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Je to dobrý film? – Lewis, Tolkien a Cameron? – Maslow a naša súčasná kultúra – vojna a konzum – skúsenosť 
mystikov – Rembrandt a buldozéry – stojí to za to? – prastará definícia zla – život v Božom svete – relikvia – 

kým žijeme v zle 

Včera som bol druhý raz na filme Avatar. V 3D, samozrejme (a 
ak máte možnosť ho takto vidieť, tak to využite!). Netajím sa, 
že na mňa mocne zapôsobil. V čase, keď točíme množstvo 
šokujúcich, temných, ohyzdných a krvavých paškvílov, je 
sviatkom naraziť na film, ktorý je poctivo pripravený, je krásny 
a je inšpiratívny. Dejová línia síce nie je nijak komplikovaná, je 
to jednoduchučký príbeh – ale to je aj Evanjelium, nie? V čase, 
keď je šokujúcosť dôležitejšia než krása, sa nám možno zdá, že 
komplikovanosť je viac, než inšpirácia. Ja nesúhlasím. 

Avatar JE inšpiratívny film. A prekvapivo kresťanský! Ja viem, 
spústa ľudí bude hovoriť: „A čo Eiwa? Nie je to New Age?“ 
Ale všimli ste si niekedy, páni a dámy, že New Age je na 90% 
vykradnuté z kresťanstva? Uvedomil som si to, keď som videl 
film Celestínske proroctvo. To vskutku JE New Age film. 
Vlastne je to malý úvod do teológie New Age v románovom 
vydaní. Napadlo Vás ale, že ak nahradíte slovo „energia“ 
slovom „Kristus“ – tak sa zrazu ocitnete v takmer čisto kresťan-
skej vízii? Zaujímavé, že? 

Avatar je sci-fičko. A tak asi nikto z nás nepredpokladá, že si 
začneme všetci nechávať rásť vrkoče a budeme sa s nimi skúšať 
cez najbližší dub pripájať do celoprírodnej energetickej siete. 
Takže ho berme taký, aký je: OBRAZ. Obraz, ktorý nesie 
POSOLSTVO. Rovnako, ako toto posolstvo nesie Lewisova 
Narnia (kde je bohom Lev a svet je zaplavený tak pohanskými 
postavami, ako sú dryády, dokonca Bakchus, ak sa nemýlim…), 
Pán Prsteňov (a panteóne vo Valinore ani netreba veľa hovoriť, 
ani o čarodejoch a elfoch). Takže podobne, ako neriešime 
mágiu, trpaslíkov, čarodejov, drakov, dryády a Valar 
v Lewisovi a Tolkienovi, ale jednoducho ich berieme ako 
súčasť obrazu a podobenstva, neriešme teraz ani Eiwu 
v Avatarovi1. A pozrime sa namiesto toho na posolstvo. Je 
veľmi zaujímavé! 

 

1) NEMÁME IM ČO PONÚKNUŤ 

Tak to hovorí Jake vo svojom videologu: „Nemáme nič, o čo by 
stáli. Čo im ponúkneme? Svetlé pivo? Jeansi?“ No, pivo 
a texasky asi nie. Ale čo školy? Lieky? Techniku? Luxus? Nie 
je to niečo, o čo by stáli? My sa teda kvôli tomu v pohode aj 
zabíjame! Naozaj by o to nestáli? 

Mojim obľúbeným psychológom je Abraham Harold Maslow. 

                                                           
1 Dokonca by som povedal, že mi to pripadá, akoby Cameron čítal Lewisovu 
kozmickú trilógiu. Dva svety, votrelci zo zeme, posadnutosť drahými kovmi, 
Oyarsa a Eiwa, korálky a pivo s jeansami – tá podobnosť je vskutku pozoruhod-
ná! 

Vynašiel totiž báječný diagram, zvaný Maslowova pyramída. 
Asi ju už poznáte. Ak nie, stačí zagúgliť ☺… 

Práve ona nám pomôže lepšie pochopiť niečo dôležité – a to 
je podstata našej súčasnej civilizácie! 

Ako to teda vidí Maslow? 
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Psychológ Erich Fromm hovorí: „Naša spoločnosť je riadená 
manažérskou byrokraciou, profesionálnymi politikmi; moti-
vácia ľudí je určovaná masovou sugesciou, jej cieľom je 
vyrobiť viac a spotrebovať viac a tieto ciele sú určené samé 
pre seba. Všetka činnosť je podriadená ekonomickým cieľom, 
z prostriedkov sa stal účel; človek je automat - dobre živený, 
dobre šatený, ale bez hlbokého, všetko prenikajúceho záujmu 
o to, čo je jeho špecifickou kvalitou a funkciou.“ Je to pravda: 
Zo všetkých možných ukazateľov nás zaujíma iba rast HDP, 
priemernej mzdy a cena v obchodoch. Zo všetkých možných 
kríz nás zaujíma jedine kríza finančná a hospodárska. Pre-
mietnuté na Maslowovu pyramídu, naša civilizácia žije pre: 

• Jedlo, pitie, konzum, sex – to je úroveň PREŽITIA. 

