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problém – ešte strašlivejšie riešenie – v praxi nemožné – alebo predsa? 

Na začiatok len krátko a stručne: Darca je asi podstatne drahší a isto 
podstatne horší klon Equilibria. Jeho záverečné „riešenie“ je tak 
absurdne neskutočné, že o ňom škoda hovoriť... Toľko k filmom. A 
teraz k problému, ktorý riešia. 

Ľudské utrpenie. Všetka tá bolesť, násilie, brutalita, nenávisť, 
vojny, hlad, zločin,... Koreňom všetkého sú city. Cit nenávisti, cit 
hnevu, cit strachu,... Ale to sú už len dôsledky. Ako by nás na 
Východe poučil Buddha a na Západe hoci aj Seneca, v pozadí 
týchto citov je hlad. Existenciálna prázdnota, ak by sme použili 
Franklov termín. Tá vyvoláva smäd, túžbu po jej naplnení. A až z 
tohto smädu sa rodia spomenuté city: strach z toho, že naplnenie 
nenájdeme, alebo nám bude upreté, hnev voči tým, ktorí nám naše 
snahy o naplnenie narušujú a nenávisť ako snaha zničiť ich a 
odstrániť ich tak ako hrozbu na našej ceste za životným naplnením. 
Výsledkom je hneď trojaké utrpenie: 

1) Sklamanie, ak o niečo usilujeme a nezískame to. 

2) Sklamanie, keď za niečím ideme, získame to – a nakoniec 
zistíme, že ani to nie je ono, naša prázdnota bola na chvíľu možno 
zahnaná, ale nie naplnená. Po chvíli sa hlad objaví znova a my sa, 
ako nejaká štvaná zver, znova rozbehneme za ďalším cieľom, o 
ktorom dúfame, že už bude tým posledným. A potom za ďalším... a 
za ďalším... až kým konečne nepochopíme, ako sa veci majú a 
neskončíme definitívne v bode 1).  

3) Medzitým si ešte užívame bolesť, utrpenie, sklamanie a bremeno 
boja a zápasu, ktorý tieto naše snahy verne sprevádza. A nehovorím 
teraz len o vojne! Iste, tam po sebe strieľame, zhadzujeme na seba 
bomby, pálime sa ohňom a trávime plynom a všade rozsievame 
hlad a biedu... Ale pozrite sa okolo seba! Teraz, v čase mieru! 
Nemáte dojem, že vojna stále trvá? Čo iné je naše „súkromie“ než 
pevnosť, múr, ktorý staviame okolo našich domov, ale aj okolo 
našich osobností, pretože máme strach, že ak by sme ho odhalili 
iným ľuďom – áno, dokonca aj priateľom a známym! – tak by to 
proti nám zneužili, ublížili by nám, zranili, ponížili, zosmiešnili, 
podrazili a možno ešte niečo horšie? Nehráme denne divadlo – v 
škole, v robote, na ulici, pred kamarátmi,... – pretože sa neodvažu-
jeme byť otvorene takí, akí sme, aj so všetkými nedostatkami, 
chybami, slabosťami a trapasmi, ktoré v sebe nosíme? A čo svet? 
Nie je kapitalizmus inštitucionalizovanou, ale o to tvrdšou vojnou, 
hoci aj jej hovoríme jemne „konkurencia“ a „trh“? A nie je svet 
demokracie ďalšou krutou a tvrdou vojnou, plnou podrazov, zrád a 
zákerností, kde oným „grálom“ je moc a prístup ku korytám? A 
neprelína sa oboje vo vojne oligarchov, ktorí ťahajú ako figúrkami 
politikmi... a všetci spoločne vlastne bojujú s vlastným národom, 
aby ho orabovali a ožobračili? A národ sa pokojne nechá, pretože... 
nemá čas sa tým zaoberať? A čas nemá preto, že práve urputne 
bojuje? Na výberových konaniach, aby vybrali „mňa“ a „oni“ 
prehrali? V zamestnaní, aby vyhodili „ich“ a „ja“ som ostal, víťaz 
nad hlavami porazených? A nebojujeme vo svojom šialenom 
galope za niečím, čo by konečne naplnilo tú prekliatu prázdnotu 
našich životov a našich sŕdc, aj so samotným svetom, prírodou, 
Vesmírom? Píliac si tak konár, na ktorom sedíme, či podpaľujúc 
chalupu Zeme, v ktorej bývame a z ktorej už nemáme kam utiecť?  

Ako tento problém vyriešiť? 

