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Filmový príbeh – desivo cudzia inteligencia – čo z toho vyplýva 

V roku 2015 sa do kín dostal film Ex machina. V jeho strede stojí 
android – robot s umelou inteligenciou a tvárou krásnej mladej 
ženy. A zamestnanec firmy, ktorého jeho chlebodarca a stvoriteľ 
tejto umelej inteligencie pozve, aby jeho výtvor otestoval a určil, 
či sa naozaj jedná o skutočnú umelú inteligenciu a teda či si je 
robot vedomý samého seba, alebo nie.  

Nemusíme sa príliš zdržiavať pri samotnom deji. Mladý hrdina sa 
v podstate do robota zamiluje – a zdá sa, že robot rovnako miluje 
aj nášho hrdinu. Aspoň to dáva najavo. Hrdina sa preto rozhodne 
robodievčaťu pomôcť z prísne stráženého pevnostného komplexu 
jej stvoriteľa utiecť. Zmení kódy, nechá otvoriť brány a dvere 
komplexu, dievča vyjde von... a prichádza vyvrcholenie. To, že 
robodievča (spolu s ďalším androidom z predchádzajúcej série) 
vcelku chladnokrvne zapichnú svojho tvorcu, je ešte ako tak 
pochopiteľné: nakoniec, hrozil im zničením, väznil ich ako nejaké 
stroje, pričom ale oni boli síce umelými, ale predsa osobami – a, 
tesne pred svojim vlastným zapichnutím, sa ich pokúsil rozmlátiť 
tyčou od činky. V poriadku, berme to ako sebaobranu. Ale po-
tom... 

Potom sa naše robodievča vyberie von, do šíreho sveta ľudí. A 
mládenec, ktorý jej pomohol na slobodu? Ostáva zatvorený za 
dverami s pancierového skla, volá na ňu, kričí,... ale androidka 
mu už nevenuje jediný pohľad! Akoby ani neexistoval! Bez 
jediného obzretia odkráča preč, do výťahu a jeho bez najmenšej 
emócie necháva za sebou, odsúdeného na zrejme pomalú a 
nevyhnutnú smrť smädom, hladom a možno aj zimou v teraz už 
mŕtvom komplexe, ktorý sa práve zmenil na neprekonateľnú 
pascu... Zrazu vidíme, že všetky jej „city“ a slová boli len chlad-
nokrvná, presne vypočítaná manipulácia, prevedená s ľadovou 
bezcitnosťou a bezohľadnosťou... V tej chvíli divák, v samom 
závere filmu, prežíva neskutočný pocit cudzoty, vskutku mimo-
zemskej, neľudskej cudzoty, pohľad do mozgu, ktorý funguje 
spôsobom, ktorý sa vzpiera všetkému, čo normálny Európan ešte 
stále v sebe akosi cíti... 

V čom spočíva tento pocit cudzoty a prázdnoty? Sme civilizácia 
podstatne kresťanská. Všetky jej hodnoty – napríklad to, že 
vládca má byť sluha všetkých, čiže minister, alebo to, že súcit a 
obetovanie seba pre dobro iných je vec obdivuhodná a správna, že 
máme byť k sebe súcitní a láskaví, že sebectvo a bezohľadnosť sú 
zlé veci, pýcha smiešna a pokora hodná obdivu a pod. – vyplýva-
jú z faktu, že sme transcendentné bytosti, stvorené Bohom, aby 
mali účasť na Božom Trojičnom živote. Smerujeme do vlasti, kde 
nemajú žiadnu cenu ani moc, ani peniaze, ani sláva, ani telesná 
rozkoš. Jediné, čo zaváži a čo nám otvára dvere do tohto vytúže-
ného sveta, je láska a z nej plynúca svätosť v zmysle dokonalého 
dobra, čiže dokonalej nesebeckosti.  

Tieto hodnoty prešli aj do našej kultúry. Dodnes ateisti skladajú 
poctu kresťanstvu tým, že preberajú jeho hodnoty a postoje, ba 
samo kresťanstvo merajú podľa kresťanských pravidiel a keď na 
neho útočia, snažia sa vlastne len dokázať, že kresťanstvo je 
nekresťanské a oni sami kresťanskí – čiže dobrí a morálni podľa 
jeho kritérií – sú. Len málo ateistov dokáže skutočne byť ateista-
mi do všetkých dôsledkov. 

Naša androidka z filmu, Ava bolo jej meno, je ateistka do dôsled-
kov. V skutočnosti jej myslenie a konanie je rýdzo logické. Jej 

bytie, vedomie, život,... je všetkým, čo má. Ak to stratí, bude 
koniec, bude vypnutá, vymazaná... zničená úplne a definitívne. 
Prečo by teda mala brať ohľad na niekoho iného a dokonca 
obetovať seba v prospech niekoho iného? Neexistuje na to 
žiaden logický dôvod. Existuje len boj o prežitie a z neho vzišlá 
evolúcia prirodzeným výberom. Múdrejší a silnejší prežije – a 
slabší a hlúpejší zahynie. Ava nám môže pripadať cudzia – ale 
jej myslenie je naprosto presné, racionálne, logické a nemá 
žiadnu chybu. Ava je ateistom a nekresťanom do všetkých 
dôsledkov.  

