КЊИЖЕВНОСТ

ЕПИДЕМИЈЕ

Заразне болести су кроз историју не само сејале масовну смрт, већ и утицале
на токове историје и људско друштво.Заразне болести су олакшале ширење
хришћанства,а многи ратови су вођени или обустављани због болести.
Заразне болести су се појавиле још у време првобитне цивилизације када су
људи стално били у покрету скупљајући плодове како би опстали.
Преласком на аграрни тип живота пре око 10.000 година створене су
трајније заједнице што је отварало простор разним епидемијама. Тада се први
пут појављују маларија, туберкулоза, лепра, грип, мале богиње и друге заразне
болести.
Са настанком градова, успостављањем трговинских канала, али и ратовима
међу њима повећала се могућност пандемија.
Још је Хомер у „Илијади“ писао о куги која је
десетковала грчку војску током Тројанског рата у
12.в.п.н.е. У античко време се сматрало да су
епидемије дело богова како би казнили људе. У
Левитском законику у Старом завету постоји читав
одељак у коме се прописује како поступати са
људима за које се сумња да су заражени лепрозом, да
се изолују, а свештеник да их проверава сваких седам
дана да ли је болест узела маха. Грчки лекар
Хипократ је први дефинисао епидемије и указивао
је на нужност изолације инфициране особе.
Најстарија забележена пандемија се десила током Пелопонеског рата у
5.веку п.н.е. Епидемија је десетковала Атињане и у великој мери допринела
њиховом поразу од Спарте.Ову епидемију је описао историчар Тукидид, па је
по њему називају „ тукидидова куга“.

„Антонијева куга“ се појавила у 2.в.п.н.е. Међу жртвама малих богиња су
били и цареви, а по цару Марку Аурелију из династије Антонина је болест и
добила име.
„Јустинијанова куга“ се јавила у 6. в.п.н.е. у Египту и помогла је ширењу
хришћанства. У 14в. се појавила друга по реду „бубонска куга“, тзв.“црна
смрт“, најсмртоноснија епидемија од које је умрла трећина светске популације.
Стравичне сцене болести и смрти описао је Ђовани Бокачо у делу
„Декамерон“ 1384.године. У 15в. европска колонизација Америке је донела
оспице, мале богиње и „бубонску кугу“. У другој половини 17 в. се појавила
„бубонска куга“ по други пут у Лондону.
Прва од седам пандемија колере у наредних 150 година избила је у Русији
1817.године.1855.године избила је трећа пандемија куге, у Кини, а затим и
пренета у Индију и Хонг Конг.1889.године је избила прва пандемија грипа у
Сибиру и Казахстану.1918.године, при крају Првог светског рата је избила
шпанска грозница.Претпоставља се да је епидемија избила најпре у Кини, а
потом преко Канаде стигла у Европу. Грозница је названа шпанском, јер је ова
земља била неутрална у рату, па су медији писали о њој, док су остале земље
ограничиле информације страхујући за морал становништва.
1957.године се појавио азијски грип,а 1968.године је дошло до пандемије
грипа познатог и као „хонгконшки“.То је трећа пандемија грипа у 20.веку.
1981.године је први пут идентификована СИДА, 2002. године САРС,
2003.године вирус „птичјег грипа“,2009.године „свињски грип“,2012.године
МЕРС-Ков, 2016.године ебола, 2020.године корона.
Кроз своју дугу историју књижевност се дотакла многих тема, па између
осталог и епидемија. Оне су биле један од главних мотиватора за књижевне
анализе људског понашања у кризним ситуацијама. Било да су видели Божју
казну за људске грехе или филозофски проблем суочавања човека и смрти,
аутори су теме масовних смртоносних зараза користили за преиспитивање
људског смисла и крхкости његовог живота.Тако су настала дела у којима се
паралелно слави живот, велича борба против смрти, али и критикује човек као
друштвено биће и појединац.
Зато вам у наставку предлажемо нека од најзначајних дела светске
књижевности са темом епидемија, измишљених или стварних, које поседује
наша библиотека.

БИБЛИЈА- Најчитанија књига свих времена веома
често описује различите несреће, као што су поплаве,
пожаре, епидемије, ратове у различитим контекстима.
Оне су доказ Божје моћи, као и казна за људске грехе.
Као што треба да приближе људе Богу , такође треба
да доведу до покајања. Ми и даље размишљамо према
библијском моделу ,где велике кризе попут пандемије
сматрамо казном за наше колективне грехе.

