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Ďalší prekvapivo zhodný pohľad – odlišné riešenie – tri prekvapujúce zistenia – riešenie 

Tak tu máme ďalší postapokalyptický film Divergent. Už nepre-
kvapuje opakujúci sa názor, že jediná šanca ľudstva na „pokoj a 
mier“ je v tuho zošnurovanom uniformnom rovnostárskom totalit-
nom štátnom zriadení. Berme to ako ovocie súčasného západného 
hodnotového nihilizmu, ktorý potom ústi do zákonitého dôsledku 
podľa Chuck Colsonovho zákona. Ten hovorí, že spoločnosť 
neustále balansuje medzi poriadkom a chaosom, pričom poriadok 
sa dá zaistiť alebo morálkou, alebo políciou, čiže štátnym násilím. 
Buď je teda spoločnosť držaná hodnotami zvnútra a môže byť 
slobodná, alebo musí byť k poriadku donútená zvonka a potom je 
despotická a neslobodná. Alternatívou je už len chaos. Takže ak 
žijeme v cynickej spoločnosti, ktorá hodnoty a morálku považuje za 
prežitok, je jasné, že očakávame katastrofu (apokalypsu) – a takisto 
je jasné, že vo svete po tejto pohrome očakávame už len despociu 
ako nevyhnutnú daň za prežitie ľudstva... Smutné... Ale nie o tom 
chcem... 

Na rozdiel do Equilibria a od Darcu spoločnosť v tomto filme 
nečelí rozkladu prostredníctvom tlmiacich drog, ale prostredníc-
tvom rozdelenia obyvateľstva podľa vlastností jeho členov – kedysi 
by sme povedali, že podľa prevládajúcich čností. Takže je tu päť 
frakcií: Abnegation, nesebeckí, odovzdaní, sa venujú charite a 
pomáhajú iným. Je im zverená vláda. Dauntless, nebojácni, slúžia 
ako polícia a armáda v jednom, sú ochrancami všetkých ostatných. 
Erudite, sčítaní, vzdelaní, sa venujú vede, štúdiu a poznaniu. Amiti, 
pokojamilovní, farmárčia a zabezpečujú potraviny pre všetkých. 
Candor, čestní, hovoria vždy pravdu a slúžia ostatným ako sudco-
via. Toľko v skratke. Ak si to zhrnieme, máme tu nasledovné 
tradičné čnosti: LÁSKA, SILA telesná i morálna v podobe odvahy, 
MÚDROSŤ, VYTRVALOSŤ v práci a námahe, a nakoniec 
SPRAVODLIVOSŤ. Štyri klasické aristotelovské kardinálne čnosti 
+ láska navrch. A teraz to zaujímavé! 

1) IZOLOVANÉ ČNOSTI: Zisťujeme, že izolované čnosti sú v 
podstate bezmocné. LÁSKA je pekná, ale bez múdrosti a sily a tak 
je bezmocná. SILA je super, ale bez múdrosti je neschopná, bez 
lásky brutálna a bez spravodlivosti deštruktívna. Nedokáže nič 
vybudovať, nič vytvoriť a tak jej neostáva nič iné, len... poslúchať 
niekoho iného. VEDOMOSTI sú úžasné, ale bez vytrvalosti a práce 
ostávajú len teoretickými poznatkami, bez sily sa nevedia presadiť 
a bez lásky či spravodlivosti skôr zničia to, čo budujú, než by to 
dokázali dovŕšiť. Na úrovni spoločnosti ako celku sú potom jednot-
livé frakcie práve preto dokonale bezmocné. Spoločnosť je ako taká 
účinne paralyzovaná. Jediné, čo dokáže, je podriadiť sa statusu quo 
a ako akési kolieska sa točiť v zabehnutom stroji totalitnej spoloč-
nosti... Preto spoločnosť prijíma a oceňuje takýchto jednostranných 
ľudí a ich začlenením do frakcií dbá na to, aby takto jednostranní a 
izolovaní aj ostali. To je základ „pokoja“ zabezpečeného tým, že 
všetci sú v podstate otrokmi... 

2) STAČIA DVAJA...: To je druhé zistenie. Spoločnosť nie je 
imúnna voči chaosu. Stačí na to spojenie dvoch frakcií – a teda 
dvoch čností – a môže to spoločnosť úplne rozbiť! V prípade filmu 
je to spojenectvo vzdelancov a armády. Zrazu vedci majú silu na 
uskutočnenie svojich ambícií – a armáda má zrazu šancu vyšvihnúť 
sa po ich pleciach tam, kam by sa sama dostať nedokázala. Môže-
me špekulovať, ako by tento boj pokračoval po uchopení moci – či 
by vedci nakoniec nejako neutralizovali armádu, alebo by armáda 
vystrieľala a zotročila vedcov, k niečomu z toho by isto prišlo. 

