôsobenia, že nie sú schopné sa samostatne oslobodiť, vrátiť sa naspäť 

k Bohu. Tu sú odkázané na človeka, lebo jedine človek ich môže zachrániť tak, že 

sa postupne od nich oslobodí, že prekoná ich vplyv na seba a tým ich prinavráti 

božskému poriadku.  

 Padlých bytostí rozlišuje duchovná veda viacero, ale  dve skupiny z nich sú 

kľúčové pre pôsobenie aj v dnešnej dobe. Ide o luciferské a ahrimanské bytosti. 

Zameriam sa len na to, ako tieto bytosti pôsobia na človeka a ešte raz sa k tejto 

téme vrátim neskôr, v kapitole „Michael v Jánovej Apokalypse“, kde sa na to 

pozriem trochu z iného uhla. 

Luciferské bytosti sú také, ktoré neuznávajú hmotný svet. Chceli by 

človeka vytrhnúť zo Zeme a nahovárajú mu, že sa nemusí starať o tento 

pozemský život, pretože len ten duchovný – alebo skôr duševný - je skutočný. To 

je síce v istom zmysle pravda, ale na druhú stranu je náš vývoj možný len na Zemi 

a my nemôžeme Zem opustiť. Všetko, čím je Zem tvorená, je s človekom 

bytostne spojené a človek sa od toho nemôže dištancovať. Práve naopak, keď sa 

vyvinie na určitý stupeň, bude musieť všetky prírodné ríše vykúpiť a vrátiť im 

všetko, čo ony pre neho obetovali. Luciferský vplyv sa prejavuje hlavne na východ 

od Európy v Ázii, v niektorých východných náboženstvách. Celá ázijská kultúra je 

tým poznačená. Ďalší prejav luciferského pôsobenia je v skupinovosti, keď sa 

človek necíti celkom ako individualita, ale skôr ako člen nejakej skupiny - rodu, 

klanu, národa. Tiež sa prejavuje v istej pocitovosti a fantazírovaní, 

v neschopnosti jasne myslieť a tiež v pocitoch nadradenosti a pýchy. Ak by ľudia 

podľahli jeho zvodu, tak istá veľmi malá skupina ľudí by sa dokázala oslobodiť od 

hmoty, ale dôsledkom by bolo, že ostaní ľudia by to už nedokázali a Zem by 

nemohla byť pozdvihnutá vyššie a nemohla by slúžiť ďalšiemu vývoju.  

Ahrimanské bytosti sú naopak protikladné k luciferským bytostiam. 

Nahovárajú človeku, že duchovný svet vôbec neexistuje a že skutočné je len to, 

čo je hmotné. Našepkávajú nám, že sa nemáme starať o to, čo bude po smrti, ale 

užívať si teraz, kým môžeme. Ahrimanské bytosti pôsobia najsilnejšie na západe 

a inšpirovali celú dnešnú modernú prírodnú vedu, ktorej výdobytkom je technika. 

Všetko, čo človeku hovoria je síce pravda, ale je to pravda zbavená ducha. 

Samozrejme, aj tento ahrimanský zvod by nakoniec musel viesť k ustrnutiu 

vývoja, lebo ďalší vývoj človeka už môže byť len jeho slobodným rozhodnutím 

obrátiť sa z vlastnej vôle k duchu a vedomou prácou na sebe. Ak ľudstvo stratí 
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vedomie ducha, tak je všetko stratené. Ahriman sa prejavuje aj vo veľmi silnom 

egoizme a tiež presnom, ale abstraktnom a na hmotu zameranom myslení.  

Takže tu máme vlastne dva druhy zla, ktoré takpovediac stoja proti sebe, 

sú v polarite. A je to zároveň niečo, čo sa dá reálne pozorovať, že zlo má dva 

póly a optimum sa nachádza niekde presne medzi nimi. Jednoduchý príklad zo 

života – všetci potrebujeme jesť, aby sme prežili. Ak máme málo jedla, je to zlé, 

lebo to môže viesť k smrti, ale zlé je aj keď máme jedla veľa – to zase vedie 

k obžerstvu a tiež to môže spôsobiť smrť. Len ak máme jedla primerane, stáva 

sa dobrým.  

Stredom, ktorý stojí medzi týmito dvoma extrémami, je Kristus. Život 

človeka je hľadaním stredu, hľadaním Krista. Žiť v Kristovi znamená vlastne 

nenechať sa stiahnuť ani naľavo, ani napravo.  

Táto dvojakosť zla je pre človeka niečím relatívne novým, aj keď sa isté 

obrazy objavujú už v starovekých mytológiách. Napríklad obraz Skyly a Charybdy 

počas Oiddipových ciest v gréckej mytológii alebo had Midgard a vlk Fenris 

v severskej mytológii. V Starom zákone v knihe Jóbovej sa popisujú šelmy 

Leviatan a Behemot a v Novom zákone sa pre odporujúce bytosti tiež používajú 

dve mená – diabol a Satan, ale k tomu sa ešte dostanem neskôr. Dôležité je si ale 

uvedomiť, že v dnešnej dobe a ani v dnešných náboženstvách, o tom s výnimkou 

duchovnej vedy neexistuje jasné povedomie, čo má za následok, že všeobecne sa 

ako zlo potom rozoznáva len Ahriman, ako temná bytosť, Kristus, ako stred sa 

z nevedomosti vynechá a do pozície Boha sa pasuje Lucifer, ako „nositeľ svetla“. 

 

 

 

4.2.2. Kto je to Michael? 

 

V tejto časti mojej úvahy chcem nadviazať na to, čo som napísal doteraz 

a pokúsiť sa predstaviť bytosť, ktorá hrá vo vývoji ľudstva celkom jedinečnú 

rolu. Ide samozrejme o archanjela Michaela. Keďže sám nie som jasnovidný, som 

v podstate odkázaný na to, čo o Michaelovi napísali, alebo povedali iní, ale 

pokúsim sa vytiahnuť z toho určité jadro a napísať to vlastnými slovami tak, ako 

som tomu porozumel.  
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4.2.2.1. Archanjel Michael ako duch času. 

 

Existuje jedno veľmi staré učenie o siedmych archanjeloch, ktorí sa ako 

duchovia času neustále v rôzne dlhých rytmoch striedajú vo vláde nad svetom 

a ovplyvňujú takto všetko bytie - od evolúcie života až po dejiny ľudstva. 

Posledný, kto sa o tom zmieňuje je opát Trithémius zo Sponheimu. Ten dokonca 

presne určil roky, v ktorých sa jeden archanjel mení s druhým v 354 ročnom 

cykle trvajúcom približne 2480 rokov. Tento cyklus často spomína vo svojich 

prednáškach aj Rudolf Steiner. Existuje ešte jeden kratší, 72 ročný cyklus, 

trvajúci 504 rokov. Archanjeli sa tu ale striedajú v inom poradí. Okrem týchto 

dvoch existuje pravdepodobne ešte veľké množstvo ďalších väčších a určite aj 

menších kozmických rytmov, pretože rytmické opakovanie, samozrejme spojené 

aj s vývojom, je prejavom múdrosti duchovného sveta.  

Úžasnou knihou, pojednávajúcou o týchto rytmoch, je Angelológia dejín od 

Emila Páleša. Ja som čerpal informácie hlavne z jej kratšej verzie nazvanej 

Sedem archanjelov1.  

Jej podstata spočíva v tom, že autor na základe rôznych tradícií z celého 

sveta najprv charakterizuje, popisuje sedem duchovných bytostí a následne v 

obdobiach, kedy boli duchmi času skúma, ako sa ich kvality zrkadlia 

v najrozličnejších oblastiach ľudskej činnosti a tiež prírody. Navyše to robí 

prísne vedecky, využívajúc štatistiku. Človek má takto možnosť skrz pozemské 

zrkadlenia spoznávať - celkom konkrétne - kozmické bytosti. 

Píšem to samozrejme preto, lebo jedným zo siedmych duchov času je aj 

archanjel Michael. Čo o ňom teda vieme jednak z tradícií a jednak zo skúmania 

období, kedy vládol?  

Michael je v prvom rade jeden so štyroch tradičných kresťanských 

archanjelov (ďalší traja sú Gabriel, Uriel a Raphael), vo veľa kostoloch je to 

anjel, ktorý stojí na pravej strane oltára. V kresťanstve je to archanjel smrti, 

ktorý odvádza dušu zomrelého človeka do duchovného sveta a tiež je anjelom 

posledného súdu. V rukách má meč (alebo kopiu) a rovnoramenné váhy, ktorými 

váži jednotlivé duše.  

V Jánovej apokalypse je Michael popísaný aj ako premožiteľ draka, 

ktorého následne zvrháva na zem. Toto je najdôležitejší obraz Michaela v tejto 

práci a budem sa mu venovať osobitne. Teraz chcem poukázať na to, že tento 

                                                           
1 Emil Páleš: „Sedem archanjelov. Rytmy inšpirácie v dejinách kultúry a prírody.“; Sophia 2007; strany 7-16, 56 -68 
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istý obraz sa s malými obmenami objavuje aj v mytológiách starovekých kultúr 

a napríklad aj v rozprávkach. V Babylone by sme našli Marduka, ktorý poráža 

Tiamat, v Indii boha Indru víťaziaceho nad hadom Vritrom, grécky Apolón zase 

víťazí na hadom Pythónom (aj grécky boh Zeus poráža obludu Typona, dokonca je 

tu ženská bohyňa Athéna, ktorá má Michaelské atribúty – kopiju, štít a často 

stojí na porazenom hadovi2)... Nie vždy sa popisy týchto božstiev celkom kryjú, 

ale ak prihliadneme aj na rôzne iné aspekty, tak môžeme Michaela stotožniť aj 

s inými božstvami, ako napríklad s babylonským Šamašom, ktorý pomôže 

Gilgamešovi poraziť obludu Chuvavu, perzským Mithrom porážajúcim býka, 

severským Thórom, slovanským Svarožičom, alebo egyptským Réom. Všetkých ich 

spája to, že sú to slnečné božstvá, alebo aspoň majú niektoré zo slnečných kvalít. 

Síce Marduk, Zeus a Thór môžu byť spojovaní aj s Jupiterom, ale Jupiter 

a Slnko majú mnoho spoločného a je ťažko ich niekedy od seba odlíšiť 3.  

