Petr Vaďura: Rozhovor s koronavirem SARS-CoV-2

Motto (1 Kor 1,18-25)
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je
mocí Boží. Je psáno: ,Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´ Kde
jsou učenci, kde znalci, kde řečníci (debatéři) tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa
bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v moudrosti Boží, zalíbilo se
Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové
vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro
národy bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží
moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
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Farář: Hej, jsi tu někde, vrahu?
SARS-CoV-2: Já jsem teď skoro všude, vždyť to víš. A ty jsi prošel kolem dvou mužů,
kteří šli parkem. Jeden kouřil. Cítil jsi ten kouř? Před tím ho měl v plicích. Ty malinké
částečky cigaretového kouře vás spojily. Vdechl jsi je a s nimi i mě. Jsem zde.
Farář: Víš, že ti říkají čínský virus?
SARS-CoV-2: Vím a nevadí mi to. Navíc nemám s Čínou nic společného.
Farář: Čína dnes není jen země. Je to zástupné pojmenování systému, který nebere lidi jako
jednotlivce, ale jako masu. Je krutý ke každému, kdo chce zůstat sám sebou. V té zemi jsou
koncentrační tábory, mučírny, provádí se v ní transplantační zločiny a probíhá genocida
Ujgurů. Vláda té země neuznává osobitost a důstojnost člověka. Nevadí ti, že tě s Čínou
spojují?
SARS-CoV-2: Ne, mě přeci zajímají právě jednotlivci. Pečlivě si vybírám, koho se jen tak
dotknu, koho trochu polekám, koho nechám dojít na pokraj smrti a koho zabiji.
Farář: Podle jakých pravidel jednáš?
SARS-CoV-2: Podle svých. Do toho ti nic není.
Farář: Kde ses tu vůbec vzal?
SARS-CoV-2: (Ironicky) Stvořil mě Hospodin, ne? Sám přece tvrdíš, že on stvořil všechno.
Farář: Všechno ne. Nestvořil Cyklon B, ten vyrobili lidé. Nestvořil atomovou bombu, tu
sestrojili lidé. Co ty, kde ses vzal?
SARS-CoV-2: Neřeknu. Trap se a spekuluj.
Farář: A ty se budeš radovat, že řeším nesmysly, co? Myslím si, že tvým otcem je ďábel.
SARS-CoV-2: Proč ne? Mysli si to.
Farář: On je přeci vrah a lhář, šiřitel falešných zpráv a nepřítel všeho pravdivého.
SARS-CoV-2: Jenže já nevraždím, nelžu a nešířím žádné falešné zprávy. To si děláte vy,
lidé. Já jen útočím.
Farář: Proč?
SARS-CoV-2: Protože mohu. Nepřemýšlím nad tím, jsem vir. Mnozí mě ani nepokládají za
organismus. Jsem prostě dokonalý.
Farář: Proč jsi napadl Českou republiku?
SARS-CoV-2: Nikoho jsem nenapadl. Jen se šířím podle svých zákonitostí. To vy jste si mě
rozšířili v důsledku své hlouposti. Popíráte mou existenci, myslíte si, že vše, co se o mně
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říká, jsou nepravdy. Nechráníte se a roznášíte mě víc a víc. Scházíte se s přáteli a chodíte do
továren, kde se mi moc dobře daří. Dokud neskučíte na ventilátoru, neberete mě vážně. Je
mi u vás dobře, lépe než kde jinde. Navíc máte vládu, která mi dokonale vyhovuje.
Farář: Já vím, ¨je neschopná podniknout cokoli, čím by tvé šíření zastavila. Premiér a
ministři jen vykřikují, co všechno se smí a co ne. A lidé si dělají, co je napadne.
SARS-CoV-2: Ani nevíš, jak se mi ten váš premiér libí. Myslí si, že mě porazí sám. Přitom
já jsem všude. Holedbá se, jak sehnal léky a vakcíny a kdoví co ještě. Stát neřídí nikdo,
protože všichni čekají, co on vymyslí. Ve vaší zemi tak nevládne nikdo, kromě mě.