• Usilujeme sa, aby sme toho mali čo najviac a tak žili v 
„sociálnej istote“ až prebytku – to je úroveň ISTOTY, 

• a, ako všetci ľudia všetkých čias, sa aspoň raz pokúsime 
o dôležitosť. To je úroveň DÔLEŽITOSTI. Málokedy 
ale ide o skutočnú dôležitosť. Skôr o malichernú snahu 
pretromfnúť iného, užiť si svojich pár okamihov slávy, 
túžba po ovládaní iných, po zatienení iných. Niekedy sa 



tomu slušne hovorí „asertivita“, ak sa nemýlim… 

• Úroveň VZŤAHOV veľmi nepestujeme. Odporuje totiž ako 
túžbe po konzumnej istote (a preto radšej zamykáme dvere 
a stránime sa „cudzích ľudí“), tak túžbe po presadení sa 
(ktoré je vždy možné len na úkor iných, v súťaži s inými 
a ich porazením – hovorí sa tomu konkurencia a je to zá-
kladný zákon našej spoločnosti). Výsledkom je, že „Mo-
derný človek je človek más - vysoko socializovaný, ale veľ-
mi osamelý.“ (Erich Fromm) 

• Na úroveň SEBARELAIZÁCIE vystúpa málo ľudí. Nieke-
dy je to pre okolie osožné, niekedy nie – o tom niekedy na-
budúce. Podstatné je, že naša spoločnosť k niečomu podob-
nému nevedie. Tí, ktorí sa dostali až sem, to neurobili vďa-
ka spoločnosti, kultúre a civilizácii, ale skôr napriek nej. 

• O TRANSCENDENCII – čiže zmysle života – sa hovoriť 
nedá. Žijeme, aby sme jedli a jeme, aby sme žili. Život ako 
taký sa stáva absolútnou hodnotou bez toho, aby sme sa pý-
tali, čomu tento život slúži a aký má zmysel. „Najväčšou 
chorobou našej doby je bezcieľnosť, nuda a nedostatok 
zmyslu a účelu.“ (Farnsworth).  

Takže, ak si to zhrnieme, tak naša civilizácia žije a všetky svoje 
sily sústreďuje do dvoch najnižších poschodí pyramídy s tým, 
že občas sa niekto vzopne a vyskočí na úroveň vzájomného boja 
a zápasu, kde alebo porazí a podmaní si iných, alebo je poraze-
ný, podmanený a zrazený späť. Takže: VOJNA A KONZUM. 
Nič viac. 

Na’viovia naproti tomu žijú vo svete, ktorý by sme mohli 
nazvať „transcendentným“. Sú priam fyzicky (vrkoče!) napojení 
na Eiwu, niečo presahujúce, trvalé a večné. Vďaka tomu dokážu 
komunikovať so zvieratami (aspoň niektorými) a žiť s nimi 
v podivuhodnom spoločenstve (saleh – puto). 

Ak máme veriť životnej skúsenosti ľudí, ktorí v reálnom svete 
podobnú skúsenosť dosiahli – mystici, pustovníci, mnísi – tak 
potom im naozaj nemá naša kultúra čo ponúknuť. Naopak, javí 
sa skôr ako prekážka na dosiahnutie skutočnej mystickej skúse-
nosti (veta o „naplnenom pohári, ktorý sa tak nedá naplniť 
ničím iným“, ktorú Cameron prevzal zo zenovej tradície, je však 
isto omnoho univerzálnejšia. Pavol ju napríklad rád vyjadroval 
zdôrazňovaním nutnosti odumrieť, čiže „vyliať pohár“ a potom 
sa znova „naplniť“, znova narodiť). 

Túto deštruktívnu prázdnotu našej civilizácie veľmi pekne 
vyjadruje vo filme scéna s buldozérmi a potom bombardovanie 
a zničenie Stromu. Cítime sa tak trochu, akoby sme hľadeli na 
Rembrandta, ktorého obklopuje zástup detí a ponúka mu na 
výmenu za jeho majstrovské dielo sadrových trpaslíkov. Rem-
brandt odmieta. Lenže tých decák – grázlikov je veľa. Veľmi 
veľa. A tak strhnú plátno Majstra, rozdupú ho – jeho samého 
zrania a vyženú – a potom ako pokrok oslávia vztýčenie oblud-
ného sadrového trpaslíka na mieste, kde ešte pred chvíľou 
Majster maľoval a tvoril jemnú krásu, príliš vysokú na to, aby ju 
pochopili… 

Otázka znie: STOJÍ TO ZA TO? Kresťanstvo nepochybne 
otvorilo dnešnej civilizácii cestu. Je ale táto civilizácia vo svojej 
podstate ešte kresťanská? Mala by byť Cirkev jej súčasťou, 
fandiť jej a podporovať – hoci s istými „morálnymi výhrada-
mi“? Alebo to zašlo priďaleko? Vraví sa, že Diabol rád ničí 
dobré veci a kazí ich tým, že ich preháňa do extrému. Opilstvo 
je príkladom toho, ako priveľa skvelej veci (vína, napríklad) 
dokáže zabiť a stať sa veľkým zlom. Nestalo sa to isté aj nám? 

