
AVATAR, UŠLACHTILÝ DIVOCH 
A TAJOMSTVO DIKTATÚRY 

 

324/2010 www.inky.sk 7. 7. 2010 

Pocahontas a mýtus o ušľachtilom divochovi – „ušľachtilý divoch“ v Raji? – môže hrozba nahradiť Boha? – 
môže pekná idea nahradiť Boha? – varujúci príklad komunistov – diktatúra a násilie – znamenie Kainovo – čo 

sa stane, ak sa napojíme na Boha? – vízia „ušľachtilého mystika“ – slepí sloni v porceláne – čo nenájdete 
v Pocahontas – jasnozrivé a realistické riešenie 

Ak ste po tejto veci pátrali trochu na internete, narazili ste na 
množstvo príspevkov, ktoré poukazovali na to, že film Avatar je 
vlastne Disneyovským Pocahontas vo veľkorozpočtovom sci-fi 
kabátiku. A fakt, príbehy sú si veľmi podobné, takmer identické 
– možno aj preto, že v sebe nesú niečo ako prvok „večného 
príbehu“, ktorý znova a znova objavujeme v rozprávkach. Ale 
predsa je tam jedna podstatná odlišnosť!  

Omnoho zaujímavejší komentár k filmu Avatar uverejnil Lukáš 
Krivošík a konštatuje v ňom: „Asi najsilnejšie klišé, s ktorým 
Cameron pracuje, je však zrejme mýtus o „ušľachtilom divo-
chovi“. Ten stavia na myšlienke nevinnosti a vrodenej dobroty 
príslušníkov domorodých kmeňov, ktoré žijú na úrovni lovcov 
a zberačov. Je to predstava, že bytosti vo svojom prírodnom 
stave, neskazené súkromným vlastníctvom, peniazmi, obchodom 
a civilizáciou, sú v zásade dobré a pokazí ich až vnútenie zlých 
spoločenských inštitúcií. Domorodí obyvatelia planéty Pandora 
sa podobajú tejto romantickej predstave.“ A potom pokračuje 
(úplne logickou) výhradou: „Pokiaľ však ide o pozemských ľudí, 
ušľachtilý divoch je len prelud. Veľmi dobre to vyjadril Came-
ronov režisérsky kolega, Stanley Kubrick: „Človek nie je 
ušľachtilý divoch. Je to neušľachtilý divoch. Je iracionálny, 
brutálny, slabý, neschopný objektívne posúdiť čokoľvek sa týka 
jeho vlastných záujmov. Tým je všetko povedané. Zaujímam sa o 
brutálnu a násilnú prirodzenosť človeka, pretože ide o jeho 
pravdivý obraz. A každý pokus vytvoriť spoločenské inštitúcie 
na základe nesprávnej predstavy o prirodzenosti ľudí je pravde-
podobne odsúdený na neúspech.““ (aktuality.sk) Lenže aj 
Krivošík prehliadol jednu dôležitú vec. Tú istú, ktorú prehliadli 
tí, ktorí porovnávali Avatara s Pocahontas. Vec, ktorá všetko 
presúva do úplne inej a prekvapivo logickej roviny. A čo touto 
zabudnutou realitou je? No predsa Eiwa! 

Biblia, mimochodom, tiež pozná príbeh o „ušľachtilom 
divochovi“  – aj keď v tomto prípade slovo „divoch“ neoznačuje 
divokosť, ako skôr nedotknutosť tým, čo dnes chápeme ako 
civilizáciu. Bol ním Adam a zakrátko aj Eva v Raji. Biblia 
súčasne vysvetľuje, prečo sú Adam a Eva ušľachtilí. Katechiz-
mus Katolíckej cirkvi túto lekciu zhrňuje krátko, stručne 
a výstižne: „Keď Cirkev autenticky vysvetľuje symboliku biblic-
kej reči vo svetle Nového zákona a Tradície, učí, že naši praro-
dičia Adam a Eva boli ustanovení v stave prvotnej svätosti a 
spravodlivosti. Táto milosť prvotnej svätosti bola účasťou na 
Božom živote.“ (KKC 375). Zdrojom ušľachtilosti je teda 
spoločenstvo s Bohom. Povedané inými slovami: Jednota 
s presahujúcou transcendentnou realitou, ktorá dáva človekovi 