ДЕКАМЕРОН-Ђовани Бокачо
Ове збирке новела су настале око 1350.године у Фиренци,
на зачетку ширења куге. Бокачо у свом делу представља
групу од десеторо младих људи (седам младића и три
девојке) који беже из Фиренце у напуштену вилу у
градићу Фиезоле, да се заштите од куге.Да би прекратили
време они почињу причати приче у току десет дана.
Распон њихових тема се креће од комичног преко
еротског до трагичног. Мешавином друштвене изолације
и пријатних активности могуће је преживети најгоре дане
епидемије.
КУГА – Албер Ками
Радња романа се дешава у алжирском граду Орану
где изненада стиже куга. У роману је детаљно
описана колективна борба грађана против болести,
као и позадинска дешавања која различити људи
користе да би дошли до профита. Роман има велики
број јунака који различито завршавају. Најважнији су
доктор Бернар Рије и Жан Торо , који постају главни
борци против епидемије куге.
Албер Ками је искористио феномен епидемије за
филозофска преиспитивања смисла људског живота.

СЛЕПИЛО – Жозе Сарамаго
У неименованом граду, један човек ослепи у ауту,
уместо мрака види само белину.Необична болест се
преноси на све људе са којима је укрстио поглед
.Главни део романа се одвија у лудници, слепи
становници се организују како ће живети,успоставити
хијерархију...Сви недостаци људског карактера долазе
до изражаја како се талас изненадног слепила шири
друштвом.Сарамагова епидемија је за њега повод да
размишља о људској природи,преживљавању,моралу у
доба највећих несрећа.
БЕСНИЛО – Борислав Пекић
Радња романа се дешава у току једног дана на
лондонском аеродрому Хитроу. На аеродрому долази до
епидемије псећег беснила, у року од неколико секунди.
Како се вирус шири,тако се круг кретања незаражених
смањује, што је приказано на мапи аеродрома, којом
почиње свако поглавље. У маси људи затвореној на
аеродрому, приказује свет у малом, начин на који
функционише и на који припада.
ЉУБАВ У ДОБА КОЛЕРЕ – Габријел Гарсија
Маркес
Ова књига је једна од најснажнијих љубавних
прича, која је трајала више од шездесет година
између Фермине Дасе и Флорентина Арисе у једном
лучком граду Кариба. Користећи епидемију колере у
колумбијском граду Картагени , нобеловац заправо
истражује тезу о љубави као болест.

МАСКА ЦРВЕНЕ СМРТИ – Едгар Алан По
Маска црвене смрти је приповетка о измишљеној
болести која убија у неколико сати. Приповетка
говори о младићу Принцу Просперу који је окупио
хиљаду здравих и младих , племенитог рода, који су
се с њим сакрили у дворцу, док је вани харала
епидемија Црвене смрти . Просперо је једне вечери
организовао бал који се одржавао у седам соба,
пребојених у различитим бојама. Међу гостима се
појавио непознати лик под црвеном маском. Под
маском није особа, већ сама Црвена смрт која је
успела да се увуче у дворац.

ЦРВЕНА КУГА – Џек Лондон
Радња се одвија на Земљи на којој је, након погубне
глобалне заразе, остало само четрдесетак људи.
Роман прича о настојању преживелих да се снађу на
рушевинама некадашњег света који полако нестаје из
њиховог сећања. У „Црвеној куги“ пропаст света је
изазвала неизлечива куга. Катастрофа у Лондоновој
верзији носи у себи дубоки страх од неконтролисаног
људског напретка и освете Природе која кажњава
људску бахатост и шаље кугу која ће уништити
непослушне.
ЗАРАЗА – Робин Кук
Радња романа је смештена у медицинско-здравствену
средину. Неколико засебних догађаја из прошлости спаја се
у узбудљивим догађајима у садашњости. На крају
миленијума њујоршки се лекари, фармацеути, болничко
особље ,али и полиција суочавају са, наизглед, невероватним:
то је болест средњег века, куга или „црна смрт“ која се шири
пакленом брзином. У борби са заразом сукобљавају се бројни
интереси,етички принципи,неостварене амбиције и жеље.