Farář: Ty se nebojíš vakcíny?
SARS-CoV-2: Ne, proč? Umím se proměňovat, a než vy budete schopni naočkovat
obyvatelstvo, budu tu v jiné podobě. A navíc – víš, kolik lidí se naočkovat nenechá? Oni se
mě nebojí. A já se na ně těším.
Farář: Bojíš se vůbec něčeho?
SARS-CoV-2: Ne.
Farář: A co kdyby se lidé začali chovat zodpovědně, byli doma, respektovali všechna
ochranná opatření, kdyby se zastavily továrny a nikdo by se s nikým nestýkal?
SARS-CoV-2: Ve vaší zemí? To by muselo být vyhlášeno stanné právo. Moc by pak
převzala vláda čínského střihu a všechno by bylo jinak. To by mě asi zabilo. Ale tebe taky.
A celou vaši demokracii. Snad si nemyslíš, že tohle by lidé připustili? Leda že bych přitvrdil
a zabíjel ve velkém. Aby se víc báli. Aby si mě museli všimnout. Možná by pak ve vaší
zemi došlo k nastolení takové totalitní „vlády národní spásy“, která by zjednala pořádek.
Farář: A proti tobě by vytáhla Sputnik a čínskou vakcínu.
SARS-CoV-2: Ale to už bys nedělal pořady do rádia a v kázáních bys mohl leda tak
přežvykovat biblické texty. A to kdoví jestli.
Farář: Třeba by to společnost probudilo? A třeba by i církev začala žít a jednat jinak.
SARS-CoV-2: Myslíš, že by se stáhla do podzemí? Jako za bolševika? Nebo jako u nás,
v Číně?
Farář: Prořekl ses.
SARS-CoV-2: Copak vy byste to dokázali? Copak byste byli schopni riskovat životy kvůli
ochraně pronásledovaných? Myslíš, že byste byli schopni v ohrožených lidech znovu vidět
své bližní? Že byste se začali spoléhat na Boha? Po tolika letech, kdy jste nic takového
nedělali? Kdy jste se hádali o hloupostech, řešili nesmyslné otázky a vytvořili skanzen
zbožnosti 18. století uprostřed století jednadvacátého?
Farář: Myslíš, že jsme ztratili víru?
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SARS-CoV-2: To nevím. Ale všimni si, co se mi povedlo za ten rok zařídit v celé západní
společnosti.
Farář: Vím, četl jsem esej Bernarda-Henri Lévyho.
SARS-CoV-2: Tu s tím hloupým názvem Virus, ze kterého šílíme?1
Farář: Ano, tu.
SARS-CoV-2: A copak tě v ní nejvíc zaujalo?
Farář: Bylo toho dost. Třeba to, jak je pobouřen z toho, že jsme se tak snadno vzdali knih.
A jak snadno jsme přijali uzavření kostelů, muzeí, divadel a koncertních síní.
SARS-CoV-2: Překvapilo tě to? Duchovní život není přece nezbytný. Já taky nic z toho
nepotřebuji.
Farář: Jsi virus. A navíc jsi stejně cynický jako náš ministr zdravotnictví. Lévy si všímá
také toho, jak jsme snadno odepsali lidi na okraji: lidi s postižením, všechny, kdo musí žít
v ústavech, seniory, žebráky...
SARS-CoV-2: Dokonce i účast na pohřbech se mi povedlo eliminovat. Docela jste se
odlidštili.
Farář: A pak ten boj o nemocniční lůžka, rozhodování o tom, komu se lékařské péče
dostane a komu ne, kdo se nechá zemřít doma, sám, udušením.
SARS-CoV-2: (Ironicky) Aspoň nezatěžuje statistiky v nemocnicích.
Farář: Ty jsi opravdu cynický. Kdyby těm lidem dali alespoň morfium, aby se neudusili při
plném vědomí.
SARS-CoV-2: Kamery u toho nejsou, tak to nikoho nezajímá. Já vím nejlépe, jak ta smrt
probíhá. Prostě se nemůžeš nadechnout, lapáš po dechu, zoufale chceš kyslík, ale on není,
protože plíce nejsou.