A nie je to len fikcia! Poznáme mená ľudí-ateistov, ktorí tiež 
dokázali plne domyslieť, čo to znamená: žiť, myslieť a konať 
ako ateista a materialista. Ich mená dodnes opakujeme s hrôzou: 
Lenin, Stalin, Pol-Pot, Mao Ce Tung,... ľudia, ktorí takisto 
bezcitne, bezohľadne, bez mrknutia oka žili podľa zákona 
evolučného prirodzeného výberu a nevideli žiaden dôvod, prečo 
by mali obetovať čo i len najmenej seba v prospech iných – ani 
dôvod, prečo by naopak nemali obetovať všetkých ostatných, 
ako to ich samotných vynesie na vrchol „potravinového reťazca“ 
plne sekulárnej spoločnosti. Môžeme sa nad ich konaním hroziť, 
môžeme ho zavrhovať, môžeme čokoľvek – ale nemôžeme 
poprieť, že títo ľudia naozaj boli ateistami do dôsledkov, nezaťa-
ženými akýmikoľvek „náboženskými prežitkami“, či predsud-
kami a že ich konanie je v rámci ateistického a rýdzo materialis-
tického vnímania seba, sveta a života vysoko logické, rozumné, 
racionálne, vecné a niet mu (z tohto hľadiska, opakujem) čo 
vytknúť. 

Ale nie sú to len ateisti. Iné, nekresťanské kultúry, by nám dnes 
tiež pripadali desivo cudzie a brutálne – hoci z pohľadu svojich 
vier a svojich pohľadov na svet a život ich príslušníkom pripada-
li normálne a prirodzené. Ako hovorí David Goldman: „Kres-
ťanský západ povolal pohanov z prehistórie na základe autority 
Boha, ktorého láska sa vzťahuje na každého jednotlivca, aby ako 
jednotlivci opustili kolektívnu identitu kmeňa a namiesto nej 
prijali individuálnu identitu kresťanských konvertitov. Ostrú 
hranicu, ktorá delí predmodernú kolektívnu identitu od zmluvnej 
identity západného jednotlivca, možno najjasnejšie vidieť v 
otázke brutality. Pohanské kmene necítia žiadne výčitky svedo-
mia, keď mučia príslušníkov iných skupín a znesväcujú ich 
mŕtvoly; západné spoločnosti neprejdú okolo takýchto skutkov 
bez krajného rozhorčenia. Nemôžeme ich dokonca ani pozorovať 
z diaľky bez toho, aby sme cítili, že sa nás zmocňuje rozhorče-
nie.“ Dnes si to isté začíname uvedomovať voči islamu, v 
ktorom sa dotýkame kultúry, o ktorej sme si mysleli, že je nám 
blízka a stojí na tých istých základných princípoch – len aby sme 
zistili, že je nám vlastne úplne cudzia. Ako hovorí dánsky 
psychológ Nicolai Sennels: „Našiel som rozdiely, ktoré tu sú. Sú 
štyri. Prvá zahŕňa hnev. My tu na Západe vidíme hnev ako 
známku slabosti. Keď sa veľa hneváme, strácame tvár. V mos-
limských kultúrach a zároveň aj v Koráne je hnev videný ako 
sila. Oni dokonca majú Dni hnevu. Je to vždy piatok. Je to svätý 
deň v danom týždni, keď idú do mešity. Druhý rozdiel je v 
sebavedomí. My vidíme sebavedomie v tom, že dokážeme zniesť 
kritiku a zostaneme pri tom pokojní, pretože veríme sami sebe. 
Ale islam toto neustojí. Islam je veľa “krehký”! – neustojí 
kritiku. Dokonca ani keď kritizujeme doslova stupídne veci, majú 
moslimovia problém to vstrebať. Keď potom niekto, kto je 



kritizovaný, neprejde do hnevu, je to vnímané ako nečestné 
konanie. ... Tretím rozdielom je zodpovednosť. Na Západe rozho-
dujeme sami o svojom živote a, ak máme problém, pozrieme sa 
najskôr sami na seba a hľadáme, ako dospieť k riešeniu. V islame 
je všetko na základe vôle Alaha, v mene Alaha. Väčšina vecí je 
rozhodovaná na základe mužských autorít a je tam veľmi veľmi 
málo priestoru pre osobné slobody. Moslimovia vyvinuli kultúru, 
kde život jedinca je riadený vonkajšími autoritami. ... (štvrtý 
rozdiel) sa týka tolerancie. Na Západe sme toho názoru, že byť 
tolerantný a otvorený je správne. Ale islam káže nenávisť a 
násilie proti neveriacim. Je to priame. Nie je možné, aby bolo 
priateľstvo medzi veriacim a neveriacim. Musí tam byť vždy 
dištanc.“ Dnes obzvlášť nás táto realita dobieha, keď zdesene a 
neveriacky sledujeme pre nás nepochopiteľne barbarské správanie 
sa Islamského štátu v Iraku a v Sýrii a keď vidíme, že tieto 
krutosti v ľuďoch nevyvolávajú zhrozenie, ale naopak, nadšenie, 
rozkoš, potešenie... tak, ako kedysi u mnohých, ktorí konali 
podobné veci v mene rovnako nekresťanských režimov a ideoló-
gií: hoci aj pohanskí Mayovia s ich desivými hekatombami 
ľudských obetí, alebo dnes novopohanskí nacisti, či ateistickí 
marxisti.  