 Neskôr dochádza k postupnému poľudšťovaniu božstiev a v mytológiách sa 

objavujú takzvaní slneční hrdinovia, ktorí sú buď ľuďmi, alebo tvoria akýsi 

medzistupeň polobohov4. Ide o hrdinov ako Gilgameš, Herakles, Perzeus, Sigfried 

a určite mnoho ďalších. V stredovekom kresťanstve sa potom objavuje Svätý 

Juraj, ktorý poráža draka a stáva sa akýmsi predobrazom kresťanského 

rytierstva. Toto sa potom zrkadlí v ľudových rozprávkach, kde rytieri často 

musia zachraňovať princezné z pazúrov rôznych viachlavých drakov. Všetky tieto 

zmeny samozrejme odrážajú zmenu stavu vedomia ľudstva, ako som ju popisoval 

vyššie. Stará jasnovidnosť zaniká a aby sa tieto mohutné obrazy nestratili, sú 

prerozprávané do inej formy, ktorá je prístupnejšia ľuďom danej doby. Aj keď 

zatemňovanie starého jasnovidného vedomia sa prejavuje v tom, že vyššie 

spomínané slnečné božstvá nemajú len kladné vlastnosti, ale niekedy sa správajú 

až príliš ľudsky. Pri pohľade z inej strany sa to ale môže javiť aj naopak – ako 

silnie ľudské sebauvedomenie a rozvíja sa schopnosť samostatne myslieť, 

rozlišovať dobro a zlo, tak sa postupne tento pôvodne kozmický obraz presúva do 

duše každého jednotlivého človeka, kde sa každý stáva potenciálnym slnečným 

                                                           
2
 Helgo Bockemühl: „Podoby Michaela ve výtvarném umění“ časopis Okruh a stred 3/2008, číslo má názov „Michael 

zastánce lidstva“; strany 40 - 41 

3 Zaujímavý je napríklad fakt, že dnešná astronómia hovorí v podstate o „dvojslnku“ Slnka a Jupitera, pretože Jupiter nie 

je celkom planétou, ale vlastne aj hviezdou, pretože okrem odrazu slnečného svetla vyžaruje aj vlastné svetlo – viac Emil 

Páleš: „Angelológia dejín I“; Sophia 2004, strany 408 - 409.  

4 Poloboh sa dá chápať ako človek, ktorý má tak silne rozvinuté duchovné „ja“, že to, čo získal od svojho fyzického otca 

v rámci dedičnosti, je možné úplne zanedbať a stáva sa tak „dieťaťom bohov“.  
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hrdinom, premáhajúcim draka, príšeru. Otázkou dnešnej doby ale ostáva, čo 

v človeku je drakom. Je nanajvýš dôležité toto vedieť, lebo nemožno bojovať 

proti drakovi, ak o ňom nevieme, ak ho nepoznáme. 

Spoločnými vlastnosťami všetkých týchto božstiev, alebo hrdinov sú 

napríklad bdelosť, vševedúcnosť, schopnosť spravodlivo súdiť a odvaha postaviť 

sa démonickým bytostiam. Tým vlastne udržujú kozmickú rovnováhu, čo je ďalším 

aspektom Michaelových váh (pozri aj kapitolu Michaelove váhy).  

Zbrane, ktoré používajú v boji s obludami sú rôzne. Je to hlavne 

dvojstranný meč, kopija, prípadne luk a šípy. Jupiterské božstvá potom často 

používajú buď kladivo, alebo sekeru, ale zvyčajne obojstrannú, podobne ako je 

meč.  

Čo vlastne obrazne tieto zbrane vyjadrujú? Vo svojej podstate je to obraz 

svetla, slnečných lúčov, ktoré sa v ľudskej duši stávajú svetlom jasného myslenia, 

pretínajúceho temnotu nevedomosti. Meč myslenia môže byť tiež prostriedkom 

oddeľovania pravdy od nepravdy, dobrého od zlého, dôležitého od 

nepodstatného...  

V mnohých mytológiách sú to práve slnečné božstvá, ktoré stvorili človeka, 

ktoré ho obdarovali iskrou ducha. Práve preto k nim máme tak blízko a slnečné 

kvality považujeme vo svojom srdci za dobré, lebo my sami ich máme vložené 

niekde hlboko v podvedomí našej duše, skadiaľ k nám prehovárajú vo forme 

svedomia. Jedine z tohto dôvodu môže človek s nádejou dúfať, že sa raz vo 

svojom duchu stane nesmrteľným.  

Vzťah Michaela k ľudstvu je iný, ako vzťah iných duchovných bytostí. 

Michael je celkom otočený k ľuďom a ako jediný verí, že ľudstvo raz dokáže 

naplniť dar slobody, ktorý je práve prejavom obrovskej lásky Stvoriteľa. Tu je 

dobré si uvedomiť, že ak nás niekto vedie ku slobode, tak nás nemôže nijako 

nútiť, nijako manipulovať, môže len trpezlivo čakať, či sa k nemu obrátime po 

pomoc, alebo nie. Naopak bytosti, ktoré vedú k neslobode, k závislosti, nás môžu 

klamať a manipulovať, aby dosiahli svoje ciele. Toto je jeden z dôvodov, prečo to 

niekedy vyzerá, že zlo má nad dobrom prevahu. 

Skúsme sa teraz pozrieť, ako sa slnečné kvality prejavovali a stále 

prejavujú v obdobiach vlády archanjela Michaela.  

Ak sa pozrieme do prírody, tak uvidíme, že v prvej polovici prvohôr, čo bolo 

vlastne také prehistorické michaelské obdobie, sa vyvíjajú orgány ako stonka 

u rastlín, chrbtica u zvierat, vzniká srdce, imunitný systém.  
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Srdce je stredom človeka podobne, ako je Slnko stredom slnečnej sústavy. 

Zvykneme naň ukazovať prstom ako na naše „ja“ a spájame ho s citom lásky 

a svedomím. Stonka a chrbtica sú vertikálne formy, ktoré odrážajú kvalitu 

slnečného lúča dopadajúceho na zem. Ak povieme, že „niekto nemá chrbticu“, tak 

naznačujeme, že aj tu sa zrkadlí nejaká vyššia morálna kvalita spojená 

s chrbticou. Vzpriamenosť našej chrbtice inak celkovo podmieňuje vznik ľudskej 

slobody, pretože umožňuje hornej polovici tela odpútať sa od tiaže hmoty 

a uvoľňuje ruky pre slobodné konanie. Imunitný systém zase robí v krvi to isté, 

čo Michael v nebi. Bojuje s choroboplodnými zárodkami, o ktorých Rudolf Steiner 

hovorí, že sú vlastne fyzickým prejavom padlých, dračích bytostí zvrhnutých 

Michaelom na Zem5. 

Vzniká taktiež šošovkovité oko, ktoré vzniká zo svetla a pre svetlo...  

 Tvary v organickej prírode vtedy začínajú mať lúčovité formy a nastáva 

tiež proces zvnútorňovania, kedy sa tvrdá kostra z povrchu tela organizmov, 

napr. u hmyzu, dostáva dovnútra a tým vlastne umožňuje vznik vyšších zvierat.  

Čo sa ale deje v michaelských obdobiach ľudských dejín? To sa najlepšie 

prejavuje na umení, pretože umelci najrýchlejšie zachytia zmenu duchovnej 

atmosféry a začnú zobrazovať kvality toho ktorého archanjela, v našom prípade 

Michaela. Až následne sa táto zmena prejaví vo filozofii, vede, či pojmoch. 

Základným slnečným tvarom v umení je skamenený lúč, prejavujúci sa 

napríklad v architektúre ako menhir, obelisk a stĺp, dokonca – keďže aj my 

žijeme v michaelskej dobe – ako mrakodrap (aj keď neuvedomelo a tiež tu vidno 

zvnútornenie, nosná konštrukcia išla z von dovnútra). V maliarstve v gotike sa 

začala používať zlatá farba na znázornenie duchovnej oblohy6 a na začiatku 20. 

storočia sa to odrazilo v odklone od materialistického realizmu gabrielskeho 

obdobia opäť k maľovaniu duševného (snového) a myšlienkového sveta7. Maľovanie 

fyzickej reality prestalo byť zaujímavým. 

                                                           
5 Rudolf Steiner: „Boj Michaela s drakem“, deviata prednáška cyklu „Pád duchů temnoty“; pobočka antroposofické 

společnosti v Písku  1998; strana 7 

6 Choďte sa niekedy pozrieť do nejakej svetovej galérie (doporučujem napríklad National Gallery v Londýne, keďže som 

tam mnohokrát bol) a budete žasnúť, podobne ako som žasol ja, že v 13. – 14. storočí sa skutočne takmer výlučne 

zobrazovala zlatá obloha, ktorá bola zase postupne vytláčaná červenou tak, ako sa k moci dostával Samael, archanjel 

Marsu.  

http://www.sophia.sk/sites/default/files/Stretnutia_Zlato_na_oblohe.pdf 

 
7 Napríklad Salvador Dalí evidentne maľoval snovú, duševnú krajinu (slony na dlhých nohách, tečúce hodiny...) a Picasso 

zase mentálnu, myšlienkovú krajinu (husle namaľované naraz z viacerých strán, presne ako ich môžeme vidieť vo svojich 

predstavách). 

http://www.sophia.sk/sites/default/files/Stretnutia_Zlato_na_oblohe.pdf
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 Asi 500 rokov pred Kristom prišla doba, ktorá je pre dnešnú vedu záhadou 

a nazýva sa axiálnou epochou. Záhadou je preto, lebo v tejto dobe začali na 

mnohých miestach Zeme celkom nezávisle na sebe pôsobiť rôzni duchovní 

učitelia, ktorí v zásade hovorili o tom istom. Boli to napríklad Budha, Konfucius, 

Lao-c', Zarathustra, Džina, židovskí proroci a samozrejme grécki filozofi – 

Sokrates, Platón a Aristoteles. Začala sa rozvíjať filozofia, ktorá viedla z kozmu 

k človeku, k sebapoznaniu. Dôležitými sa stali múdrosť, poznanie, hľadala sa 

stredná cesta... V neskorších obdobiach v 500 ročnom rytme prichádzajú ešte 

napríklad Plotinus a Tomáš Aquinský. Celkovo môžeme filozofiu michaelských 

období nazvať idealistickou, teda vychádzajúcou z idei, z ducha. Gabriel tu tvorí 

Michaelovi určitý protipól a vedie myslenie naopak k materializmu. V dnešnej 

dobe by sa teda podľa všetkého mala tiež objaviť nejaká nová idealistická 

filozofia inšpirovaná Michaelom. Alebo už prišla? 

 Michaelovo pôsobenie sa prejavuje aj v sociálnom živote ľudí. 

V michaelských obdobiach je v prvom rade tendencia k demokratickým formám 

vlády, ktoré počítajú so slobodou, ale tiež samozrejme so zodpovednosťou. Ľud 

môže totiž múdro vládnuť len vtedy, keď každý človek dokáže samostatne 

myslieť a vie rozoznávať dobré od zlého a pravdivé od klamstva. V druhom rade 

je to tendencia ku globalizácii, ku spájaniu. Tu ale veľmi záleží na tom, na akých 

princípoch k tomu dochádza. Napríklad Alexander Veľký chcel spojiť ľudstvo na 

základe duchovného zlata, duchovného poznania, kým v dnešnej dobe chceme 

globalizovať na základe hmotného zlata zrkadliaceho sa v peniazoch 

a prejavujúceho sa v dnešnom trhovom ekonomickom systéme... Banky sa dnes 

stali chrámami ducha a žijú v nich ľudia, „bohovia“, ktorí často rozhodujú o našom 

bytí, či nebytí... Ak chceme dnes skutočne globalizovať, tvoriť spoločný svet, tak 

to môže byť jedine na základe nejakej vyššej idei, ktorú všetci ľudia slobodne 

uznajú za pravdivú a budú ju nasledovať.  