presahujúci cieľ a zmysel a dáva smer jeho životu – a životu 
celého spoločenstva. Presne toto je to, na čo sa v súvislosti 
s filmom Avatar zabúda: Na’viovia nie sú ušľachtilí preto, 
lebo sú primitívni, lebo sú zberači, lebo zatiaľ neobjavili 
žiadnu „civilizáciu“ v našom vlastnom význame slova. Sú 
ušľachtilí (ale zase nie prehnane ☺) práve preto, že sú 
napojení na transcendentno, ktoré v tomto prípade predstavu-
je Eiwa. Eiwa, ktorá (tak, ako v reálnom živote Boh) nie je 
len nejakou ideou, myšlienkou, či mýtom. „Naozaj existuje“, 
šeptá Grace. Len skutočná, jestvujúca, transcendentná 
Bytosť má moc zjednocovať a zušľachťovať. Mýtus na to 
nikdy nestačí. 

Na margo pozemských „ušľachtilých divochov“ môžeme 
povedať len to, že kríza niekedy dokáže (ale veľmi obme-
dzene) nahradiť transcendentno. Dobre o tom hovorí psycho-
lóg Scott Peck vo svojich štúdiách o fenoméne komunity. 
Ľudia môžu byť k sebe ohľaduplní, môžu byť obetaví 
a vytvárať hlboké vzťahy aj vtedy, keď čelia vskutku smrtia-
cej hrozbe. Vojaci by vedeli hovoriť farbisto a kvetnato 
o hlbokom priateľstve, ktoré sa rodí v zákope, uprostred 
núdze, hladu, strachu, pachu smrti a svištiacich guliek a ktoré 
tak ostro kontrastuje s bežnými vzťahmi medzi susedmi 
z jedného vchodu v činžáku… Podobne verím tomu, že 
vzťahy medzi indiánmi, čeliacimi rok čo rok, mesiac čo 
mesiac smrti hladom, vyhladeniu nepriateľmi, chorobám 
a dravej zveri, boli aj vďaka tomu autentickejšie a hlbšie, než 
ich prežívame dnes. Jednoducho ich okolnosti a spoločný boj 
o život (ktorý nik z nich nemohol vyhrať sám a kde strata, či 
zlyhanie jedného ohrozilo všetkých) donútili vytvoriť istý 
druh komunity, o ktorom Scott Peck píše… 

Problém takejto komunity je ten, že keď pominie kríza, 
pominie aj jednota komunity. Preto priateľstvá so zákopov 
nepretrvajú vyhlásenie mieru. Iste, známosť pretrvá, aj 
kamarátstvo – ale oná hlboká a dôverná jednota je ta-tam…  

Skutočná jednota a ušľachtilosť vyžaduje transcendentný 
cieľ. A jediný, kto túto podmienku spĺňa, je Boh osobne, 
živá osoba Boha. 

Sociologička Dilbar Alijevová síce mieni: „Transcendovať 
seba však môže človek aj prostredníctvom splynutia s neja-
kou vznešenou, až utopickou ideou, ušľachtilým spoločensky 
prospešným cieľom, náboženským učením, literárnou posta-
vou, ale aj nevšedným zážitkom rozmanitej povahy.“ Lenže, 
zdá sa, že myšlienka, idea, ani príbeh nedokáže skutočne na 



tomto poste Boha nahradiť, pretože žiadna myšlienka nie je 
väčšia ako človek, ktorý ju stvoril. Akokoľvek vyzerá veľko 
a vznešene – je vždy menej, než človek a nemá tak v sebe silu 
naplniť vnútro človeka, smädiace po Bohu, Živom 
a Skutočnom! 

Na vlastnej škode sa o tom presvedčili komunisti – a všetci, 
ktorí mali tú smolu, že boli v tom čase nablízku. Ich príklad je 
naozaj čítankovým príkladom  a tak si ho prejdime (a pomôže 
nám pritom koncept Maslowovej pyramídy): 

- PRVÍ KOMUNISTI slúžia (akoby im sama Alijevová radila!) 
vysokému, vzdialenému, transcendentnému cieľu. Stotožnili sa s 
ideou – navonok nádhernou a vznešenou – svetovej revolúcie, 
ktorá prinesie všetkým ľuďom šťastie, blahobyt, slobodu, sku-
točnú veľkosť. Je to ich božstvo, ktoré sídli kdesi hore (je to 
myšlienka vznešená, aspoň sa tak javí), ďaleko (ktovie, kedy k 
tomu komunizmu dôjde, ale ešte tu nie je) a je dostatočne 
neviditeľná a nehmatateľná. V tejto chvíli táto ilúzia celkom 
pekne nahrádza Boha. Ale časovaná bomba tiká… a dotiká v 
okamihu „Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie“… 

