My a vírusy 21. storočia
Na základnej škole sme na hodine občianskej náuky pozerali film Inferno, podľa
knižnej predlohy od Dana Browna. Učiteľka využila príbeh ako komentár na ľudské práva,
ale dnes sa naň pozriem trochu inak... V alternatívnej realite ľudstvu hrozí pandémia a
preriedenie populácie prostredníctvom umelo vytvoreného vírusu. Tvorcovi vírusu ide
presne o preriedenie populácie. Ľudstvo prejavuje prírode minimálny rešpekt... prečo by sme
teda mali predpokladať, že nám to prejde a pokračovať v nezmyselnej hre na bohov?
Rovnakú otázku šíril aj vyššie spomenutý vedec a v konkrétnej scéne sa jeho prednáška
stretla s úspechom a porozumením. My však máme ten luxus, že vírus vznikol bez štipky
ľudského úsilia. Či sa nám to páči alebo nie, práve prežívame pandémiu. Napriek jej trvaniu
to mne osobne stále znie trochu nereálne, absurdne, že sa celá rasa teraz krčí pred niečím, čo
ani nezbadá voľným okom. Ba viac, podlieha najjednoduchšiemu organizmu. No ak
nazrieme do záznamov z posledného storočia, súčasnosť iba nasleduje kurz, ktorý bol daný
roky pred mojím alebo vaším narodením. Dekády staré vírusy ako AIDS, MERS či Ebola si
stále berú svoje obete, ale ako čas plynie, naše nové vedomosti nám do rúk dávajú nové
zbrane. Potom však na scénu vstúpi nový nepriateľ a cyklus sa opakuje, tak ako doteraz.
Lenže kedy sa ocitneme vo fáze, keď človeka choroba neohrozí na živote? Nastane
to vôbec, alebo sme naveky uväznený v tejto nekonečnej osmičke?
Možno by sa zázračným liekom nezmenilo absolútne nič, možno všetko. Možno by
aj bez neho prišla ďalšia kreatívna duša, ktorá by sa pokúsila „očistiť“ tento svet jedinečným
spôsobom. Možno by sa nakoniec nepodarený pokus rozšíril medzi ľuďmi, možno by ich
osvietilo a prišlo by sa na koreň problému a možno – ale len možno – aj na jeho riešenie...
Asi sa opakujem, ale opäť to znie len ako slovo na papieri. Volajte ma pesimista,
vírus-nevírus, ľudské bytosti sa vyvinuli natoľko, že si s rastúcou populáciou poradia sami.
Týmto vás vyzývam, aby ste ma vyviedli z omylu – ale ešte predtým vás požiadam, aby ste
brali do úvahy dve vojny. Ktoré zaplavili celý svet. Behom polstoročia. Ťažko povedať, ktorá
strana dosiahla brutálnejší výsledok; ľudia alebo ochorenia? Ako spoločnosť sme prekonali
mnohé, stále sa však ocitneme na zemi s kopou otázok behom okamihu.
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