  

 

 

  4.2.2.2. Dospelosť 

  

 Pôsobenie archetypálnych síl vychádzajúce z planetárnych sfér, by sme pri 

pozornom skúmaní našli zrkadliť sa aj v ľudskom živote. Tu je opäť priestor na 

to, aby človek pozoroval životy iných ľudí a samozrejme hlavne svoj život, či 

dokáže tieto prejavy pozorovať. Každých sedem rokov pritom patrí jednému zo 

siedmych archanjelov. Teda nie je to celkom pravidelné, pretože práve pôsobenie  

Michaela sa z tejto zákonitosti vymyká. Patria mu totiž až tri za sebou idúce 

sedemročia a to od 21 do 42 rokov. Čo teda vlastne ľudia prežívajú všeobecne – 

samozrejme celkom individuálnym spôsobom – v tomto období? Dá sa tu 

pozorovať niekoľko prejavov. V prvom rade sa človek stáva dospelým, teda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lao-c%E2%80%99
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schopným samostatne myslieť a slobodne sa rozhodovať, z čoho následne 

pramení aj jeho plná trestnoprávna zodpovednosť, ktorá v mnohých krajinách 

začína práve v tomto veku. Ďalej môžeme pozorovať, že veci sa akosi prestanú 

diať z prirodzenosti. Napríklad, ak nám v siedmych rokoch vypadali mliečne zuby 

a spôsob nášho myslenia sa zmenil tak, že sme mohli ísť do školy, alebo keď okolo 

14 rokov prišla puberta, tak sa to nedialo z rozhodnutia človeka, ale dialo sa to 

prirodzene samé od seba a človek si nemohol vybrať, či chce alebo nie. Môžeme 

povedať, že v detstve je človek akoby nesený duchovnými hierarchiami, ktoré 

práve vyvolávajú tieto zmeny, ale ktoré postupne ustupujú do úzadia podobne, 

ako ustúpili do pozadia pri vývoji celého ľudstva. Aj tu sa to deje preto, aby sa 

človek naučil konať sám zo seba, zo svojho vlastného poznania, zo svojej vlastnej 

slobody. Iná cesta k slobode totiž neexistuje, pretože sloboda sa nedá druhej 

bytosti darovať. Akonáhle by niekto niekomu v tomto zmysle daroval slobodu, tak 

v tom momente by ho robil neslobodným, pretože dotyčný sa nemohol slobodne 

rozhodnúť, či chce byť slobodný. Z toho potom samozrejme vyplývajú všetky 

naše životné boje a problémy,  ktoré človek často pociťuje tak, akoby bol 

ponechaný celkom sám seba, pretože podvedome cíti, že to, čo ho v detstve 

nieslo, zrazu ustúpilo do pozadia. Niekedy to môže človek prežívať tak 

intenzívne, že okolo 33 roku prechádza v istom zmysle osobnou Golgotou, 

osobným ukrižovaním.  

 V tomto období sa človek hľadá vo svete, pokúša sa nejakým spôsobom 

uplatniť a uskutočniť svoje ideály. Zakladá rodinu a vyberá si svoju profesiu. 

Práve tu je nesmierne dôležité, aby sa snažil z vlastnej vôle a vlastných síl znovu 

vytvoriť vzťah k duchovnému svetu, aby myslel nadosobné, svetové myšlienky, 

pretože ak sa mu to tu nepodarí, tak neskôr je to už oveľa ťažšie. A dochádza 

k tomu, že človek vnútorne ustrnie a prestane sa vyvíjať. V skutočnosti totiž 

puberta nie je poslednou duševnou zmenou, ktorá sa v nás deje. Každých sedem 

rokov sa v nás niečo mení. Ale od stredu nášho života sa tieto zmeny udejú len 

vtedy, ak pre ne niečo spravíme, ak sa my sami snažíme zmeniť. Už sa viac nedejú 

prirodzene. Dôsledkom môže byť stav, keď človek nedokáže akceptovať svoj vek 

a povedzme chce stále zostať mladým. Ak má dosť prostriedkov, tak môže 

vzhľad svojho tela síce dlho udržiavať mladým, ale vlastne mu uniká zmysel 

života...8 

 

 

                                                           
8 Existuje množstvo literatúry pojednávajúcej o sedemročiach v ľudskom živote – napríklad: 

Sergej Prokofiev: „Karmické bádání Rudolfa Steinera“; Michael, 2000 

Tomáš Zuzák: „Osud a individualita“; Fabula, 2009 

Emil Páleš: „Angelologie dějin 1. Synchronicita a periodicita v dějinách“; Sophia, 2004 
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4.2.2.3. Jesenná imaginácia 

 

Tradičným je tiež priradenie štyroch archanjelov – Raphaela, Uriela, 

Michaela a Gabriela k štyrom ročným obdobiam. Na základe všetkého, čo som 

doteraz napísal, môžeme aj v tomto prípade predpokladať, že zmeny v prírode, 

ktoré vnímame pri zmene ročných období nesúvisia len s výškou Slnka nad 

horizontom v danom ročnom období, ale že sú dôsledkom obrovskej kozmickej 

múdrosti.  

A citliví ľudia vnímajú so zmenou fyzickej prírody aj určitú zmenu 

duševnej nálady, ktorá sa tiež dá pozorovať. Niečo sa totiž nedeje len navonok 

v prírode, ale aj duchovne sa tu niečo odohráva. Čo nám k tomu hovorí 

antroposofia? Hovorí, že striedaním ročných období vlastne Zem dýcha a spolu 

s ňou dýcha aj človek. Povedzme na jar, keď ožíva celá príroda a všetko začína 

rásť a kvitnúť, sa duševne-duchovne deje vlastne proces výdychu našej Zeme9. 

Všetky elementárne bytosti10, ktoré počas zimy oddychovali hlboko pod zemou 

teraz začínajú vychádzať von, prebúdzajú rastliny  a starajú sa o ne. Duševnosť 

Zeme sa stále zväčšuje, rozpína sa do kozmu, akoby sa v ňom chcela rozplynúť. 

To vrcholí na Jána, kedy sa výdych ukončí a zem sa začne postupne nadychovať. 

Príroda začne pomaličky odumierať, dozrievajú plody, rastliny vädnú a stromy sa 

zahaľujú do žltých a červených šiat. Duša Zeme sa pomaly sťahuje späť 

a nakoniec počas Vianoc je najhlbšie ponorená.  

Človek je - napriek tomu, že sa z prírodných dejov postupne vymaňuje – 

tiež ovplyvňovaný tým, čo sa vonku deje. Keď sa na jar začína rozpínať duša 

Zeme, tak aj ľudská duša sa postupne začína šíriť do priestoru, akoby sa aj ona 

chcela rozplynúť vo všetkom tom svetle a nádhere, ktoré ju obklopuje. 

Následkom ale je, že žijeme viac pocitovo, ponárame sa do nekonečných 

a prekrásnych zmyslových vnemov, ktoré nás obklopujú, ale na druhej strane 

nedokážeme vtedy tak čisto a jasne myslieť. Akoby sme polovedome snívali. To je 

možné skutočne pozorovať, aké náročné je myslieť počas teplých a slnečných 

letných dní... V jeseni si naopak môžeme všímať, ako ruka v ruke so zanikaním 

                                                           
9 Treba si samozrejme uvedomiť, že keď u nás začína napríklad jar, tak na južnej pologuli začína naopak jeseň. Dýchanie 

Zeme spojené s pôsobením archanjelov sa teda nedeje všade rovnako, ale skôr sa to dá predstaviť ako určitá vlna, ktorá 

postupuje po zemskom povrchu. 

10 Elementárne (živlové) bytosti ako salamadry (duchovia ohňa), undiny (duchovia vody), sylfy (duchovia vzduchu), gnómi 

(duchovia zeme) tvorili od nepamäti súčasť snáď všetkých svetových kultúr, len v dnešnej dobe boli vytesnené z ľudských 

životov ako vymyslené, rozprávkové bytosti. Bez nekonečne oddanej práce týchto bytostí by však nebolo možné, aby 

príroda vôbec žila, ony vlastne tvoria dušu prírody.  
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prírodnej nádhery sa nám opäť navracia naša schopnosť myslenia.11 Zmyslové 

podnety sa strácajú a našou úlohou je teraz všetky tieto vnemy myšlienkovo 

spracovať. Počas Vianoc, kedy vonkajšia príroda spí, je potom človek ponorený do 

svojho vnútra a v ideálnom prípade môže sledovať, ako sa to, čo počas jari a leta 

prijal do duše, premieňa na plody jeho duševnej práce.  

S príchodom jari sa v prírode na duševnej úrovni začína určitý proces, 

ktorý počas leta stále silnie a ktorý by sme mohli nazvať sírnym, alebo 

sulfurickým. Ide o to, že celá atmosféra sa postupne stále viac a viac prestupuje 

sírnym ohňom luciferských bytostí. Toto je na jednu stranu celkom prirodzený 

proces, ktorý je nutný k tomu, aby sa príroda prenikla plodivými silami, na druhej 

strane táto síra preniká hlboko do duševných tiel ľudí, kde sa spája so všetkým, 

čo ešte nedokázali zduchovniť a premeniť. Vedomie ľudí sa utlmuje a prepadá 

vášnivosti, uspokojovaniu nižších túžob. Imaginatívne môžeme povedať, že v lete 

sa z týchto sírnych výparov tvorí hadovitá, luciferova postava a tiež drakovitá, 

ahrimanova postava, pričom obaja sa snažia odtrhnúť človeka od duchovných 

svetov, od spojenia s ich vyšším „ja“.  A tu prichádza - ešte akoby v predstihu – 

Michael, ktorý máva svojim sférickým mečom a očisťuje atmosféru od tohto 

sírneho ohňa. Fyzickým prejavom tohto duchovného deja sú roje meteorov, ako 

napríklad Perzeidy , ktoré začínajú byť viditeľné už od júla a svoje maximum 

dosahujú v auguste. Môžeme ich nazvať aj kozmickým železom, ktoré vstupuje do 

atmosféry Zeme a očisťuje ju od letného zasírenia a ľudských vášní. Ich hmota 

je síce malá, ale ich očistná duchovná sila je obrovská.  

Toto duchovné železo meteorov preniká až do ľudskej krvi, kde sa v malom 

odohráva podobný proces ako v kozme. Dôsledkom toho je, že ľudská krv je takto 

zbavovaná strachu.  

