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Covidová špirála sa opäťrozláča, pribúdajúnakazenĺ
a ai pa&ntiv nemocniéiacľr. Zdravotníci sa na tretiu
vtnu pripľavovali, už pľemieňajú lôžka na covldové.
R eďThy, beŽní ludia? Zdá sa, že akosi stále
nechceme uveľiť, že koronavíľus môže opäť,io,
asilnieť. Robíme hromadné svadby, stľetávajú sa
rodiny a očkovanie nadälej mnohí odmietaiú. Je to
únava, letaľgia, protest? Čo na takéto spľávanie
spoločnosti hovoľí sociologička SlLVlA
PoRUgÄNovÁ, ktoľá sa pred rokom stala riaditel'kou
Slovenského náľodného stľediska pre l'udské práva?
bol zľejme predpoklad, Že návšteva Svätého otca ľudíposilní
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nielen vo vieľe, ďe aj v nádeji, súdľžnosti,spolupráci a spolupatričnosti, ktoľésú nevyhnutné pre

víťazstvo nad epidémiou i následné spoločenské zotavenie.

Niektoľé okľesy sa nám už za-

Porubänová

fudí?

Už pľed príchodom pápeža sa v horizonte niekoľkých mesiavedelo, že delta nás potrápi. Čo cov, ba až ľokov a inak to nejde.
odloženie najmenej o rok by
teda hovoríte na samotnú náv-

števu Svätého otca v tomto ľeálne moh]o znamenať navždy...
čase? Nemali politické špičky V čase pozvania a situovanianáv-
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slovenka

obyčajný ďobodný
vot.

j

ednoduchý žĹ

Nemôže to byt aj únavou spo-

ločnosti, ďeboým,že sme siuž
na koronu zvykli, a pľeto už ďe
sme takí ostľďití? Niektorí zas
hovoria,že fuďom chýba pud se

červenďi, hygienici upozornili'
že to bolo kvôli wadbám' kde sa
fuďa hromadne stľetávďi. Čo bazáchovy a letaľgicky sa odohovoríte natakéto spľávanie sa vzdávajú osudu - Čo príde, to

Sociologička
Silvia

zasiahnuť a ľadšej udďosť pľo
ložiťo rok?
Vieme, že pľogľam pápeža je
stľiktne a detaílne plánovaný

s nami bude" - moŽno prekľývajú obavy napľíklad ztoho,Že uŽ
nemusíbyt žiadna wadba, žiadny

števy na septembeľ 2021 sa pľav-

depodobne spoliehalo či ľátalo
s vyľazne lepšou epidemiologickou situáciou. Rozhodujúci však

Do istei miery podobné spľávanie
i plĺínovaniepodujatí s množstvom zúčastnených súvisís nedôveľou voči inštitúciĺím,naľia-

deniam, opatľeniam. Rovnako

dobľe však môŽe ísťaj o pľejavy
osobného stľachu, neistoty z bu-

dúcnosti a obľannéhovzdoľu

voči,,všetkémua všetlým"' Mnohí sa boja položiť si otázku ,,čo

príde... Ako to hodnotíte?
Myslím si, že ide skôr už o zmienený strach v kombĺnácii so vzdorom voči estabľshmentu, plus, samozrejme, uĺčitézvlrútomenie sĹ

tuácie, ktorá trvá uŽ druhý rok' Dá
sa však pľivylcrúťaj na život s obmedzenĺami, ktoré sme si nevedeli pred časom ani pľedstaviť,je

to napokon aj sebazáchovné.
V opačnom prípade by nás per-

I

manentne dominujúci strach paľďyzovď, doslova rozdrvil. Ľudsky
život sa vo wojej inďúduálnej podobe sebazáchovne vzpieľa bolesti' utrpeniu aj smrti. Dlhodobá
letaľgia, pasívne odovzdanie sa si-

a

V súvislosti s očakávanou zvýšenou úmrtnosťou sa spomína
a apeluje na nezaočkovaných.
Nezaočkovaní však nepľedstavu-

jú jednu homogénnu skupinu
s

poľovnateľným zdieľanímsvo-

tuácii, neschopnosť aktírme sa

jich postojov. Postoje sú ľôzno-

vzoprieť už však signďizuje prob-

ľodé- od bojovných pľotestov na
námestiach, cez vášnivé aktivity

lém. Nečudujem sa' že jedným

z dôsledkovpandémie Covid-19 je
nevídaný náľast problémov v ob-

lasti duševnéhozdľavia, konkľétneaj zqíšenie počtu diag-

nostikovaných ochorení. Je však
nespomé plus, že sa o tomto type
pľobléťnov'ľečbea teľapeutickej
pomoci konečne veľejne hovorí,
čímsú zbavované nedôvery odmietania, predsudkov i stigmy.

Ako poďa vás zareagujú fudia' keď kvôli delte znova strip-

ne rímľtnosq ,,dofukne" im , že

covid je stále tu azabiia?

na sociálnych sieťach ažpoizolovanú tichú anonymitu. Bytostne pľesvedčených nepľesvedčia
o opaku ani vedecké aľgumenty'
ani stúpajúca krivka úmľtnosti.
Môžeme sa všď< pripľaviť aj na to, V Nemecku zastľelili obsluhu
že vskutku veľa ľudísa pľe očko- na pľľpe- mladého len dvadsďvanie rozhodne doslova ,,na po- ľočnéhomuža, a to pľeto' že
slednú chvíľu",keď stľach zo upozoĺnil zákaznil<a, aby si pľi
smrtí pľeváži nad stľachom z dô- vstupe do obchodu dď ľúško...
sledkov očkovania. V aktuálnom
Ani v kľízoýchčasoch nemožno
štádiu pomôže úeľohodná, pľav- eliminovať skľatové spľávanie
divá a uveriteľrá komunikácia, - teda sociopatické a psycho-papľezentácĺa vakcinácie ako otáz- tologické ľeakcie jednotľvcov. Naky pľežitia.
opak - zqýšený individuálny aj

spoločenský tlak

a

napátie sú pľe

ne živná pôda. Preto je namieste
aj oštľažitosťv každom ohľade.
Chcem však apelovať na fudí,pľáve takéto zlé časy'ktorépľežívame,
si

bytostne žiadajúvzájomný reš-

pekt, bezpečie, láskavosť'

WEMMAŠLEI}VÁ
Foto: arch[v S. P., shufterstock
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