V oboch filmoch riešením boli lieky, ktoré potláčali city. Lenže... 
Ak chcete potlačiť city, musíte vyhasiť smäd a túžbu. Tak to už 

dávno pochopili stoici aj budhisti. A minimálne budhisti pochopi-
li, že bez túžby osobnosť človeka... zaniká. Áno, nirvána vo svojej 
podstate je zánikom osobnosti človeka, smrťoua  koncom nás ako 
osoby! Oba filmy, Darca aj Equilibrium, nás v tomto zavádzali a 
mámili, ale boli to nakoniec filmy a nie filozofické knihy, tak im 
to nemajme za zlé. Ale sami asi chápeme, že ak by v nás neboli 
naozaj žiadne city – a teda žiadna láska, žiadna túžba, žiaden 
strach,... – tak by spoločnosť v skutočnosti ostala stáť. Nebol by 
dôvod viacej žiť. Nebol by dôvod čokoľvek konať. Načo sa o 
niečo starať? Aby sme nezomreli? Ale my sa smrti nebojíme... 
Aby nevyhynul ľudský rod? Ale prečo by nám na tom malo 
záležať...? Aby sme sa zabavili? Ale my po zábave netúžime... 
Aby sme sa najedli? Nebojíme sa hladu ani netúžime po jedle... 
Aby sme sa pred niečím zachránili? Ale pred čím? Na ničom nám 
predsa nezáleží, po ničom netúžime, o nič sa nebojíme... sme v 
stave dokonalej ľahostajnosti, asi takej, akú vykreslil vo svete 
ďaleko budúcom H. G. Wells vo svojom Stroji času. Koniec 
túžob, koniec citov – to všetko by znamenalo opravdivý koniec 
človeka. Jeho degradáciu na akúsi formu tupého organického 
rôsolu, vystuženého kostrou...  

Možno aj preto v oboch filmoch sú spoločnosti plne totalitné, 
všetko je sledované, zorganizované, dirigované, ovládané, odchýl-
ky sú nemilosrdne likvidované. Zrejme preto, aby „stroj“ totalitnej 
spoločnosti udržiaval spoločnosť v pohybe ako nejaké naťahova-
cie hodinky. A kto by poháňal onen stroj totalitného štátu? Zrejme 
aj preto sa v závere Equilibria dozvedáme, že skutočný vodca celej 
tej mašinérie, DuPont, je v skutočnosti cítiaci, majúci túžby aj 
emócie... Lenže – ako by ste donútili konať ľudí bez citov, ktorým 
na ničom nezáleží, po ničom netúžia a ničoho sa neboja a je im 
všetko jedno? To je otázka, že?  

Darca nám naviac ešte ukazuje, ako sa v spoločnosti tohto typu 
objavuje nútená eutanázia, eugenika a podobné odporné veci a to s 
chladnou mechanickou ľahostajnosťou a ešte desivejšou „ohľadu-
plnosťou“ (nacvičene starostlivá otázka likvidátora k popravova-
nej na kresle smrti: „Sedí sa ti pohodlne?“). A Equilibrium, tým, 
že štátne štruktúry Librie označuje náboženskými termínmi – 
klerik, kláštor, tetragramatton, Otec,... – zase ukazuje temnú víziu 
toho, čo zostane zo štátu, z vlády, ktorá sa začne hrať na Cirkev a 
začne si privlastňovať náboženskú funkciu a poruší tak jeden zo 
základných pilierov Západu od jeho počiatku a to dôkladné odde-
lenie štátu od čohokoľvek, čo zaváňa cirkvou, náboženstvom, či 
ideológiou...   

A, úprimne povedané, nie sú v tom sami. Je zaujímavé sledovať 
rôznych autorov sci-fi, ktorí znova a znova svoje vízie sveta 
budúcnosti prezentujú presne tak: ako akési obrovské stroje, v 
ktorý je život ich koliesok – ľudí – presne naprogramovaný, 
ovládaný, sledovaný, normovaný a kontrolovaný totalitným 
štátnym mechanizmom... a ich autori v tom nevidia nič zlé, len 
čosi ako nutnosť, nevyhnutnosť, ku ktorej ľudstvo pomaly a isto 
speje... 

A tak zisťujeme, že problém vojen, násilia, utrpenia, bolesti a pod. 
je veľký. Ale cena za jeho odstránenie je ešte strašlivejšia. V 
podstate sa podobáme väzňom, ktorý môžu voliť iba medzi 
mučiarňou a pecou krematória. Alebo žiť v utrpení, alebo nežiť 
vôbec. Ale žiadna iná alternatívna k tomuto nejestvuje a dodnes ju 
ľudstvo nikdy, nikde a nijako neobjavilo. Aspoň nie v kruhu tohto 



sveta. 