Alebo by obe frakcie podľahli niekomu ešte rafinovanejšiemu a 
ambicióznejšiemu. A tu je to tretie zaujímavé: 

3) DIVERGENTI: Sú vlastne komplexnými osobnosťami. Ľuďmi, 
ktorí v ideálnom prípade majú všetky čnosti. Sú univerzálni, nie sú 
jednostranní, dokážu v sebe spojiť to, čo ostatní, vychovaní 
jednostranne, nedokážu. Sú hrozbou pre systém – alebo jeho 
nádejou! A sme zase pri Chuck Colsonovom zákone! 

Akýkoľvek vonkajší nátlakový policajný systém je zneužiteľný. Je 
jedno, či je demokratický, alebo krvavo revolučný. Prvý vyniesol 
k moci Hitlera, druhý Lenina, Stalina a ich partu hrdlorezov. 
Divergent – teda človek nadaný niektorými kľúčovými čnosťami 
naraz, napríklad silou, vytrvalosťou a vedomosťami, dokáže 
poľahky systém ovládnuť a zotročiť s jeho pomocou ostatných. 
Takže v tomto smere riešenie filmu Divergent nie je funkčné. Je 
ešte menej funkčné, než paralelné príbehy Equilibria a Darcu, 
pretože tlmiaca droga, síce za strašnú cenu, ale predsa, vytvára 
podmienky aj pre utlmenie takéhoto potenciálne nebezpečného 
divergenta. Tu ale, ak sa divergent dostane k moci, je osud spo-
ločnosti spečatený. Už len preto, že je dokonale bezmocná a 
neschopná akejkoľvek reakcie na svoju záchranu. To by dokázal 
len zase iný divergent... 

Znova nás to vedie ku kresťanstvu, ktoré vidí riešenie celej dilemy 
ľudstva a spoločnosti zhruba v nasledovnom: 

- Neignorovať realitu. Boh je súčasť reality, vlastne je jedinou 
opravdivou realitou, či sa nám tom páči, alebo nie. Bez neho 
neporozumieme ani sami sebe, nieto že by sme dokázali vytvoriť 
nejakú dlhodobo fungujúcu, stabilnú a všeobecne prospešnú 
spoločnosť. 

- Od Boha sa odvíjajú všeobecne platné objektívne hodnoty. Ich 
prijatím a zovnútornením sa s nami deje to, čo hoci aj vo svete 
fyziky s lietadlom: Čím dokonalejšie lietadlo prispôsobíme fyzi-
kálnym zákonom a čím lepšie ich zohľadníme, tým bude lietadlo 
rýchlejšie, obratnejšie, výkonnejšie, slobodnejšie... O ľuďoch a 
spoločnosti to platí obdobne: prijatím faktu, že existujú objektívne 
zákonitosti človeka, života a spoločnosti a zistením, že čo najúz-
kostlivejším prispôsobením sa týmto zákonom úmerne rastie naša 
sloboda a naša kvalita života, kladieme základ pre skutočne 
slobodnú a stabilnú spoločnosť. 

- V tej chvíli divergenti – čiže rozvinuté, všestranné, komplexné a 
zrelé osobnosti – nepredstavujú problém. Naopak, sú želateľné! 
Pretože je veľmi ťažké akýmkoľvek spôsobom ovládnuť a zotročiť 
spoločnosť ľudí, ktorí majú jasné poznanie dobra a zla, ktorí majú 
hlboký záujem na práve a spravodlivosti v ich skutočnom zmysle 
slova (a nie zákonníckej právničtine dneška), ktorí majú dostatok 
sily postaviť sa za tieto hodnoty a tvrdo ich brániť, dostatok 
vytrvalosti dotiahnuť tento boj až do konca a súčasne dostatok 
lásky, ktorá im dáva odvahu obetovať aj seba pre druhých a pre 
slobodu a dobro celej spoločnosti. Paradoxne, v na realite založe-
nej hodnotovej spoločnosti sú slobodní a zrelí ľudia najväčšou 
zárukou jej stability, pokoja a prosperity! Ale odtrhnite spoločnosť 
od Boha, od reality, od hodnôt – a ostane už len toto druhé rieše-
nie, ktoré riešením aj tak nie je: viac-menej tupé a neschopné ovce 
spútané v košiari z oceľových plotov a ostnatého drôtu... 

Váš Inky 