- LENIN, TROCKIJ… – Zrazu JE TO TU. Komunistická revolú-
cia zvíťazila. Je tu KOMUNIZMUS! Lenže – čo je to vlastne 
komunizmus? Marx to nikdy nevysvetlil, podľa jeho diel to 
vyzeralo, že nastane akosi „samovoľne“ po uskutočnení revolú-
cie, lenže on nenastal… Samozrejme, komunizmus je len myš-
lienka. Myšlienka ale nie je Boh. Nie je to niečo samostatné. 
Presahujúce človeka. Niečo, k čomu sa človek približuje a o čo 
je zakotvený. Niečo, čo ho vedie a vyučuje. Myšlienka je menej 
ako človek. Je jeho produktom. Je mu podriadená. 

A tak naši súdruhovia nebadane zostupujú z úrovne 
TRANSCENDENCIE na úroveň SEBAREALIZÁCIE. Majú 
veľké plány a veľké ambície – a k dispozícii celý, veľký, nešťast-
ný národ, aby ich na ňom uskutočnili! Je to zákonité, ak sa 
pozrieme na Jakobínov za revolúcie vo Francúzsku, tiež vidíme, 
že akonáhle sa k moci dostali (a ich transcendentná idea „slo-
body, rovnosti a bratstva“ sa zhmotnila), upadli do presne 
rovnakého scenára. Začína sa obdobie teroru, kedy skupinka 
ľudí narába s krajinou podobne, ako sochár s kusom mramoru: 
dlátom a kladivom, ohňom a mečom odstraňuje a ničí to, čo vidí 
ako nadbytočné – a zvyšku nemilosrdne vtláča svoje vízie a 
predstavy. Sociálny experiment na stámiliónoch pokusných 
mužíkov a ženičiek… 

- STALIN sa už v tomto prostredí pohybuje dokonale. Moc je 
pre neho nástrojom, s ktorým uskutočňuje svoje vízie a predsta-
vy. A tie ďaleko presahujú hranice Krajiny sovietov. Stalin 
(spolu s Hitlerom, ktorý mal na to síce iné dôvody, ale 
v podstate veľmi podobné) pripravuje vojnu, aby v nej postupne 
vtlačil svoju podobu a predstavu všetkým krajinám sveta – a v 
Moskve buduje obludný Palác sovietov, v ktorom raz príjmu 
„poslednú republiku“ (rozumej: posledný štát, v ktorom ešte 
nevládne komunizmus) do celosvetového Sovietskeho zväzu. 

- CHRUŠČOV – usiluje sa Stalina nasledovať v túžbe po vlast-
nej sebarealizácii. Preto najprv dôkladne odstráni všetko, čo 
zaváňa jeho predchodcom Josifom Visarionovičom. A potom 
začína uskutočňovať na ťažko skúšanom národe svoje vlastné 
vízie a predstavy. Nemá však Stalinovu obludnú „veľkosť“ 
a formát. Veľmi to preto nefunguje…  

- BREŽNEV – je omnoho menej ambiciózny. Kolíše medzi 
sebaaktualizáciou po vzore svojich diktátorských predchodcov a 
medzi o stupienok nižšou úrovňou dôležitosti, moci a slávy. 
Nakoniec sa zdá, že mu moc a sláva úplne stačia. „Brežnevová 
doktrína“ je v podstate o moci, jej upevňovaní a jej šírení. 

- ANDROPOV, ČERNENKO… – „Sojuz nerušimij“ sa rúti dole 
kopcom. Obaja vodcovia už len jasne a zjavne udržujú moc a 

pokúšajú sa podmurovať jej základy. Už sa nerealizujú. Stačí 
im pocit moci, pocit autority, poklony okolia, výslnia „hlavy 
superveľmoci“… Vznešené idey a myšlienky (hoci stále 
zaznievajú vo frázach na prejavoch a v straníckej tlači) sú už 
dávno preč, zabudnuté, pochované… Už nejde o nič vzneše-
né. Dokonca ani o sebarealizáciu a uskutočňovanie predstáv 
a snov, akokoľvek zvrátených. Už ide len o moc. Peniaze. 
Vplyv. Luxus. Postavenie. 