Farář: Dost. Lévy píše i o digitálním teroru. Všechno jen přes počítače: škola distančně,
práce distančně, církev distančně...
SARS-CoV-2: To se občan dobře sleduje a eviduje. U nás v Číně díky tomu víme o všech
všechno. … Vlastně... u nich v Číně... (zmateně)
Farář: A když se člověk chce odstřihnout od internetu, je doslova ztracen. Dokonce i pro
seniory nad 80 let se očkování objednává přes internet. Kde ho mají vzít? Nebo chytré
telefony?
SARS-CoV-2: Však jsem jich taky zásluhou děravého systému pár stovek zabil. Nahlásili
se na číslo 1221, tam jim řekli, že je zaregistrovali a že mají čekat na PIN 2. A oni čekají...
1

Bernard-Henri Lévy, Virus, ze kterého šílíme, Kalich, 2020, https://www.ekalich.cz/produkt/virus-ze-ktereho-silime
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A já konám svou práci.
Farář: Lévy taky poukazuje na nárůst donašečství a udavačství.
SARS-CoV-2: To je u vás činnost oblíbená už z dob komunismu, ne? U nás v Číně máme
aplikace – něco jako StopCovid, do nichž jsou zapojeny inteligentní kamery, které všechno
kontrolují. Tam už udavačství není potřebné. Máme ho jen pro kontrolu, jestli jsou lidé
loajální a hlásí ty, kdo loajální a poslušní nejsou.
Farář: (Neposlouchá ho) Lévy se bojí, že se ztratí ze společnosti to, co dělá život krásným
a smysluplným.
SARS-CoV-2: Copak?
Farář: (Otevírá knihu a čte.) Říká: „Lidství není nikdy jen identita o sobě a pro sebe, nikdy
je nelze redukovat jen na sebe samého – trvalý charakter má pouze tehdy, když opustí stav
izolace a uzavřenosti, který představuje život v okamžiku zrození. Toho dosahuje konáním,
pozorováním, spinozovskou snahou o zvýšení síly svého bytí anebo třeba políbením od
Boha.“ Lévy se při promýšlení všech restriktivních opatření ptá: „Nejedná se zde o závažné
tendence v našich společnostech, jejichž latentní známky jsme v poslední době mohli
pozorovat čím dál častěji a které pandemie prostě jen posílila? A není to třeba tak, že
stojíme před jednou z možných podob onoho tak vysmívaného Konce dějin? /.../ Nemohlo
by být, že ty výzvy „běžte domů, zachraňujte životy“ nebo „zvykněte si na život za
discontní cenu, upletený z nepřítomností, hygieny, strachu ze sebe a z těch druhých“ také
znamenají: „Žijte jako dobytek na pastvě, anebo, jednoho dne – chraň Bůh – jako ovce ve
velkovýkrmně, určené na porážku; ticho tam na dvorku! Radujte se společně ze světa, ve
kterém jste opět jako zvířátka, konečně vegetariáni, konečně vegani, konečně veterinárně
zajímaví, a ve kterém ten zlý vlk, tzn. člověk, konečně opět uléhá vedle jehňátka?“ Není to
tak, že světské mesiášství, které se tápavě hledalo v tolika ubohých teoriích, nakonec
nalezlo obydlí na farmě zvířat?“2
SARS-CoV-2: (Škodolibě) Všiml sis, že ses dostal do rozporu se sebou samotným?
Zpočátku jsem cítil tvé rozhořčení nad tím, že lidé nerespektují pravidla, podle nichž by se
měli chovat, a teď tu cituješ filosofa, který domýšlí, kam až ta pravidla mohou svět dovést.
Tak co vlastně chceš?
Farář: Chci si zachovat lidskost. Chci zůstat člověkem. Chci se chovat odpovědně, ale
nechci se úzkostně chvět o život. Všiml sis, jaké je motto tohoto rozhovoru? Židé žádají
zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného.3
SARS-CoV-2: To je křesťanská floskule.