To je dôvod, prečo v minulosti rovnako ako dnes znova a znova 
sledujeme príbehy ľudí, ktorí náhla narazili na realitu Boha – a už 
sa jej nikdy a za žiadnych okolností neboli ochotní vzdať. Ľudí, 
ktorí znova a znova túto skúsenosť opisujú výrazmi plnými až 
gýčových superlatívov, ktorými sa snažia opísať niečo pre tých, 
ktorí nezažili, neopísateľné. V tom sa podobajú hrdinom oboch 
filmov, ktorí sa snažia hovoriť o citoch, o priateľstve,... ale je im 
jasné, že ich utlmení spoluobčania, ktorí túto skúsenosť nemajú, ani 
netušia, o čom je reč. A slová ako „ľúto“, „priateľ“, „láska“ sú pre 
nich síce známe, ale súčasne len prázdne a nič nehovoriace pojmy... 
A títo ľudia, ktorí na Boha narazili a žijú s ním, neraz s ľahkým 
srdcom radšej obetujú svoje životy, ale nie sú ochotní obetovať a 
zanechať spoločenstvo s Bohom, ktoré do svojich životov prijali – 
asi podobne, ako klerik Partridge v úvode Equilibria. Prečo ale? 
Prečo sa ho tak zarputilo držia? 

Pretože Boh v skutočnosti ponúka alternatívne riešenie, ktoré sme 
už spomenuli v úvahe č. 380: Je možnosť zbaviť sa naozaj úplne 
všetkých túžob, ale len za predpokladu, že to urobíme jedným-
jediným možným spôsobom a to tak, že všetky jednotlivé túžby 
nahradíme jednou-jedinou celého človeka pohlcujúcou túžbou, tak 
mocnou, že ich všetky prekoná, v sebe podriadi a sebou pohltí; 
smerujúcou k niečomu, čo je vskutku hodné takejto absolútnej, 
bezvýhradnej túžby a úplného zasvätenia sa; ba je to niečo tak 
mocné, silné a uchvacujúce, že to dokáže aj samého človeka úplne 
odtrhnúť od seba samého, vyslobodiť ho z inak neprekonateľného 
väzenia sebectva a urobiť ho tak slobodným v láske, ktorá je prostá 
sebectva, ľahostajná k samému sebe, netúžiaca si nič privlastniť, ale 
celá sa daruje tomu, čo miluje; pričom ideálne sa o to, čo milujeme, 
nemusíme nijako strachovať, ani nič podobné. 

Tým niečím je v praxi Boh. Dostatočne veľký, dostatočne krásny, 
dostatočne uchvacujúci, sám vyvýšený nad všetko, mimo akejkoľ-
vek hrozby, mimo akéhokoľvek nebezpečenstva, aby sme sa Oňho 
museli strachovať, či báť... a navyše milujúci človeka – povedzme 
si to rovno: „Mňa!“ – úplne nezištne, nesebecky, dokonale darujúco 
sa, do krajnosti! 

Stav tejto „nirvány lásky“, do ktorej nás Boh vťahuje, sa potom 
nazýva v Biblii čistým srdcom, srdcom nerozdeleným, srdcom bez 
vnútorných konfliktov, bez strachu, bez sebectva, bez zla, srdcom, 
o ktorom vraví Ježiš, že „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha“ (Mt 5,8 SSV). A je to vskutku stav úplnej a dokonalej 
blaženosti a to nielen preto, že „v láske niet strachu, a dokonalá 
láska vyháňa strach“ (1 Jn 4,18 SSV) – a toto je presne oná blaže-
nosť nirvány, o ktorej sníval Buddha – ale navyše nás táto láska 
spája s Bohom, ktorý „presahuje každé poznanie“ (porov. Ef 3,19 
SSV) a v ktorom nás ešte nekonečne väčšou blaženosťou napĺňa 
„Božia plnosť celá“ (Ef 3,19 SSV), prístupná práve preto, že už po 
nej netúžime. Božia láska, Božia krása, Veľkosť a Skvelosť nás 
totiž úplne odtrhli od nás samých a čím menej pre seba po niečom 
túžime a čím viac sa v láske Bohu úplne darujeme, tým viac nás 
oná blaženosť Boha, ktorý je láska, napĺňa. V okamihu, keď pre 
seba nechceme už vôbec, ale vôbec nič a celí sa úplne darujeme 
Bohu, nás naplní táto Plnosť dokonale – a to je Nebo, ako veľmi 
dobre pochopil sv. Ján z Kríža. Ale to je stav, o ktorom právom 
platia slová Krista: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. Lebo 
Bohu je všetko možné.“ (Mk 10,27 SSV).  

A čo sa potom udeje v tomto stave jednoty s Bohom s našimi 
emóciami? 

TÚŽBA zmizne. Naša existenciálna prázdnota je naplnená Bohom. 
Sme v cieli.  