Všimli sme si to? Akákoľvek túžba po niečom transcen-
dentnom sa mimo priestoru Boha zvrháva na nutnú a 
zákonitú diktatúru a hrôzovládu, ak k tomu dostane 
mocenské prostriedky. A je jedno, či je to otec rodiny, 
ktorý ju terorizuje v mene „vyšších princípov“ a „ušľachti-
lých cieľov“, alebo sám hrozivý Josif, či Mao, ktorí to robia 
v masovom meradle a brodiac sa krvou a nárekmi vtláčajú 
svoju podobu do zmučených národov! Aj tá najušľachtilejšia 
myšlienka sa nakoniec nutne zvrhne na teror a diktatúru (ak 
jej nasledovníci túžia po sebarealizácii), alebo na útlak, 
okrádanie, populizmus a drancovanie (ak im stačí nahrabať, 
„mať sa dobre“ a užiť si svoj podiel moci a slávy)… 

Mimochodom, presne tento scenár už tisícročia dozadu 
opisuje Biblia: 

- Najprv sa človek rozhodne zameniť Boha za myšlienku 
vlastnej sebarealizácie a opúšťa Raj, čiže spoločenstvo 
s Bohom. Slovami Katechizmu: „Týmto hriechom človek 
dáva prednosť sebe samému pred Bohom a tým pohŕda 
Bohom“ (KKC 398) 

- Potom zisťuje, že to nie je nič presahujúce. Naopak, mení 
sa to na „drinu v pote tváre“ a vytúžený „vznešený výsledok“ 
sa stráca v nedohľadne… 

- Nasledujúca generácia – menovite Kain – tak rezignuje na 
nejakú „sebaaktualizáciu“ svojich rodičov. Stačí mu „byť 
prvý“ spomedzi dvoch, byť ten dôležitejší. A pretože Ábel 
predstavuje nepríjemnú konkurenciu, tak ho zabije. Ušľach-
tilosť je raz a navždy preč. Zabil ju nedostatok transcen-
dentna… „Súlad, v ktorom žili vďaka prvotnej spravodlivos-
ti, je zničený; vláda duchovných schopností duše nad telom je 
podlomená; spoločenstvo muža a ženy podlieha napätiam;  
ich vzťahy budú poznačené žiadostivosťou a panovačnosťou. 
Súlad so stvorením je porušený: viditeľné stvorenie sa 
človekovi odcudzilo a stalo sa mu nepriateľským. Po tomto 
prvom hriechu zaplaví svet skutočná "invázia" hriechu: 
bratovražda, ktorej sa dopustí Kain na Ábelovi, všeobecná 
skazenosť ako následok hriechu.“ (KKC 400, 401). 

Čo by na tomto všetkom zmenilo „transcendentno“, čiže 
Boh? 

Myslím si, že strašne veľa: 

• Ak človek smeruje k niečomu väčšiemu 
a ušľachtilejšiemu, než je on sám, aj jeho to pozdvi-
huje a zušľachťuje. Slovami Biblie: „18 A my všetci s 
odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slá-
vu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz sláv-
nejší obraz.“ (2 Kor 3,18) 

• Na tejto ceste si ľudia navzájom nekonkurujú. O moc 
musíte bojovať s inými ľuďmi. O slávu musíte bojovať 
s inými ľuďmi. O bohatstvo musíte bojovať s inými 
ľuďmi. Ale nie o Boha. K Bohu môžeme všetci rovnako, 
nezávisle na tom, či Ho dosiahne jeden človek, alebo se-
dem miliárd. Naopak, vzájomná pomoc na ceste zvyšuje 
naše spoločné šance na úspech. Takže namiesto vzájom-
ného nepriateľstva nastupuje spolupráca a vzájomná 
pomoc. Biblia o tom hovorí: „42 Vytrvalo sa zúčastňovali 



na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní 
chleba a na modlitbách.  43 Všetkých sa zmocňovala bázeň; 
prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a zna-
mení.  44 Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spo-
ločné.“ (Sk 2,42–44) 

• Tak, ako mladý muž odloží hračky, keď dostane do rúk 
skutočné auto, aj človek, ktorý objaví Boha – teda niečo 
skutočné –, odhodí „hračky“, ktorými si Ho až doteraz 
nahrádzal: majetok, úsilie o slávu, boj o moc, o uznanie, 
vplyv,… Nemusí sa stať nutne askétom, ale tieto veci sú už 
vedľajšie a nepodstatné, mnohé dokonca úplne zbytočné. 
Biblia k tomu cituje Pavla: „7 Ale čo mi bolo ziskom, kvôli 
Kristovi pokladám za stratu.  8 A vôbec všetko pokladám za 
stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. 
Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som 
získal Krista.“  (Flp 3,7n) Prečo by teda mal o ne bojovať 
a zabíjať kvôli ním?  