A ak začne ľudstvo jedného dňa opäť s plným vedomím sláviť sviatok 

archanjela Michaela, ktorý je dnes skôr formálnym sviatkom určeným na 29. 

septembra, tak to bude práve sviatok zbavenia sa strachu a bázne, sviatok 

vnútornej iniciatívy  a sily, sviatok silnej ľudskej vôle. 12 

 

 

                                                           
11 Nie nadarmo začína takmer všade vo svete školský rok práve tu a nie v inom ročnom období. 

12
 Námet čerpaný hlavne z knihy – Karel Funk: „ Tajemství čtyř ročních období. Esoterika roku v ozvěnách lidské 

duše.“; Eminent 2004, strany 95 -140 
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4.2.2.4. Michaelovo meno 

 

Michael je jednou z mála anjelských bytostí, ktorá sa aj v Biblii 

niekoľkokrát spomína menovite, čo je inak veľmi zriedkavé. Jeho meno má 

hebrejský pôvod a na rozdiel od mien iných známych archanjelov, nie je popisom 

nejakej božskej schopnosti, ako napr. Raphael – „Boh vylieči“, ale jeho meno je 

otázkou: „Kto je ako Boh?“ To je veľmi zvláštne, pretože otázka jednak od 

poslucháča vyžaduje vnútornú aktivitu, niečo od neho chce a tiež význam tejto 

otázky je znepokojujúci... „Kto je ako Boh?“ To sa človeka dotýka až v jadre jeho 

bytosti. Prvýkrát takto k človeku prehovoril Lucifer v rajskej záhrade – „... 

budete ako Boh...“(Gn 3,5) Tým oslovil človeka na citlivom mieste, pretože keď 

Elohim tvorili človeka, tak ho tvorili na svoj, teda božský obraz. Lucifer takto do 

vedomia človeka vyzdvihol niečo, čo žilo hlboko v jeho nevedomí a čo jediné ho 

mohlo odvrátiť od Boha samotného... Takto sa človek stal malým bohom Zeme 

pod vedením Lucifera. Tu ale prichádza Michael a silou celej svojej bytosti 

stojacej na otázke: „Kto je ako Boh?“ zráža všetok pocit bohorovnosti a pýchy, 

založený na klame, z neba... Meno Michael vedie človeka k pravej pokore a každá 

„bohorovnosť“ sa ukazuje vo svojej prázdnote a ničotnosti. 

To ale nie je všetko, pretože ak je človek naozaj stvorený na obraz Boží, 

tak to nemôže byť koniec. Prichádza Kristus a on dáva slovám „ako Boh“ nový 

význam, keď hovorí: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ 

(Mt 5,48). 

Kristus prináša pravé Ja človeka, pravú hviezdu, ktorá je súčasne 

individuálna a predsa žije v Božskej vôli. Ak sa človek pokúša žiť slová: „Nie ja, 

ale Kristus vo mne“, tak je na ceste k svojej „bohorovnosti“ a stáva sa „ako Boh“.  

Toto ale nie je prírodný zákon, nie je to niečo prirodzené, čo by sa naplnilo 

bez činnosti človeka. On sám musí chcieť byť „ako Boh“ a svojou pokorou sa 

nesmie schovávať za svoju lenivosť a zbabelosť. Otázka: „Kto je ako Boh?“, 

takto získava nový význam a namiesto pokory vedie k odvahe, k odvahe stávať sa 

skutočným človekom, stávať sa kresťanom. 13 

 

 

                                                           
13 Námet čerpaný z článku od Rudolfa Frielinga: „Jméno Michael“; časopis Okruh a stred 3/2008, číslo má názov „Michael 

zastánce lidstva“; strany 2 – 4 
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4.2.2.5.Michaelove váhy 

 

Keď sa pozrieme na rôzne umelecké vyobrazenia boja Michaela s drakom, 

môžeme si všimnúť, že Michael nebojuje s hnevom, agresívne, ale práve naopak, 

že sa v jeho tvári zrkadlí pokoj a vnútorná rovnováha. Táto rovnováha súvisí 

s váhami, ktoré Michael zvyčajne drží a ktoré vyjadrujú vnútornú stránku jeho 

bytosti. Tieto váhy trojakým spôsobom súvisia aj s človekom.  

Sviatok Michaela sa slávi jeden týždeň po jesennej rovnodennosti, čo je 

vlastne prechod roka zo svetla do tmy, zo života do smrti. Michael sa nám tak 

stáva sprievodcom v temnej časti roka, k čomu nás obdarúva vnútorným svetlom 

jasného myslenia. Deň po rovnodennosti takisto prechádza Slnko zo znamenia 

Panny do Váh a a Michael nám takto sprostredkúva aj ich kvalitu.  

Druhú súvislosť nájdeme v samotnej stavbe fyzického tela človeka, 

v panve, na ktorú sa opiera chrbtica a ktorá nám umožňuje chodiť tak, že stred 

nášho tela je v rovnováhe. Nohy sú tu ako jednotlivé váhy, ktoré sa pri chôdzi 

rytmicky pohybujú hore a dole, avšak horná časť človeka  je v pokoji. Nohy sú 

tak spojené s pohybom Zeme a hlava sa naopak spája so stálosťou hviezdneho 

neba.  

Tretia súvislosť sa vzťahuje k rovnováhe medzi vonkajším a vnútorným 

svetom, ktorá sa prejavuje vo farbe pleti. Táto vzniká tak, že červená farba krvi 

jemne presvitá cez pokožku. Pokožka má správnu farbu vtedy, keď je človek 

emocionálne v pokoji. Inak nastávajú dve rôzne situácie, dva extrémy. Prvou 

situáciou je zblednutie pokožky pri strachu. Prečo sa človek vlastne bojí? 

Pretože vonkajší svet nad ním získava prevahu, je pre neho temný 

a nepochopiteľný. Strach je vlastne slabosťou myslenia. Človek sa vtedy 

podvedome sťahuje do svojho centra, čo spôsobí odkrvenie  a zblednutie 

pokožky. Druhá situácia je sčervenanie pokožky pri hneve. Vtedy naopak sa niečo 

z človeka chce dostať von do sveta, pokožka sa prekrví a človek v hneve uvoľňuje 

svoju vôľu. Opäť ide o neprimeraný vzťah vnútorného sveta človeka s vonkajším 

svetom.  

Situácia dnešného človeka je taká, že je duševne vlastne nezamestnaný. 

Bežný človek pracuje, ale práca ho často vôbec nebaví a ide mu len o to, aby 

zarobil na prežitie. Postupne sa mu tak začne jeho život „diať“, zistí, že ho už 

sám neurčuje a stáva sa divákom, ktorý pozoruje, čo sa deje. Nezamestnáva 

svoju dušu ničím, čo by ju podnecovalo k nejakej činnosti, k vývoju a nevyužité 

duševné sily ho začnú ťahať k vzrušujúcim zážitkom. Túžba po vzrušení je 
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podvedomá a človeka uspokojí len na krátky čas. Toto práve využíva celý zábavný 

priemysel. Vedie to k tomu, že človek je takpovediac rozdelený na dve časti. 

Horná časť tela s hlavou žije v neustálom strachu zo sveta a naopak spodná časť 

tela tento pretlak uvoľňuje vylievaním sa do sveta. Prepadá hnevu. Dôsledkom 

toho sú potom činy, ktoré sú väčšinou deštruktívne a prejavujú sa v rastúcej 

kriminalite a vandalizme.  

Príčinu tohto stavu musíme hľadať v dnešnom materialistickom 

svetonázore, ktorý nenápadne ovplyvňuje celý náš život. Jeho dôsledkom vzniká 

predstava, že to, čo sa okolo nás deje, s nami vlastne nesúvisí, nijako sa na tom 

nepodieľame. Vedomie len zrkadlí vonkajší život a naše vnútorné prežívanie je 

úplne nepodstatné. V duši tak vzniká pocit bezmocnosti a nezmyselnosti, ktorý ju 

odcudzuje životu. Takisto naše telo patrí k reálnemu životu. A toto telo tiež 

potrebuje uspokojiť svoje potreby. To môže viesť k tomu, že človek 

uspokojovaniu týchto potrieb celkom prepadne a v podvedomí duše sa opäť šíri 

pocit bezmocnosti a nezmyselnosti.  

Riešenie tohto problému musíme hľadať v spojení myslenia s vôľou, čo 

môžeme nazvať aj „kráľovskou svadbou“. Tu je dôležité si uvedomiť, že kým 

v myslení sme celkom bdelí, tak vôľa je pre nás niečím celkom nevedomým. Ak 

ideme niečo urobiť, tak vnímame najprv myšlienku a následne už samotný akt, ale 

vôľa ako taká, nám zostáva skrytá. Existujú dve cesty, ako vôľu postupne robiť 

viditeľnou, vedomou. Prvá možnosť je vybaviť si nejakú myšlienku, ktorá nám 

v minulosti niečo vysvetlila a skúsiť ju znova celú vybudovať. Najprv je táto 

myšlienka nejasná, ale ak na ňu zameriame svoju vôľu, tak obraz postupne 

dostane jasné a presné kontúry. Nezameriavame sa však na obsah tejto 

myšlienky, to teraz nie dôležité, ale na činnosť, ktorú vykonávame. To je pre nás 

namáhavé, ale skrze toto snaženie spoznávame svoju vôľu. Druhá možnosť je 

naopak zamerať sa na naše chcenie. Niekedy po niečom túžime, ale uvedomíme si, 

že motív, pre ktorý danú vec chceme, nie je správny. Vtedy začína „vnútorný 

boj“, kedy staviame svoju vôľu proti tomuto chceniu a tu opäť začíname niečo 

tušiť o podstate vôle.  

Ak sa nám podarí osvetliť vôľu svetlom myslenia, tak dôjde k spojeniu 

protikladov, ku kráľovskej svadbe. Vôľa a myslenie tak budú žiť vo vzájomnej 

harmónii, rovnováhe. 14 

                                                           
14

 Námet čerpaný z článku od Franka Peschela: „Michaelovy váhy“ časopis Okruh a stred 3/2008, číslo má názov „Michael 

zastánce lidstva“; strany 14 - 19 
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4.2.2.5. Michael v Jánovej apokalypse 

 

Jánova apokalypsa je napísaná zvláštnym, dalo by sa povedať „temným“ 

jazykom, ktorý na človeka pôsobí takmer odstrašujúco. Je to ale nesmierne 

hlboký text, vypovedajúci o budúcnosti ľudstva, pokiaľ mu samozrejme dokážeme 

rozumieť. Na pomoc si opäť môžeme zobrať rôznu duchovno-vedeckú literatúru, 

či už priamo od Rudolfa Steinera15, alebo napríklad od Emila Bocka, ktorého kniha 

Apokalypsa Svätého Jána16 je nesmierne inšpirujúca. Práve z tejto knihy som 

čerpal väčšinu myšlienok tejto kapitoly, vlastne je to stručne prerozprávaný jej 

obsah17. Táto kniha je dôkazom, že pôvodnú, veľmi ťažko zrozumiteľnú reč Jána 

je možné takpovediac „preložiť“ do zrozumiteľných myšlienok. Ja však nechcem 

popisovať, o čom hovorí celá Apokalypsa, ale zamerať sa na archanjela Michaela 

a samozrejme tiež na draka.  

Ako prvé si môžeme všimnúť, že Michael, napriek tomu, že sa tu spomína 

mnohokrát, len jediný raz - v boji s drakom - sa nazýva menom. Tento boj je 

popísaný v dvanástej kapitole, presne v strede Jánovej Apokalypsy, čo nás 

necháva tušiť, že Michael tu zohráva centrálnu úlohu. Dokonca môžeme povedať, 

že Apokalypsa je Jeho kniha, že on je tým anjelom, ktorý sprevádza Jána 

v duchovnom svete a ukazuje mu všetky zjavenia. Vo všetkých ostatných 

prípadoch sú použité rôzne prívlastky, podľa ktorých ho môžeme spoznať, ako: 

„Jeho“ anjel, „prvý“ anjel a hlavne „iný“ anjel. Čím je teda Michael „iný“, iný ako 

ostatní anjeli? Iný je tým, že na rozdiel od ostatných anjelov nezameriava svoju 

pozornosť na Boží trón, ale naopak na ľudstvo. Svoju silu pritom čerpá priamo zo 

Slnka, z Krista. Je tým, kto umožňuje vývoj ľudstva a kto nás už na začiatku 

knihy volá do budúcnosti: „Vystúp sem a ukážem ti,...“(Zjv 4,1). Pretože ľudia 

nemajú zostať len obyvateľmi zeme, ale majú sa stať aj obyvateľmi ducha, kde 

sa majú spolu s anjelmi podieľať na ďalšom vývoji sveta.  