Na záver nám z toho vychádzajú zhruba tri dôležité zistenia: 

1) „Človek nie je ušľachtilý divoch. Je to neušľachtilý divoch. Je 
iracionálny, brutálny, slabý, neschopný objektívne posúdiť čokoľ-
vek sa týka jeho vlastných záujmov. Tým je všetko povedané,“ 
hovorí Stanley Kubrick. Ľavicoví liberáli si stále hýčkajú svoju 
naivnú rozprávku o tom, že človek je od prírody dobrý, len ho 
kazí zlá spoločnosť (a obzvlášť, nevedno prečo, ale práve kres-
ťanstvo). Ak nastolia svoju novú marxistickú utopickú spoloč-
nosť, zrazu sa všetci ľudia zmenia na uvedomelých anjelov, 
zmizne zločin, vojny, bude možné zrušiť peniaze,... „človek sa 
stane neporovnateľne silnejší, múdrejší a prenikavejší, jeho telo 
bude viac harmonizované, jeho pohyby rytmickejšie, jeho hlas 
muzikálnejší. Formy života sa stanú dynamicky dramatické. 
Priemerný ľudský typ sa dostane do výšok Aristotela, Goetheho 
alebo Marxa. A nad týmto okrajom povstanú nové vrcholy“ (Lev 
Trockij). A nijako ich v tom nedokázala zneistiť znova a znova sa 
opakujúca realita, ktorá potvrdzuje Kubrickov pohľad, ako aj jeho 
názor, že „každý pokus vytvoriť spoločenské inštitúcie na základe 
nesprávnej predstavy o prirodzenosti ľudí je pravdepodobne 
odsúdený na neúspech“ – ako to už oddávna vie aj Cirkev a 
vyjadruje vo svojom poznaní o „dedičnom hriechu“, ktorým nie je 
nič iné, než práve toto: že človek nie je od prirodzenosti dobrý, že 
jeho prirodzenosť je narušená a preto je mu bližšie konať zlo, než 
dobro. 

2) Znova si uvedomujeme, akým darom a zázrakom je kresťanská 
kultúra, obzvlášť sila, s akou je ešte stále vtlačená do našej 
spoločnosti. 90% kresťanov v podstate s Bohom nežije, ani 
neberie vážne svoje náboženstvo – a predsa, napriek všetkej 
korupcii a iným nešvárom, nad ktorými nariekame (ale ktoré zase, 
aspoň u nás, robia väčšinou ľudia, ktorí už svoj ateizmus, akade-
mický, či praktický, začínajú chápať a stále viac odhadzujú 
zdedenú kultúru v prospech onej sebeckej bezohľadnej „pragma-
tickosti“ filmovej androidky Avy), teda že napriek všetkému stále 
ešte žijú čo do morálky aspoň zhruba na úrovni Desatora, ctia 
aspoň základné kresťanské hodnoty, považujú ich za dobré a 
správne (hoci, vzhľadom na ich presvedčenie a svetonázor už 
nelogické – ale oni nad tým, chvála Bohu, veľmi nedumajú a 
proste sa ich akosi navyknute a zo zotrvačnosti držia, áno, dokon-
ca aj ateisti, ktorí, na rozdiel od Nietzscheho, stále sa snažia 
samých seba ospravedlniť pred sebou i pred svetom práve vo 
vzťažnom morálnom systéme, ktorý vybudovalo kresťanstvo). A 
keď si uvedomíme tento zázrak, uvedomíme si aj to, aké nenapra-
viteľné škody a pohromy privolávame, keď sa snažíme rozšafne 
tieto kultúrne základy Západnej spoločnosti rúcať a odstraňovať. 
Výsledok podobného konania nemôže byť iný, než tragický a 

škaredý. Vždy taký bol, je taký a nutne taký bude...: pomalý 
prepad späť k drsnému barbarstvu. Ako to vystihol Chesterton: 
„Svet bez pápežov bude tým, čím bol pred pápežmi - svetom 
otrokov.“ 

3) Ako kresťania len súhlasne prikývneme nad zistením, ktoré 
nás nijako neprekvapuje: že totiž čím bližšie sa svet povznesie k 
Bohu, tým je lepší a príjemnejší a stáva sa lepším miestom pre 
život a pre bytie aj tým, ktorí Boha samotného či kresťanstvo 
ako cestu k Nemu v mene nejakej svojej viery, či podobných 
výhrad odmietajú. A, naopak, čím viac sa svet od Boha vzdiali, 
tým viac sa vracia k tomu, čím sám osebe a bez Boha je: pred-
sieňou Pekla... 
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