Namiesto túžby nás motivuje RADOSŤ: „radosť v Pánovi je vaša 
sila!“ (Neh 8,10 SSV). Inými slovami, človek, ktorého smäd uhasil 
Boh – a to sme my, kresťania! – už nie je motivovaný smädom a 
túžbou po jeho uhasení, ale radosťou! Aby sme to lepšie pochopili, 

skúste si predstaviť malé dieťa, ktoré túžilo po drahej hračke. 
Teraz ju konečne dostalo – a je úplne zahĺbené do hry s ňou. To, 
čo ho pohlcuje, motivuje, ale už nie je túžba, veď tá bola naplne-
ná, ale radosť a rozkoš z užívania a akoby ponárania sa do hračky 
a hry s ňou. Alebo si predstavte kondičného trénera, ktorý miluje 
svoj džob. Denne aj sám trénuje, ale nie preto, že by túžil po lepšej 
postave, ako jeho klienti, ale preto, že samo cvičenie ho baví. Že 
sa mu pri tom aj postava mení, je už len čosi popri tom, čosi 
navyše... Na rozdiel od športovcov netúži po súťažiach a po 
dosahovaní titulov a víťazstiev. Na rozdiel od iných netúži ani po 
nejakom inom zamestnaní, či lepšom zárobku. Je šťastný, má 
všetko, čo potrebuje, robí to, čo ho baví, netúži po nijakej zmene, 
len si to užíva. Nemotivuje ho túžba, ale radosť! Asi toto znamená 
byť kresťanom. Sme tým, čím sme: Božími synmi a dcérami. 
Máme všetko, po čom sme kedy túžili a neexistuje už nič viac, po 
čom by sme ešte mohli túžiť. Všetko je v nás už skrze Boha a v 
Bohu dokončené a zavŕšené. Teraz už len si to vychutnávame, už 
sa len ako ono dieťa z príkladu do toho stále viac a viac ponárame, 
stále viac a viac sa tým napĺňame, stále viac a viac sa tým nechá-
vame pohlcovať a uchvacovať v čírej radosti a rozkoši z darova-
ného. 

STRACH mizne – veď slovami Písma: „Ak je Boh za nás, kto je 
proti nám?  32 Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za 
nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!?  33 Kto 
obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje?  34 A kto 
ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac - ktorý bol vzkrie-
sený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?  35 Kto nás odlúči 
od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, 
hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?  … V tomto všet-
kom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje.  38 A som si istý, 
že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, 
ani budúcnosť, ani mocnosti,  39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké 
iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v 
Kristovi Ježišovi, našom Pánovi“  (Rim 8,31-39 SSV). Neexistuje 
viac nič, čoho by sme sa ešte mohli báť, čo by nás mohlo akokoľ-
vek ohroziť, či vytrhnúť z Božej ruky (porov. Jn 10,29) 

NENÁVISŤ, NEPRIATEĽSTVO,...? Iste, kresťan nenávidí zlo a 
to je nutná súčasť lásky. Nie je možné milovať dobro bez toho, 
aby sme rovnako vášnivo nenávideli jeho opak, zlo. Preto Písmo 
napomína: „Nenáviďte zlo a milujte dobro“  (Am 5,15 SSV). Ale 
už nikdy viac táto nenávisť nebude smerovať voči žiadnemu 
človekovi. Veď pred Bohom už nikto viac nie je mojim nepriate-
ľom, ani konkurentom. Nikto už nikdy a nijako nemôže ohroziť 
moje naplnenie Bohom. Už niet viac žiadneho dôvodu s kýmkoľ-
vek bojovať. Práve naopak, v LÁSKE ku všetkým – dokonca aj k 
nepriateľom! – žijeme a uskutočňujeme nádherný a krásny dar 
Božieho synovstva, ako vysvetľuje Ježiš: „Milujte svojich nepria-
teľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,  45 aby ste boli 
synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5,44-45 SSV). Viac 
niet ani komu čo závidieť... niet dôvodu sa na kohokoľvek hne-
vať... Boha je dosť pre každého a pre všetkých! 

Výsledkom je DOKONALÁ JEDNOTA ľudí, ktorí sa milujú a 
prijímajú takí, akí sú, bez strachu, bez pretvárky,... naopak, pred-
biehajú sa v láske (porov. Rim 12,10), v tom, ako byť jeden pre 
druhého oporou, povzbudením, výzvou k rastu (porov. John 
Powell)... a dosahujú tak stav jednoty, kde „ak teda trpí jeden úd, 
trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s 
ním všetky údy. (1 Kor 12,26 SSV). 

A v tom je cena oboch filmov: že nás znova upriamujú na dávno 
známu vec: že naša spoločnosť má pred sebou alebo kresťanskú 
budúcnosť s Bohom, alebo budúcnosť nemá... rozhodne nie žiadnu 
budúcnosť, ktorá by bola pekná a dobrá... 

Váš Inky 