УПОРИШТЕ – Стивен Кинг
Роман о преживљавању шачице имуних на
смртоносни вирус грипа. Смак света наступа у
наносекунди, са рачунарском грешком у тајној војној
лабораторији и милион случајних контаката који су
само карике у ланчаном писму смрти. Након тога
свет остаје без свих институција и деведесет
процената становника. Свет у којем почива на
крхким плећима Мајке Ебигејл старе 108 година –
док су најгори кошмари зла отелотворени у човеку
смртоносног осмеха и необјашњивих моћи: у
Рендалу Флегу , мрачњаку.
ЗОНА УСИЈАЊА – Ричард Престон
Зона усијања представља истиниту причу о откривању
присуства вируса еболе на америчком тлу. Због
уништавања тропске дивљине међу људе улази вирус.
Овај вирус је изненада откривен код шимпанзи у
научној лабораторији у Рестону у Вирџинији и лека
нема.
Др.Ненси Џекс, ветеринар америчке војске, ради са
тајном екипом војних специјалаца,како би спречила
епидемију пре него што се вирус прошири на људе.
ПРОЛАЗ – Џастин Кронин
Трилогија (уз „Дванаесторицу“ и „Град огледала“) о
људској енклави након вируса који је побегао из војне
лабораторије и готово цело човечанство претворио у
вампире. Овај роман нам говори о томе колико смо
спремни да издржимо како бисмо преживели. Ова прича
даје дубок и застрашујућ увид у наше најскривеније
емоције и најјаче инстикте.

СТО ГОДИНА САМОЋЕ – Габријел Гарсија Маркес
Овај роман Гарсије Маркеса није потпуно посвећен
феномену епидемије. У њему се налази једна епизода
- епидемија несанице која је завладала Макондом.
Заражени губи потребу за сном, али се јавља и заборав.
Људи заборављају називе ствари, потом њихову
намену, а затим и читати. Почињу мешати снове и јаву,
а несаница се шири на читав Макондо, због чега је град
затворен.Необична болест нестаје на необичан начин.
Долази Циганин Мелкијадес, враћа се у свет живих и
доноси лек који враћа становницима сан.

СТАНИЦА ЈЕДАНАЕСТ – Мандел Емили Сент Џон
Мистериозни грип покосио је већину становништва
и преживеле приморао да се на све начине боре за голи
опстанак . Петнаест година касније, глумачка трупа по
опустошеном свету изводи представе, желећи да се
лепота из некадашњег света не заборави.

СВЕТСКИ РАТ З – Макс Брукс
Дачанг, дечак из малог кинеског села, први је
пацијент заражен вирусом који људе претвара у
зомбије. Док се зараза шири светом, полако постаје
јасно да више људи умире од догађаја званог
„Велика паника“ него од саме болести...

„ КУГА & КОЛЕРА Патрика Девила и „ОСТРВО“ Викторије Хислоп имају
за тему болест,карантин и оздрављење.Обе књиге описују борбу са
неизлечивим болестима лепром, кугом и колером и психолошким портретима
оболелих и здравих људи.
КУГА & КОЛЕРА – прича о животу научника,
пустолова и генија Александра Јерсина, који је открио
бацил куге. Радња романа почиње у Паризу, маја
1940.године. Док нацистичке трупе заузимају град и
продиру на аеродром, у последњем авиону који с њега
узлеће седи доктор Александар Јерсина. Још као млади
штићеник Луја Пастера, 1894.године је открио и
направио вакцину против бацила бубонске куге. Он
поседује глад за авантурама, жели да схвати свет.

ОСТРВО је роман који следи причу младе Британке
Алексис Филдинг, која посећује острво Крит, родно
место своје мајке. Мајка јој даје писмо за стару
пријатељицу Фотини. Крит чува многе тајне, а
најстрашније су оне са Спиналонге, острвцета поред
градића Агиос Николаос.
Књига говори о људима који су изоловани због болести,
губе, за коју се дуго веровало да је казна од Бога. Роман
дочарава снагу љубави и људског духа.
ТАЈНА АТЛАНТИДЕ – А.Г.Ридл
Овај роман је део трилогије (уз “У свету Атлантиде“ и
“Трагом Атлантиде“), која говори о смртоносној светској
пандемији. Индустријализоване нације нуде чудесан лек,
Орхидеју. Ипак Орхидеја је само начин да се купи време:
сузбија симптоме, али не лечи болест...