• Naopak, spoločná skúsenosť a spoločná cesta zbližuje 
a zjednocuje. Spoločná skúsenosť Boha, skúsenosť napl-
nenia Duchom, spoločná cesta a spoločný cieľ vytvárajú 
skutočnú, hlbokú jednotu – o to viac, že „Boh je láska; a 
kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1 Jn 
4,16) a láska je zmyslom a podstatou cesty zbožštenia, ako 
hovorí aj Klement Alexandrijský na začiatku 3. storočia: 
„Človek sa stáva Bohom, pretože miluje všetko to, čo miluje 
Boh“ Biblia o tejto jednote, ktorú vytvára spoločný cieľ 
a spoločná skúsenosť jednoty s jedným a tým istým Bohom 
hovorí: „11 Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani ne-
obriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a 
vo všetkom je Kristus.  12 Ako Boží vyvolenci, svätí a milo-
vaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, 
miernosť a trpezlivosť.  13 Znášajte sa navzájom a odpúš-
ťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán od-
pustil vám, tak aj vy!  14 Ale nad všetko toto majte lásku, 
ktorá je zväzkom dokonalosti!  15 A vo vašich srdciach nech 
vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A 
buďte vďační!“ (Kol 3,11–15).  

Mýtus o „ušľachtilom divochovi“, ktorý (ako správne hovorí 
Kubrick a Krivošík) je nereálny a je to len mýtus, nahrádza 
Biblia niečím iným, skutočným a reálnym: víziou „ušľachti-
lého mystika“! 

Avatar vykresľuje presne toto: spoločenstvo, ktoré obdivujeme 
– a prameň jeho obdivuhodnosti spočíva v napojení na trans-
cendentno. V tomto sa príbeh Avatar veľmi podstatne líši od 
dajme tomu onej Pocahontas. A presne tento malý, ale kľúčovo 
podstatný detail je tým rozdielom, ktorý odlišuje rozprávočku 
o Pocahontas od veľmi realistickej vízie Avatara. Pretože aj keď 
povieme, že ani oní indiáni neboli bez náboženstva (verili vo 
„Veľkého Ducha“) – a nakoniec, neboli bez neho ani Španieli, 
či Angličania v Novom svete – ani samotné náboženstvo, bez 
skutočného, živého, vskutku „mystického“ a preto realistic-
kého napojenia na skutočného Boha, nemôže stačiť 
a nedokáže Boha nahradiť. Nie je dôležité, akú vieru človek 
má a čomu sa klania. Záleží jedine na tom, či ho jeho nábo-
ženstvo dokáže uviesť do skutočného kontaktu a jednoty so 
Skutočným a Živým Bohom. 

Dobrá správa je, že kresťanstvo to skutočne dokáže, ako to 
dokazuje skúsenosť ľudstva v priebehu celých jeho dejín. 

„Nebeskí ľudia“ – alias „pozemskí barbari“ – vo filme 
Avatar analogicky nie sú barbarmi preto, že majú techniku. 
Sú barbarmi preto, že nevidia. Správajú sa ako slepí sloni 
v porceláne. Z komplexného sveta, navzájom prepojeného 
a transcendujúceho, ktorý Na’viovia takto aj vnímajú a sú jeho 
súčasťou, vidia len malý, úbohý zlomok, len tieň, ak by sme 

chceli narážať na slávne Platónovo podobenstvo o jaskyni. 
Nedokážu byť súčasťou toho, čo nevidia. Vo svoje prázdnote 
sa naháňajú za tým, čo Pavol v Biblii nazýva „odpadkami“ 
a myslia si, že to je zmyslom života. Ako barbari, ktorí spália 
Rembrandtové obrazy, aby ukradli rám, ako barbari, ktorí 
zničia nedoceniteľné umelecké dielo, nevnímajúc a nechápuc 
jeho krásu, len preto, aby v zbere za kov, z ktorého je odliate, 
dostali pár eur a za ne si kúpili trochu čúča, tak aj pozemšťa-
nia ničia Krásu a rozbíjajú svet, z ktorého podstatnú väčšinu 
nevidia, nechápu, nepoznajú – len preto, aby z trosiek vydo-
lovali trochu opojných odpadkov… Neytirina matka Moat 
tento stav u Jakea výstižne nazýva chorobou, šialenstvom 
a pýta sa, či ho z neho dokážu vyliečiť. 