Poďme sa teraz bližšie pozrieť na už spomínanú 12 kapitolu, ktorá je 

nosnou témou tejto práce.  

Nájdeme tu tento príbeh. 

                                                           
15 Rudolf Steiner: „Jánova apokalypsa“; Michael,2004, GA 104 

16 Emil Bock: „Apokalypse. Betrachtungen über die Offenbarung des Johannes“; Verlag Urachhaus, 1951; Ja som vychádzal 

z anglického prekladu knihy: „The Apocalypse of Saint John“; The Christian Community, 1951,2005; kapitola „Michael and 

the beasts from the Abyss“, strany 101 - 118 

 
17 Tiež som čerpal z článku od Engelberta Fishera: „Michael v Apokalypse“, v časopise Okruh a stred 3/2008, číslo má 

názov „Michael zastánce lidstva“; strany 20 -24 
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Žena a drak. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá 

slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola 

ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. A bolo vidieť aj iné znamenie na 

nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem 

diadémov; jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. 

A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho 

porodí. I porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými 

národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. Žena potom utiekla na 

púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní. 

Boj draka na nebi.  Na nebi sa strhol boj: Michael a jeho anjeli bojovali 

proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto 

v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý 

svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli.  (Zjv 

12,1-10) 

.............. 

Boj draka na zemi. – Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, 
čo porodila chlapca. Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť 
na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. 
Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale 
zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej 
papule. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, 
ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.  

 (Zjv 12,13-17) 18 

Ako je vidieť, ani kresťanstvo nie je zbavené mytológie. Ba dokonca by 

sme mohli povedať, že tu práve všetky mýty minulosti vrcholia, dochádzajú 

k naplneniu.  

Ak sa pozrieme na biblický Starý zákon, tak hneď na jeho začiatku v knihe 

Genezis stojí mýtus stvorenia sveta. Potom sledujeme, ako sa človek postupne od 

Boha vzďaľuje a ako sa jeho obrazné vedomie postupne mení na rozumové. 

V Novom zákone je to ale naopak. Tu stojí mýtus na konci knihy, v Jánovej 

apokalypse. Je tu ale podstatný rozdiel, medzi oboma mýtmi. Kým starozákonný 

vyviera z prirodzenej, snovej jasnovidnosti, vlastnej všetkým starovekým 

národom a obracia sa do minulosti, tak mýtus v Novom zákone je akýmsi 

                                                           
18

 Biblia, Dokumenty Katolíckej Cirkvi, www.avemaria.sk 
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vrcholom, znovunavrátením sa k Bohu po dlhej a strastiplnej odluke od Neho 

a hovorí o budúcnosti ľudstva. Apokalyptik Ján sa tu stáva prvým človekom, 

ktorý skrz Krista znovu pozdvihol svoje vedomie k vnímaniu duchovnej reality. Je 

to prvé ovocie novej, vedomej jasnovidnosti, ktoré môže pomáhať, aby v každom 

človeku postupne tiež dozrievali sily jasnozrenia.  

Na vrchole Jánovej apokalypsy, v 12. a 13. kapitole,  nájdeme vyrozprávaný 

veľkolepý kresťanský mýtus, tvoriaci srdce kresťanstva, v ktorom sú zozbierané 

a znovuzrodené staroveké mýty. Vystupujú tu tri hlavné postavy: 

Prvou postavou je žena odetá slnkom, božská matka, rodiaca dieťa. V našej 

kultúre si každý hneď vybaví Máriu s Ježiškom, ale to nie je jediný príbeh, kde 

sa môžeme stretnúť s týmto motívom. Opäť sa stačí pozrieť na staroveké 

mytológie a nájdeme mnoho podobností, pretože tento obraz je spoločným, 

všeľudským vlastníctvom. V Egypte nájdeme Isis s Horom, v Grécku bohyňu 

Demeter - Céres. Tá má síce v rukách klas a nie dieťa, ale jeho symbolika je 

rovnaká. Jej dieťaťom je celé zemské stvorenie. Aj Kelti mali svoju pannu 

s dieťaťom – „Virgo Paritura“. Na ďalekom východe narazíme zase na ženskú 

bohyňu Kuan-jin. Nie je to teda len kresťanský obraz historickej Márie, ale tiež 

kozmický archetyp.  

Druhou postavou je veľký, ohnivý drak, ktorý je stelesnením bezpočtu 

mytologických motívov. Chce ukradnúť a zožrať dieťa, ktoré sa má práve 

narodiť. V gréckych bájach Python ohrozuje Léthe, ktorá má porodiť Apola. Je 

zachránená pred drakom a odnesená na ostrov Delos, kde môže porodiť nebeské 

dieťa. Isis tiež porodila Hóra v ďalekej samote, kam odišla pre ochranu pred 

Typonom.  

Treťou postavou je žiarivý víťaz nad drakom – archanjel Michael. 

Najzarážajúcejšiu paralelu s apokalyptickými obrazmi ale nájdeme vo 

vianočnom príbehu Márie s Ježiškom. Nemôže chýbať ani drak, ktorý je 

v ľudskej podobe reprezentovaný Herodom. Nebeský obraz všetkých čias bol 

takto znesený z neba na zem. Čo vlastne predstavuje žena čakajúca dieťa?  

Ak by sme si Kozmos predstavili ako človeka, tak potom všetko to, čo 

vnímame našimi zmyslami, celá Zem, planéty a hviezdy by patrili k telu Kozmu. Ale 

tak, ako má dušu človek, tak ju má aj Kozmos. Tú síce fyzicky nemôžeme vidieť, 

ale jasnovidci staroveku ju vždy videli. Žena na nebesiach je vlastne obrazom 

svetovej duše. Veľkým darom a tajomstvom ľudskej existencie je, že každý 

človek nesie vo svojej duši kópiu svetovej duše.  
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V Apokalypse sa žena – duša prejavuje vo svojej trojčlennosti. Okolo hlavy 

má dvanásť hviezd, ktoré predstavujú svetové myšlienky. Celá je odetá do 

slnečných lúčov, ktoré sú prejavom citu srdca a stojí na striebornom polmesiaci, 

ktorý symbolizuje vôľu, prejavujúcu sa v končatinách. Slnko je vložené do nádoby 

polmesiaca, čo je obraz vôle, slúžiacej silám srdca.  

Tu prichádza napätie, na scéne sa objavuje drak, predstavujúci sily temna, 

ktoré čakajú na moment premeny, na narodenie dieťaťa. Z večnej ženskosti 

kozmu sa rodí mužský princíp, kozmické „ja“ tým, že všetko duchovné sa v duši 

koncentruje do jedného centra. 

Vždy, keď vo vývoji dochádza k zmene, keď sa jeden cyklus končí a ďalší 

začína, žena porodí dieťa, teda niečo nové, čo v starom cykle nebolo. A vždy je 

tu drak, ktorý chce dieťa zožrať. Preto celý tento mýtus nie je jednotlivou 

dejinnou udalosťou, ale v minulosti sa už odohral veľakrát. Najtypickejší je ale 

asi moment vo vývoji ľudstva, kedy nastala situácia, že sa v ľudskej duši po prvý 

krát prebudilo vedomie „ja“. Išlo o zásadnú premenu, kedy sa mužské „ja“, zrodilo 

zo ženského lona duše. V momente, kedy sa „ja“ stiahne do seba, je oddelené od 

duše, od svojej matky. Pre ochranu pred kozmickým nebezpečenstvom bolo „ja“ 

ľudí oddelené od  duše a pozdvihnuté do duchovných svetov, kde je strážené 

nebeskými strážcami. To je to, čo niekedy nazývame našim vyšším, alebo 

skutočným „ja“, ktoré ešte nie je v nás, ale vznáša sa takpovediac nad nami a len 

pomaly si k nemu hľadáme cestu. Dieťa bolo teda uchvátené k Bohu. Ale v tej 

istej chvíli musí jeho matka odísť do púšte, čo je obraz fyzickej zeme. Archanjel 

Michael je tu predstaviteľom večného mužského princípu v ľudskej evolúcii. 

Dieťa, ktoré žena porodila, je zatiaľ len duchovným zárodkom, ktorý nie je plne 

vyvinutým a nezávislým. Michael sa takto stáva reprezentantom a zástupcom 

ľudského „ja“, kým sa plne nevyvinie. Nasledovať Ho, znamená spojiť sa so 

sférami, kde prebýva naše pravé „ja“.  

Michaelovým víťazstvom nad drakom sa však skúšky duše nekončia 

a obrazy Apokalypsy nám ďalej zjavujú základný archetyp tragédie... 

Tu sa dostávame k tomu, čo som už vyššie trochu naznačil. Ide 

o skutočnosť, že drak neprebýva v pekle, ale v duchovnom svete, tu sa odohráva 

súboj s Michaelom. Na začiatku starozákonnej Jóbovej knihy prichádzajú k Bohu 

anjeli a medzi nimi je aj Satan. Jób je vlastne starovekým Faustom. Boh dopustí, 

aby Jóba Satan trápil, dopustí na ňom zlo len preto, lebo má v neho dôveru, že ho 

Jób nesklame. Boh verí v človeka... Preto človek čelí zlu z Božej vôle, aby sa 

takto stával silnejším a zrelším. Toto je dôsledkom Michaelovho víťazstva nad 
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drakom v nebesiach – drak ohrozuje matku dieťaťa, ľudskú dušu, tu na zemi. 

Miesto boja sa z nebies prenieslo na zem, do ľudských duší. Nepriateľ už ale bol 

Michaelom mnohokrát porazený a to nám dáva nádej, že s Michaelovou pomocou 

sa nám to podarí tiež. 

Aj poradie ročných období nám pomáha prežiť si kvalitu a náladu 

archanjela Michaela. Jeho sviatok oslavujeme 29. septembra, na prahu jesene. 

September je pritom ešte mesiac, ktorý zrkadlí krásu a lesk leta. Vtedy Slnko 

prechádza znamením Panny a na duchovnej oblohe je vidieť ženu odetú slnkom. 

Neskôr, v novembri, prechádza Slnko znamením Škorpióna a svet sa stáva 

chladným a jednotvárnym. Farby sa stratia a na oblohe vládne znak draka. 

Sviatok Michaela oslavujeme medzi tým, keď je Slnko vo Váhach. Michael držiaci 

váhu nastoľuje rovnováhu medzi ženou a drakom. Ak dokážeme vedome prejsť 

cez prah tejto časti roka, tak sa stávame spoluúčastnými na dráme, ktorú 

Apokalypsa popisuje v 12. kapitole.  