Starí filozofi tvrdili, že podstatou zla je uprednostniť menšie 
dobro pred väčším. Utratiť peniaze za záchranu človeka je 
ušľachtilý čin, lebo život je viac, ako peniaze. Zabiť človeka pre 

peniaze je naopak zločin, lebo peniaze sú menej, ako život, 
ktorý je kvôli ním zničený.  

Z ich pohľadu JE naša súčasná civilizácia ZLÁ. Aby uspoko-
jila dve najnižšie a najmenej dôležité dobrá, obetovala a stále 
obetuje všetko ostatné, všetko vyššie a vznešenejšie. Obetu-
jeme vzťahy a priateľstvo. Obetujeme skutočnú veľkosť. 
Obetujeme zmysluplnosť. Obetujeme Boha a našu jednotu 
s Ním. Sme šialenci, tak, ako kedysi hrdlorezi za zlatej 
horúčky v Kalifornii. Myslím si, že oná alegória buldozéra, 
ničiaceho všetko živé a meniaceho les na „Pekelnú bránu“ je 
fakt priliehavá… 

 

2) PONORENÍ V EIWE  

V Avatarovi to vyzerá, akoby príroda bola Bohom. Pripomí-
na to aj populárnu „teóriu Gaia“. Lenže rovnaký obraz 
nájdeme aj u Lewisa v jeho Kozmickej trilógii. Lewis popi-
suje Vesmír ako miesto, ktoré je preplnené životom. Opisuje 
svetelné bytosti, eldilov, ktorí ním prenikajú, komunikujú so 
smrteľníkmi… a nad tým všetkým je Oyarsa (Lewisova 
Eiwa), ktorý tomu všetkému vládne – v mene Boha Maledi-
la! Fakt, neopisoval nám Cameron od Lewisa? Ale to je 
nepodstatné! 

Kresťania neveria, že svet je Boh. Ale jedna z agráf (mimo-
biblických výrokov Ježiša Krista) – pravdepodobne autentic-
ká – hovorí: „Rozštiepni kus dreva a Ja tam budem, nadvihni 
kameň a nájdeš ma“ Ono to nie je ani tak o tom, že by Boh 
bol vo svete. Je to opačne, je to svet, ktorý je v Bohu! Ako 
hovorí Pavol: „Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 
17,28). Boh je ten, ktorý preniká celý svet a napĺňa ho: 
„Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká 
všetkých a je vo všetkých“ (Ef 4,6). Alebo slovami Knihy 
múdrosti: „Lebo múdrosť je pohyblivejšia než hocijaký 
pohyb. Pre svoju čírosť prechádza a preniká všetko.  25 Veď 
je výdych Božej moci a je čistý výron slávy Vševládneho. 
Preto sa jej nič nečisté nikdy dotknúť nemôže.  26 Veď je 
odblesk svetla večného, je zrkadlo Božej účinnosti bez 
poškvrny a je obraz jeho láskavosti.  27 Hoci je len jedna, 
predsa vládze všetko, obnovuje všetko, hoci v sebe ostáva tá 
istá, v každom pokolení prenáša sa v duše svätých a robí z 
nich Božích priateľov a prorokov.“ (Múdr 7,24–27)  

Je to fascinujúca predstava: SVET PONORENÝ V BOHU! 
Byť obklopený Bohom! Na čo siahneme – v tom je Boh 
prítomný, ba aj v nás samotných (ak Mu v tom neprekážame, 
čo sa ale často stáva). Všetko je v Božej ruke. A všetko sa 
môže stať nástrojom Najvyššieho. 

Napadá ma sv. František. Myslím, že on bol človek, ktorý 
dokázal v takomto svete žiť. Ale to asi dokázali všetci svätci. 
Vlastne by som povedal, že sme (vinou hriechu) ako slepci, 
žijúci v tme uprostred farieb. Svätosť – alebo prebudenie sa, 
ak si to tak chceme nazvať – je potom objavenie pravej 
povahy sveta v jeho posvätnosti. Veď je to koniec-koncov 
RELIKVIA! Relikvia, ktorej sa dotkol nie nejaký svätec, ale 
SÁM STVORITEĽ! Ako by teda svet nemal byť vzácny 
a posvätný? Byť svätý, byť kresťan – to znamená otvoriť 
svoje oči a začať žiť vo svete takom, aký je: vo svete pono-
renom v Bohu, ktorý ho naskrz preniká! 

A to je druhá vec, ktorá na Avatarovi fascinuje. Lenže kým 
je náš zrak zastretý zlom – pred chvíľou sme o tom hovorili – 
tak budeme navždy vidieť iba kamene, blato a špinu tam, kde 
ostatní vidia svetlo a kontemplujú odblesk Boha. 

 

Váš Inky 