Farář: Ne, to je program. Ukřižovaný Kristus znamená, že člověku nevládne strach. Že se
nenechá lapit do programu: „Jíst, pít a spát jsou vaše dějiny. A potom vratný pohyb útrob. A
hololezení vstříc břichům jalovým.“4
SARS-CoV-2: Koukám, že cituješ Oldřicha Mikuláška. To psal o mně, Vyvolavač jsem já.
Bernard-Henri Lévy, Virus, ze kterého šílíme, Kalich, 2020, https://www.ekalich.cz/produkt/virus-ze-ktereho-silime
První list apoštola Pavla Korintským 1,22-23
4 Oldřich Mikulášek: Vyvolavač, Ortely a milosti (1958), www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=660
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Farář: (Vzrušeně) Chci mít zájem o druhé. Chci si všímat toho, co se děje lidem
v Myanmaru,5 Číně, Severní Koreji, Sýrii či Jemenu. Chci vidět babičky v domově
důchodců v Kurojedech, kde umírají ne tvou zásluhou, ale na samotu.
SARS-CoV-2: Nebuď patetický. To, co jsem způsobil, má i své světlé stránky. Všimni si
třeba, jak se svět zjednodušil: Ze stránek novin zmizeli uprchlíci, globální oteplování, válka
v Jemenu a v Sýrii, nikdo si nevšiml obnovy Islámského státu v Africe, Erdoğanových
výbojů do Libye a Somálska, nikoho nevzrušuje potlačení odporu proti Lukašenkovi, lidé
jsou lhostejní vůči polskému protipotratovému zákonu, nikoho nezajímá likvidace
posledních zbytků demokracie v Hongkongu. Kdo z obyvatel tvé země ví, že Viktor Orbán
zrušil finanční podporu stranám, které se mu nezamlouvaly, vzpurným orgánům místní
správy a nevládním organizacím a že nedávno v Maďarsku umlklo poslední svobodné a
nezávislé rádio? A koho to zajímá? Co ty sám víš o dění v Latinské Americe, v Indii, kde
byli muslimové degradováni na občany druhé kategorie, v Nigérii, kde pokračuje
masakrování křesťanů? Nic. Je ti to jedno. Proč? Protože hlavním hrdinou posledních
dvanácti měsíců jsem JÁ.
Farář: A Božena souložící v každém dílu seriálu alespoň čtyřikrát, aby se lid měl na co
koukat.
SARS-CoV-2: A tví křesťané? Jsou jiní? Co je zajímá?
Farář: Nevím. Mohu mluvit jen za sebe.
SARS-CoV-2: A co zajímá tebe?
Farář: Chceš to opravdu vědět? Mě zajímá, jak fakt, o němž píše Pavel, že totiž Kristus (je)
Boží moc a Boží moudrost, uskutečňovat dnes. Jak to udělat, abych mohl být světélkem
naděje, ostrovem přijetí, hlasem potěchy, prostředníkem dobré zprávy o Bohu, kterému jsi
ani ty neudělal čáru přes rozpočet?
SARS-CoV-2: To se mě netýká, já jsem jen dokonalá struktura. Nemyslím, necítím, nemám
vůli, nemám rozum, nemám duši ani ducha.
Farář: Ano, tebe se to netýká. Týká se to mě. A já – na rozdíl od tebe – duši i ducha mám.

A tak se obracím k tobě, Pane Ježíši Kriste, s prosbou o pomoc.
Učiň mě dnes člověkem, který bude moci žít tvou spásu,
a to navzdory všem, kdo si myslí, že vědí, jak svět funguje,
a kdo se snaží svou chytrostí manipulovat milióny občanů,
aniž je jsou schopni je ochránit nebo jim jakkoli pomoci.
A způsob, aby svědectví o tobě, ukřižovaném a zmrtvýchvstalém,
pomohlo i dalším lidem nalézt svou důstojnost a zabránilo v jejich odlidštění.
Amen.

Text vznikl místo promluvy při online bohoslužbě 7.3.2021 ve sboru ECM v Tachově.
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Do roku 1989 oficiálně Barma, 1. února 2021 vojenský převrat, https://cs.wikipedia.org/wiki/Myanmar
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