Zaujímavou je skutočnosť, že drak, ktorý v obraze najskôr vystupuje ako 

jeden, sa v 13. kapitole zjaví v podobe dvoch šeliem. Najprv z mora vystupuje 

šelma so siedmimi hlavami a desiatimi rohmi. Potom zo súše prichádza ďalšia 

šelma, ktorá nevypadá dôležito a môže byť pomýlená s baránkom. Zlo sa teda 

rozdelilo vo dvoje a človek s ním musí bojovať na dvoch frontoch. Tento obraz je 

spojený  s desiatou kapitolou, kde sa v búrke zjavuje anjel žiariaci ako slnko, 

stojaci jednou nohou na mori a druhou na súši. To je obraz strážcu prahu, ktorý 

sa zjavuje ľudstvu, keď sa dostane na prah duchovného sveta. Medzi jeho nohami 

sa tak vytvorí brána, cez ktorú treba prejsť. Avšak z miest, kde sa anjel nohami 

dotýka zeme, vychádzajú dve spomínané šelmy. Ľudstvo totiž nemôže prekročiť 

prah duchovného sveta bez toho, aby sa nestretlo s dvomi démonickými 

odporcami, ktorí sa práve snažia zabrániť, aby sa to ľudstvu podarilo. Ak chce 

ľudstvo uspieť, je nevyhnutné, aby poznalo dvojakú povahu zla, lebo len tak ho 

môže poraziť. Práve toto poznanie nám v obraznej forme poskytuje Apokalypsa. 

Dvojitú povahu zla v podobe šeliem nájdeme v Biblii ešte v Jóbovej knihe. 

Tu nájdeme šelmu Leviathana, morskú príšeru, ktorá chŕli oheň a dym (Jób 40,25 – 

41,26) a tiež Behemota, ktorá je chladným, démonickým strojom (Jób 40,15 - 

18)19. 

                                                           
19 Je zaujímavé, že katolícky preklad Biblie, z ktorej som čerpal (www.avemaria.sk), tieto mená úplne vynecháva 

a nahrádza ich prekladom, kde Behemot (Jób 40,15 -24), je nazývaný „vodnou potvorou“ (asi nesprávne, lebo Behemot by 

mala byť šelma súše), alebo „mohutným hrochom“ a Leviathan (Jób 40,25 – 41,26) zase „nepremožiteľným krokodílom“. 

http://www.avemaria.sk/
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Tieto dve bytosti sa samozrejme v duchovnej vede nazývajú Luciferom a 

Ahrimanom. V Novom zákone sa tiež niekedy odlišujú a to tak, že pre Lucifera 

(Leviathana) sa používa meno diabol a pre Ahrimana (Behemota) zase Satan.  

 Luciferské nebezpečenstvo prichádza z „mora emócií“ a dotýka sa 

hlavne individuálneho života. Prejavuje sa v prehnaných ambíciách, pýche a túžbe 

po moci. Človek sa cíti „ako Boh“, ale paradoxne k tomu dochádza práve vtedy, 

keď „ja“ človeka je príliš slabé, nevládne duši a človek si musí dokazovať kým je, 

vyvyšovaním sa nad ostatnými. Pokora a náboženská devócia sú pokladané za 

slabosť a zašliapané do blata.  

Ahrimanské nebezpečenstvo sa dnes prejavuje hlavne ako sociálne zlo, 

v neosobných vzťahoch v rámci spoločnosti. V dnešnej dobe je oveľa 

nebezpečnejšie ako luciferské, objavuje sa totiž ako nevinný baránok a pôsobí 

skryte. Ahrimanské sily žijú v chladnej, strojovej kvalite dnešnej doby 

preniknutej technikou a mechanizáciou. Treba to ale správne chápať, pretože by 

bolo nezmyselné, aby sme kvôli tomu odmietli a ignorovali výdobytky technického 

pokroku. Mali by sme sa však naučiť rozoznávať ahrimanské sily, aby mohli mať 

prínosný a nie deštruktívny dopad na ľudský vývoj. Dôležité je, aby vnútorný, 

duchovný vývoj ľudstva nezaostával za technickým, hmotným vývojom.  

V materialistickom svetovom názore, ktorý je dokonca vedecky „dokázaný“ 

a ktorý žije v usporiadaní celej našej spoločnosti, sa sila ahrimanského zla - 

typická pre dnešnú dobu - prejavuje najočividnejšie. Je možné sa s ňou vyrovnať 

jedine cez oslobodenie nášho myslenia, cez duchovné myslenie, zahŕňajúce aj 

duchovné svety. Ľudské duše sú pôsobením materializmu akoby zhypnotizované 

a stávajú sa morálne slabými, čo vedie k tomu, že padajú za obeť Luciferovi, 

ktorý sleduje stopu Ahrimana. V obraze Apokalypsy vidíme, že druhá šelma sa 

človeku nezjavuje úplne, ale ostáva v pozadí a predhadzuje človeka prvej, 

luciferskej šelme. Oslepuje človeka intelektuálnou dokonalosťou, ktorá však 

zahŕňa len hmotný svet. Stavia tak úžasnú luciferskú ilúziu materialistického 

svetonázoru, ktorý je vlastne sám osebe obrazom šelmy20, pretože považuje 

človeka samotného za zviera. Takto je človek veľmi nenápadne odvádzaný od 

svojej pravej bytosti a svojho osudu. Predstava zvieracieho pôvodu človeka 

a predestinácia ľudského osudu skrze dedičnosť vedú v konečnom dôsledku 

k strate úcty k ľudskej bytosti a k „znaku šelmy nad obočím“.  Ľudský život sa 

v ahrimanizovanej dobe takto stáva zbytočným, prestáva mať akúkoľvek 

                                                           
20

 V niektorých prekladoch Biblie sa nepoužíva slovo „šelma“, ale „zviera“. 
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hodnotu. Ďalším krokom je potom „znak šelmy“ aj na pravej ruke. Ahrimanovou 

obeťou sa totiž nestáva len teória, ale aj činy človeka. To, čo myslíme, aj tvoríme 

vo svete okolo seba. A keď čítame vetu: „...nik nemôže kupovať alebo predávať, 

iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena.“, tak sa pred nami otvorí 

obraz ekonomického systému, úplne pod vládou Ahrimana.  

Na konci trinástej kapitoly ešte nájdeme zmienku o čísle šelmy, ktoré je 

zároveň aj číslom človeka a je to číslo 666 (Zjv 13,18). Existuje množstvo 

rôznych výkladov tohto čísla. Jedno vysvetlenie nájdeme v knihe Jánova 

apokalypsa od Rudolfa Steinera21, kde jednak prepisom čísla na písmená 

hebrejskej abecedy dostaneme meno šelmy „Sorat“22 a tiež vysvetľuje, že toto 

číslo sa nečíta ako šestošesťdesiatšesť, ale ako 6-6-6, pričom nie sme 

v desiatkovej, ale sedmičkovej číselnej sústave, kde jednotlivé čísla vyjadrujú 

cykly vývoja Zeme a ľudstva. Napríklad si môžeme predstaviť nesmierne dlhé 

časové obdobie, ktoré je však len jedno zo siedmych rovnako dlhých období 

a toto obdobie je opäť rozdelené na ďalších sedem kratších období, pričom opäť 

všetkých sedem období sa ďalej delí na sedem ešte kratších období. Tromi 

číslicami tak vieme presne vyjadriť ľubovoľné miesto na časovej osi v rámci 

evolučných cyklov. A číslo šelmy 6-6-6 vyjadruje dobu (ešte nesmierne 

vzdialenú), kedy príde šelma s dvomi rohmi – Sorat - a pre ľudí, ktorí sa dovtedy 

nespojili s Kristovým impulzom, ktorí ho neprijali, už nebude možnej cesty späť.  

Ale toto číslo má ešte jeden význam. Vyvoláva totiž v človeku pocit 

nedostatku času, ako keď povieme, že je „za minútu dvanásť“. Chýba už len jeden 

malý krok a bude všetkému koniec. Núti nás ponáhľať sa, vyvoláva ilúziu 

nedostatku času, pretože ani okamžik nesmie byť premárnený. Toto rýchle 

životné tempo dnešnej doby je Ahrimanov trik, najefektívnejší spôsob, akým 

môže držať ľudí od duchovných záujmov. Ak tomuto tempu podľahneme, 

prestaneme mať možnosť zastaviť sa a pestovať vnútorný pokoj, ktorý ak človek 

stratí, tak sa odcudzí životu a nakoniec stratí aj spojenie so samým sebou.  

Ak berieme vážne toto poznanie dvojakosti zla, zistíme, aký zavádzajúci je 

bežný dualizmus dobra a zla. Zlo nestojí v opozícii k dobru, ale k ďalšiemu zlu. 

Dobro sa potom nachádza medzi nimi, presne v strede. To vyjadrujú aj 

Michaelove váhy – hľadanie stredu, rovnováhy.  

                                                           
21

 Rudolf Steiner: „Jánova apokalypsa“; Michael 2004, GA 104 

22
 Sorata popisuje Rudolf Steiner v Jánovej apokalypse ako slnečného démona, skutočného protivníka Krista. 
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Lucifer musí slúžiť ľudstvu, lebo inak by nemohlo existovať umenie. Aj 

Ahriman musí slúžiť ľudstvu, lebo potrebujeme materialistickú vedu aj techniku. 

Ale človek musí stáť v strede medzi týmito bytosťami a držať ich takpovediac 

na uzde. Tu, v strede nájdeme pokoj, ktorý je paradoxne tým najlepším 

prostriedkom v boji proti zlu. 

Čo nás teda tento obraz Apokalypsy môže naučiť v dnešnej dobe 

duchovného boja? Musíme sa stať ženou, ktorá odchádza do púšte. Tu, v samote 

nám bude darovaná Michaelova pomoc. Dostaneme krídla, s ktorými budeme môcť 

vyletieť dosť vysoko, aby sme získali celistvý pohľad na náš svet a dobu v ktorej 

žijeme a budeme tak schopní prekonať oba extrémy odporujúcich bytostí.  

 

 

4.2.2.7. Kristus a Michael 

 

Ako poslednej témy, týkajúcej sa archanjela Michaela, sa chcem dotknúť 

jeho vzťahu ku Kristovi. Toto je veľmi dôležitá otázka, ktorá mňa samého 

súčasne zaujíma a fascinuje. Na tomto mieste by som sa chcel podeliť o pár 

poznatkov, ku ktorým som sa doteraz dopátral23.  

To základné, čo spája Krista a Michaela je Slnko. Obe bytosti boli s ním už 

od pradávna spájané a často vlastne vôbec nie sme schopní rozlíšiť, či v prípade 

starovekých božstiev ide o Krista, alebo Michaela. Typický, v tomto smere, je 

napríklad grécky Apolón, ktorého som aj v tejto práci popísal najprv ako božstvo 

predstavujúce Krista a neskôr ako Michaela porážajúceho draka – Pythóna. Tu sa 

približujeme veľkému tajomstvu. V duchovnom svete totiž bytosti neexistujú 

vedľa seba tak, ako sme na to zvyknutí v hmotnom svete, ale navzájom sa 

prenikajú, žijú takpovediac jedna v druhej. A toto je práve skutočnosť na ktorú 

nahliadame v prípade Apolóna.  