Pri sledovaní Pocahontas by sme sa mohli pýtať: Prečo sú 
oni dobrí a my zlí? Mýtus o „ušľachtilom divochovi“ by 
odpovedal: Lebo oni sú primitívni a my nie. Znamená to, že 
máme zahodiť svoju civilizáciu, všetko, čo sme objavili, 
zmeniť sa zase na zberačov a lovcov – a staneme sa dobrý-
mi? Stačí pohľad na skutočné dejiny primitívnych kultúr – aj 
v Amerike – a zistíme, že to voľba nie je. Nakoniec, vytrhá-
vanie sŕdc, praktizované Aztékmi, mučiarske koly indiánov, 
neustále vojny a konflikty medzi kmeňmi, nenávisť, zloba 
a nepriateľstvo,… ničomu z toho „primitivizmus“ nezabrá-
nil! A tak si rozprávočku pozrieme a odložíme ju tam, kam 
patrí: medzi rozprávočky… 

Avatar namiesto toho ponúka veľmi realistickú analýzu 
problému a súčasne veľmi realistické (a krásne, povedzme si 
to rovno) riešenie. 

Nie je nutné zanechávať civilizáciu. Problém nie je v tom, že 
máme vedomosti a poznatky a vieme ich využiť. Ak znova 
zacitujeme Lukáša Krivošíka: „Keby sme sa narodili v 
kmeňovej spoločnosti, väčšina z nás by sa už len kvôli vyso-
kej detskej úmrtnosti nedožila dospelosti. Choroby, obdobia 
hladu a každodenné úmrtia v dôsledku nerovného zápasu s 
nehostinnou prírodou a predátormi nám Hollywood neukáže. 
Chodíme do kina, lebo filmová poézia nám aspoň nachvíľu 
požičiava krídla, na ktorých unikáme zo šedivej prózy našej 
každodennosti. Pre väčšinu z nás by však skutočný život v 
kmeňovej spoločnosti (nie jeho romantizovaná verzia) bol 
plný strastí a utrpenia. Preto vďaka, že žijeme ako žijeme. 
Našej „zlej“ komerčnej civilizácii totiž stoja aj fyzicky slabí 
a neduživí zato, aby ich udržala pri živote.“ Negatíva súčas-
nej civilizácie nie sú dané tým, že sme technicky vyspelí. 
Sú dané tým, že sme stratili svoj transcendentný cieľ. 
Bolo by len úžasné predstaviť si, aká by bola naša civilizácia, 
keby mala tento základ a cieľ! Francis Bacon, zapálený 
kresťan a vedec, to opisoval ako „obnovenie Raja“ – a naozaj 
by to tak bolo. Bez Boha sa však nástroj mení na bič. Na-
miesto Raja sme zažili strašlivé vojny, genocídy, čelíme 
byrokracii, zotročovaniu a vykorisťovaniu človeka, nenávisti, 
terorizmu… a na rozdiel od indiánov (ktorí mali podobné 
sklony) máme namiesto luku a šípov Kalašnikovy a bomby, 
namiesto rady starších prešpekulovanú a tyranskú byrokraciu 
a dokážeme preto napáchať omnoho viac škody a utrpenia – 
a (zatiaľ) niet ani tej krízy, ktorá by nás tak, ako divochov 
a indiánov, donútila aspoň trochu sa v tom krotiť… 

Riešením je návrat k transcendentnu, k Bohu, ku skutoč-
nému mystickému základu a cieľu života, ku skutočnej 
mystickej skúsenosti s Bohom a zakotvenosti v Bohu. Jake 
Sully vo filme urobil presne toto. Keby to dokázali všetci 
pozemšťania – nemuseli by opúšťať Pandoru. Mystika 
spoločne s technikou mohla premeniť Pandoru na opravdivý 
Raj! A aj toto je jedno z nevyslovených, ale obsiahnutých 
posolstiev filmu. 

Váš Inky 