Rudolf Steiner v prednáške Štyri obete Krista24hovorí o novom 

kresťanstve, ktoré dnes ľudstvo potrebuje a o tom, že toto kresťanstvo môže 

byť realizované jedine skrze rozvinutie nesebeckých síl v dušiach ľudí. Poukazuje 

na to, že najúžasnejším príkladom nesebeckého činu, je práve Mystérium Golgoty, 

kedy sa Kristus z lásky k ľudstvu obetoval, vtelil do tela človeka a prešiel smrťou 
                                                           
23 Pokiaľ necitujem iný zdroj, informácie k tejto časti mojej práce som čerpal z knihy od Emila  Bocka: „The Rhythm of 

the Christian Year“, Floris Books, 2000 - originál: „Der Kreis der Jahresfeste“ Verlag Urachhaus, 1992 

 
24 Rudolf Steiner: „Štyri obete Krista“, Vorstufen zum Mysterium von Golgotha, GA 152 

http://wn.rsarchive.org/Lectures/19140601p01.html - The Four Sacrifices of Christ 

http://wn.rsarchive.org/Lectures/19140601p01.html
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na kríži. S krvou, ktorá sa vtedy vyliala z Jeho rán sa Jeho Duch spojil so Zemou 

a odvtedy sa stal Kristus Duchom Zeme. Slnečný Duch, Logos, zostúpil na Zem 

a spojil sa s ňou v záujme vývoja celého ľudstva.  

Toto vtelenie sa však neudialo z ničoho nič, predchádzali mu tri ďalšie 

prehistorické udalosti, kedy sa Kristus priblížil k Zemi a istým spôsobom sa 

obetoval, aby zachránil ľudstvo. Pôsobením Lucifera a Ahrimana totiž došlo 

k tomu, že najprv zmyslové orgány (oči, uši...), potom životné orgány (pečeň, 

pľúca...) a nakoniec prejavy ľudskej duše (myslenie, cítenie a vôľa), by sa stali 

sebeckými. Neslúžili by človeku, ale uspokojovali by takpovediac vlastné túžby 

a potreby. Veľmi ľahko môžeme pozorovať, že ak naše zmyslové, či životné 

orgány fungujú správne, tak o nich vôbec nevieme. Ak sú v neporiadku, ak sú 

choré, tak sa stávajú sebeckými a to sa prejavuje bolesťou. A práve toto hrozilo 

v dávnych dobách človeku, že všetky tieto orgány sa stanú sebeckými, čo by 

viedlo k tomu, že človek by neustále trpel bolesťou, spôsobovanou svojimi 

orgánmi. Že tomu tak nie je, za to vďačíme obetným činom Krista, ktoré 

predchádzali Jeho narodeniu sa na Zemi. Posledný krát išlo práve o to, že by 

došlo k rozdeleniu ľudského myslenia, cítenia a vôle. Všetky tri duševné zložky by 

sa začali správať celkom nezávisle na sebe a ťahať človeka tam, kde by chceli 

ony. Tu opäť zasiahol Kristus a svojou obeťou odvrátil túto hrozbu.  

Vo všetkých troch prípadoch došlo k tomu, že Kristus zostúpil zo slnečnej 

sféry a takpovediac sa „vtelil“ do istej archanjelskej bytosti, ktorej duševné sily 

využil a cez ktorú pôsobil proti luciferským a ahrimanským bytostiam. Rudolf 

Steiner síce priamo nemenuje túto archanjelskú bytosť, ale z textu je zrejmé , 

že ide práve o archanjela Michaela. Ďalej vysvetľuje, že v gréckom Apolónovi, 

ktorý poráža Pythóna a takisto v obraze Sv. Juraja, vidíme vlastne tretí obetný 

čin Krista, ktorým zabránil, aby sa ľudské myslenie, cítenie a chcenie, úplne 

rozišli. Gréci vnímali, že je to práve slnečný duch, ktorý v človeku nastoľuje 

rovnováhu myslenia, cítenia a vôle. Z tohto môžeme vidieť, že viackrát v dejinách 

ľudstva pôsobil Kristus priamo cez Michaela, že boli takpovediac jednou 

bytosťou.  

Michael sa zvykne taktiež nazývať aj tvárou Krista. To sa dá vysvetliť 

rôzne. Odvtedy, čo sa Kristus spojil so Zemou, sa Michael stal najvyšším 

slnečným duchom, vodcom ostatných anjelov. Dokonca je nadradený aj bytostiam 

vyšším, ako je on sám, ale to len vďaka tomu, že cez Neho pôsobí Kristus. 

A pritom je relatívne blízko ľudskej úrovni. Je akýmsi prostredníkom medzi 

ľuďmi a vyššími duchovnými hierarchiami.  
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Tak ako skrz tvár človeka môžeme spoznávať jeho dušu, ktorá sa práve 

v tvári najviac prejavuje, tak skrz tvár Michaela môže duchovne hľadajúci človek 

spoznávať slnečné bytosti, ktoré stoja za ním a v konečnom dôsledku samotného 

Krista.  

A dôležitým poznaním je skutočnosť, že Kristus nie je nemenný, ale že sa 

neustále vyvíja spolu s ľudstvom. Nemennosť a stálosť sú kvality, ktoré by sme 

mohli pripisovať Otcovskému aspektu Boha, ale aspekt Syna je iný, neustále sa 

meniaci a vyvíjajúci. To sa nevyhnutne musí odraziť aj v charaktere bytosti, 

ktorá takpovediac kráča pred Ním a pripravuje mu cestu podobne, ako kedysi 

v Palestíne mu pripravoval cestu Ján Krstiteľ – archanjela Michaela. 

V minulosti, v dobe izraelských prorokov, nazývali Židia Michaela tvárou 

Jahveho25. Tým, čím je Kristus pre Slnko, tým je Jahve pre Mesiac. A tak, ako 

Mesiac odráža slnečné svetlo, tak cez Jahveho v dobe Starého zákona pôsobil 

Kristus, ktorý takto viedol židovský národ. Jednou z jeho úloh bolo pripraviť 

fyzickú schránku pre budúce narodenie Krista a druhou úlohou bolo, aby sa 

postupne snivé, jasnovidné vedomie ľudí tej doby, zmenilo na jasné, logické 

myslenie hlavy, ktoré človeka síce oddeľuje od jeho spojitosti s okolím, na druhú 

stranu je ale prostriedkom, nevyhnutným krokom ku slobode človeka26. Je veľmi 

nezvyčajné, že slnečný archanjel sa vtedy stal prostredníkom mesačných síl pre 

židovský národ. Bolo to však nevyhnutné a najvyšší židovský kňazi to vedeli. 

Neprichádzali k svojmu Bohu- Jahvemu priamo, ale len cez Michaela. Ak by tak 

nerobili, tak by Jahveho mesačné sily spôsobili, že židovský národ by v prehnanej 

miere vypestoval sily národného egoizmu a nemohol by vôbec splniť svoje 

poslanie.  

Toto je pre mňa veľmi zaujímavým poznaním, myšlienkou, s ktorou som sa 

ešte nestretol. Ak by sa človek tej doby blížil svojmu Bohu priamo, bez 

prostredníka, rozvinul by negatívne vlastnosti svojej duše... A Rudolf Steiner ide 

ešte ďalej a hovorí, že podobne ani dnes nemôžeme nájsť Krista inak, ale len cez 

Michaela. A čo to pre nás prakticky znamená? Znamená to, že Michael má silu 

premeniť naše materialistické, intelektuálne myslenie na myslenie duchovné. 

A deje sa to skrze duchovnú vedu, ktorá je zároveň Michaelskou cestou ku 

                                                           
25

 Rudolf Steiner: „Michaelská cesta ke Kristu“, GA 195/2, pobočka Anthroposofické společnosti v Písku 

26 Tak, ako Mesiac odráža slnečné svetlo, tak aj mozog človeka zrkadlí tieňové obrazy sveta ideí – to je dôvod, prečo 

k tomuto spôsobu myslenia musel židovský národ viesť Jahve, mesačný boh. 
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Kristovi. Nie nadarmo Rudolf Steiner nazýva Michaela „strážcom kozmickej 

inteligencie“.  

Duchovná veda, dar Michaela ľudstvu je tým, čo má ľudstvo pripraviť na 

„druhý príchod Krista“. Tento príchod sa totiž neudeje fyzicky, Kristus sa už 

nikdy nenarodí vo fyzickom tele, ale naopak ľudia musia vypestovať svoje duševné 

schopnosti tak, aby mohli Krista zrieť tam, kde sa nachádza teraz – teda v istej 

oblasti duchovného sveta.  

Už som hovoril o tom, že Michael je otvorený bytosti Krista a preto môže, 

podobne ako Pavol, povedať: „Nie ja, ale Kristus vo mne.“  O to isté sa snaží aj 

človek. To prvé, čo v človeku Kristus oslovuje, je cítenie. Ale Michael sa snaží 

predchnúť Kristovým impulzom aj ľudské myslenie. Veda a viera, ktoré boli počas 

istého obdobia od seba oddelené, môžu byť teraz, skrze Michaelovo pôsobenie 

opäť zjednotené.  

 

Ak povieme: „Kristus v nás“ správnym spôsobom, potom Kristus začne žiť 

v našich srdciach. 

 

Ak Michael povie: „Kristus vo mne“, jeho tvár zažiari ako tvár Krista. 

 

Ak povieme spolu s Michaelom: „Kristus v nás“, potom Kristus začína byť 

aktívnym v našich srdciach a v našich hlavách. 27 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

                                                           
27

 Citát z knihy Emila Bocka: „The Rhythm of the Christian Year“, Floris Books, 2000, strana 214 
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5. Umenie v dnešnej dobe 

 

Čo je to vlastne umenie? Každý, kto sa na túto otázku pokúsil odpovedať, 

musí uznať, že to nie je jednoduchá otázka. Takisto je okamžite jasné, že 

dostaneme rôzne odpovede podľa toho, z hľadiska ktorého svetonázoru sa na to 

budeme pozerať. Ak sa na vec pozrieme z materialistického hľadiska, výsledok je 

zrejmý. Umenie jednoducho nemôže mať žiadnu skutočnú hodnotu. Môže tu byť 

len pre uspokojovanie našich túžob, poprípade ako určitá forma psychohygieny. 

A ako také sa stáva niečím celkom subjektívnym a relatívnym. Dnes žije vo svete 

jednoznačne prevládajúci názor, že krása je relatívna a každému človeku sa páči 

niečo iné. Toto všetko sa odráža aj v súčasnom trende redukovať umenie na 

štátnych školách, na čo najmenšiu mieru. Dnešnému vedecky zmýšľajúcemu 

človeku sa javí umenie ako najmenej dôležité a tak je najjednoduchšie získať 

ďalšie vyučovacie hodiny pre stále rastúcu potrebu výučby cudzích jazykov 

a informatiky, práve uberaním z hudobnej a výtvarnej výchovy. Dnešní mladí ľudia 

tak vyrastajú v predstave, že umenie je v podstate čokoľvek, čo sa im páči, 

nevynímajúc metal, techno, alebo povedzme komiksy. Vôbec nehovoriac 

o niektorých formách dnešného „moderného“ umenia. Ale je toto jediná 

možnosť? Naozaj sa na umenie nedá pozerať aj inak? 

 Umenie je tak staré, ako ľudstvo samo. Už v praveku by sme našli rôzne 

vyobrazenia zvierat, ľudí a bohov. Dovolím si tvrdiť, že za umením ľudstva vždy 

stáli určité náboženské motívy. Až od 15. storočia sa začíname stretávať s tým, 

že ľudia zobrazovali aj svetské veci. Samozrejme, nemôžeme hovoriť o nejakom 

univerzálnom, idealistickom prúde, pretože niektoré národy, napríklad Židia, 

umenie nerozvinuli vôbec. Ale aj to bolo s náboženských dôvodov, keďže im zákon 

zakazoval robiť si akékoľvek spodobenia Boha. Ak vyjdeme zo všetkého, čo som 

doteraz napísal, tak sa nám hneď otázka umenia trochu vyjasní. V starých dobách 

ľudia zobrazovali to, čo pre nich bolo primárne dôležité, čo ešte čiastočne 

vnímali svojim starým jasnozrením. Dokonca aj v stredoveku bolo duševné 

naladenie ľudí ešte také, že všetci umelci zobrazovali náboženské témy. 

V novoveku potom dochádza k tomu, že duchovný svet od ľudstva odstupuje úplne 

a navyše sa duchom času stáva Gabriel28, ktorý vedie ľudí k plne vedomému 

uchopeniu hmotného sveta. To sa prejavilo v umeleckom realizme. 

                                                           
28

 V Angelológii dejín od Emila Páleša je možné nájsť presne, ktoré umelecké formy a štýly prináležia ktorým archanjelom 

ako duchom času. Napríklad Anael prevažne inšpiruje hudbu a poéziu, Gabriel maliarstvo a romány, Zachariel sochárstvo 

atď.  



50 
 

 Umenie teda v minulosti nebolo ľubovôľou umelcov, ale bolo pokusom 

zobraziť duchovné skutočnosti v hmotnom svete. Takto sa mohli aj ľudia, ktorí 

už stratili schopnosť vnímať duchovné svety, vžívať do umeleckých diel a skrze 

ne do nich prúdilo niečo z duchovných svetov. Pretože skutočné umelecké dielo 

naozaj poskytuje duchovným bytostiam možnosť pôsobiť na duše ľudí.29  

 Krása teda nie je relatívnym pojmom a nie všetko, čo človek vytvorí je 

automaticky umením. Skutočné umenie musí odrážať niečo z duchovného sveta 

a malo by človeka, ktorý umelecké dielo vníma, povznášať k duchu. Umenie je 

vlastne mostom medzi hmotným a duchovným svetom. Nemusí to však byť priamo 

nejaký duchovný motív, pretože aj farby, alebo formy samotné, sú prejavom 

ducha a majú tak schopnosť vplývať na dušu človeka.  

 Celkom inak sa dá potom pozerať aj na umenie vo výchove a pri vyučovaní 

na školách. Z tohto pohľadu sa umenie javí ako nesmierne dôležité pri výchove 

detí, pretože jedine zážitok krásna, vychováva v deťoch cítenie. Deti vnímajú 

svet ako krásny a milujú ho, neohraničujú sa od neho. V dospelosti majú potom 

takíto ľudia záujem o svet, majú túžbu ho zmeniť k lepšiemu. Vďaka tomu sa 

z nich stanú lepší ľudia. A je dôležité, že deti umenie nie len pasívne vnímajú, ale 

ho sami aj tvoria. Potrebujú vnímať umelecký proces celým svojim telom. Je 

naozaj úžasné, že dnes existujú waldorfské školy, kde sa o dôležitosti umenia pri 

výchove vie a preto tvorí súčasť výučby všetkých predmetov.  

  

  

 5.1. Umelecký a symbolický pohľad na sochu. 

 

 Na záver by som rád ešte raz spätne pozrel na moju sochu. Musím 

povedať, že veľkú časť toho, čo som prečítal o Michaelovi a jeho zápase 

s drakom som prečítal až potom, ako som sochu dokončil. Napriek tomu necítim 

potrebu na nej niečo meniť. Vystihuje to, čo som chcel vyjadriť. Michael stojí 

jednou nohou na drakovi, pozerá vpred a vidno, že bojuje s ľahkosťou, 

s vnútornou rovnováhou. Ruky vytvárajú gesto „I“, ktoré je pre slnečnú kvalitu 

                                                           
29

 Toto platí aj pre padlé luciferské a ahrimanské bytosti, ktoré tiež inšpirujú určité umelecké prúdy. V dnešnej dobe je 

z tohto dôvodu veľmi dôležité snažiť sa rozoznávať, aké bytosti pôsobia cez určité umelecké výtvory, pretože tieto 

reálne pôsobia na našu dušu a ak ich obdivujeme, tak sa stále viac spájame s týmito bytosťami.  
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Michaela typické. V pravej ruke má kopiju, ktorou ale draka nezabíja, iba ho 

spútava a kontroluje. Je dôležité si uvedomiť, že Michael nemôže draka zabiť. 

V skutočne kresťanskom pohľade, ani drak nemôže byť usmrtený. Klasická 

predstava Michaela, alebo Sv. Juraja, ako drakobijcu, vznikla v dobe križiackych 

vojen a vychádza s klasickej dualistickej predstavy dobra a zla, kde ak je zlo 

porazené, tak dobru už nič nestojí v ceste30. Zlo však plní svoju úlohu v stvorení 

a nie je možné sa ho zbaviť, treba ho premeniť na ešte väčšie dobro.  

 V ľavej ruke drží Michael váhy, ktoré boli síce veľmi náročné na urobenie, 

zdali sa mi však pre vyjadrenie vnútornej kvality Michaela nepostrádateľné. 

Oblečený má len jednoduchý plášť a na krku mu visí kríž. Dlho som rozmýšľal, čo 

mu dám na hlavu a nakoniec som sa rozhodol pre čelenku ozdobenú päťcípou 

hviezdou. Čelenka môže predstavovať svätožiaru a päťcípa hviezda je symbolom 

vyššieho „ja“ človeka. 

 Drak predstavuje buď zlo ako celok, teda ešte nerozlíšené na luciferské, a 

ahrimanské, ale jeho podoba je skôr ahrimanská. Na hlave má dva rohy, telo 

pokryté šupinami a snažil som sa o to, aby jeho telo bolo „kostnaté“, čo naznačuje 

jeho spojenie s pevným, zemským elementom. 

 Osobne sa nepovažujem za umelca a mojou snahou ani nebolo hľadať 

nejaké nové, originálne, umelecké riešenie zobrazenia Michaela. Sochu som urobil 

tak, aby sa páčila mne a v tejto podobe určite odráža niečo zo mňa. Uvedomujem 

si, že v umení je niekedy lepšie určité veci len naznačiť, že určité detaily nie je 

vždy potrebné dokončiť na to, aby socha, alebo maľba boli krásne a aby pôsobili 

na dušu. Ten, kto sa na takéto dielo pozerá, môže potom takéto „nedokonalé“ 

dielo vo svojej predstave dotvárať a stávať sa vlastne tiež aktívnym tvorcom 

tohto diela. Takýto druh umenia však aspoň nateraz prenechám skutočným 

umelcom.  

Avšak umelecké dielo, ktoré má na jednej strane nejakú ideu, myšlienku 

a na strane druhej realistickú formu, môže byť tiež vnímané ako istý ideál. 

Idealizmus vedie k abstrakcii bez foriem, materializmus zase k formám bez 

hlbšej myšlienky. Ich spojením nachádzame stred, vnútornú rovnováhu. Pekným 

príkladom môže byť antické, alebo renesančné umenie.  

Socha tak, ako momentálne vyzerá, odráža v sebe tri prejavy mojej 

osobnosti. V prvom rade je to moje porozumenie obrazu zápasu Michaela 

                                                           
30

 Udi Levy: „ Archanděl Michael a rytíř Jiří. Drakobijci nebo krotitelé draků?“; časopis  „Okruh a stred“; 3/2008, 

strany 25 -29 
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s drakom, potom moju schopnosť estetického cítenia a nakoniec moju súčasnú 

zručnosť práce s hlinou a schopnosť vytvoriť to, čo mám v predstave, ako obraz.  

Ani jedna z týchto troch vecí nie hotová, konečná. Na všetkých troch 

môžem neustále pracovať a zdokonaľovať sa. Ak sa niekedy v budúcnosti pokúsim 

urobiť ešte raz sochu Michaela, je celkom isté, že bude vyzerať úplne inak, ako 

moja terajšia socha. Michael je bytosť, ktorá sa pozerá vpred, do budúcnosti. On 

je tým, kto poháňa vývoj sveta a ľudstva dopredu. Myslím, že je veľmi dôležité, 

aby sme sa ako ľudia nepozerali len na to, čo Michael urobil v minulosti, ale aby 

sme sa vždy nanovo pokúšali zistiť, kým je teraz, ako teraz vyzerá, pretože tak 

ako človek, aj On sa neustále mení a vyvíja.  

  

 

6. Záver 

 

 Na záver chcem povedať len toľko, že som nesmierne vďačný osudu, že 

som mohol na tejto práci pracovať. Dalo mi to naozaj veľmi veľa a v dobe, kedy 

píšem tieto riadky, pociťujem jednak hlboké uspokojenie a tiež silnú túžbu 

pokračovať ďalej v tejto práci. Či už v umeleckej, alebo v štúdiu duchovnej vedy.  

Na tomto mieste sa tiež chcem poďakovať všetkým, bez ktorých by táto 

práca nemohla vzniknúť. V prvom rade Tomášovi Zuzákovi a jeho žene Aničke za 

to, že už celé roky umožňujú ľuďom z Čiech a Slovenska, aby navštevovali 

waldorfský seminár. Bez nich by som sa asi nikdy neodhodlal vytvoriť niečo 

takéto. Ďalej sa chcem poďakovať svojej priateľke Gabike, ktorá trpezlivo 

tolerovala hodiny a hodiny, ktoré som na tejto práci strávil a tiež mojej mame a 

sestre, ktoré mi pomáhali hľadať a opravovať gramatické chyby v texte. Na 

záver ešte spomeniem pani Janu Köen, ktorej ďakujem za jej odborné umelecké 

rady a skutočnosť, že ovládam aspoň základy práce s hlinou.  

Ostáva mi len dúfať, že táto práca, napriek všetkým svojim 

nedokonalostiam, pomôže aj ďalším ľuďom, aby trochu bližšie spoznali archanjela 

Michaela a skrze neho aj bytosť Krista.   
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7. Príloha 

 
Svätý Juraj – akvarelové ceruzky 
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 Michael a drak – mokré na mokré, prvý pokus 
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Michael a drak – mokré na mokré, druhý pokus 
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Michael a drak - náčrt sochy uhlíkom  
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Michael a drak – modré pozadie 
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Michael a drak – biele pozadie 
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Michael a drak – iný pohľad 
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Michael a drak – zozadu 
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