ПОМОР И СТРАХ – Вуле Журић
Журић се враћа у прошлост, у крај 18.века : година
је 1795, време страшног помора од куге у Срему која
је однела само у Иригу две и по хиљаде душа.
Аустријске власти наилазе на отпоре у
успостављању карантина. Људи се пијани саплићу и
шире гласине, да је куга уствари девојка пепељастих
очију са белим плаштом.Овај роман испитује
границе људскости у невољним временима.

ПОСЛЕДЊИ МУШКАРАЦ – Мухарем Баздуљ
Овај роман се зове тако зато што је последња
мушка беба на планети земљи рођена 10.октобра
2020.године у Генту у Белгији.
Ово је дистопијски, футуристички роман, чија се
радња дешава у блиској будућности, 2027. године
у Бечу. У том свету више се не рађају мушка деца.
Баздуљ приповеда животну причу докторке
Адамовић, главне јунакиње романа. Он води
читаоца од Сарајева до Барселоне и од Беча до
Филаделфије.

МУШКАРЦИ ПОД ЗАШТИТОМ – Робер Мерл
Описује свет који је похарала епидемија неког убитачног
енцефалитиса, од кога оболевају само сперматогени
мушкарци.

КАРАНТИН – Жан-Мари Гистав Ле Клезио
Два брата, Јацкуес и Лео ,путовали су бродом из
Француске до Маурицијуса крајем деветнаестог
века како би упознали своју породицу. На броду
су и два пацијента, али нико не сумња да ће због
њих свих морати да буду под карантином на Флат
Исланду, близу Маурицијуса. На острву
проналазе велику групу индијских имиграната
који обрађују земљу. Карантинско село се
формира за Европљане, али мешање са
Индијанцима је неизбежно. Они су растргани
између испуњавања свакодневних потреба –
проналажења
хране,
покушаја
успостављања контакта са Маурицијусом и тешких прилика са Индијанцима,
али напетост око тога ко ће преживети смртоносну заразу доноси
праву
драму и све у карантину...
ИНФЕРНО – Ден Браун
Роберт Лангдон се буди у болничком кревету, под
седативима и потпуно дезорјентисан...Несвестан
тренутка када је стигао у Фиренцу, сазнаје да је
погођен у главу и да га је од смрти спасило само
чудо...Сијена Брукс , веома интелигентна и згодна
млада докторка, чини све како би професору
симбологије помогла да измакне из канџи
Конзорцијума – моћне организације која га
бесомучно
гони
кроз
три
европска
града...Неколико супростављених страна се
утркује око једне једине информације. Где је
скривено мистериозно и смртоносно ремек-дело
што прети човечанству, које је само један човек у
стању да нађе? Професор историје, уметности и симбологије вешто тумачи и
најзагонетније трагове које за собом оставља имућни геније генетског
инжењеринга...Ден Браун нас поново води на путовање кроз мрачне пределе
људског ума, где се рађају грандиозне и опасне идеје...

ГОДИНА ПОТОПА – Маргарет Атвуд
Времена и врсте мењају се убрзаним темпом. Адам
Један, доброћудни вођа Божјих Баштована, одавно је
предвидео природну катастрофу која ће изменити
лице Земље. Међу преживелима су Рен и Тоби.
Окружене мрачним, корумпираним владајућим
структурама и новим, генетски модификованим
врстама, Рен и Тоби морају да одлуче шта да
предузму јер не могу остати закључане у склоништу.
Година потопа је истовремено потресна прича о
трајном пријатељству.

IMPRIMATUR – Моналди и Сорти
Рим, септембар 1683. Док турска војска надире на
границе Запада и опседа Беч, изненадна смрт једног
путника у гостионици у центру Светог града сеје
панику: отров или куга? Из страха од заразе, у
гостионици је заведен карантин и гости су
затворени у својим собама; међу њима и опат Ато
Мелани, кастрат и тајни агент у служби Луја XIV,
одлучан да открије шта се крије иза те необичне
смрти. Његова истрага ће, међутим, изнети на
видело страшну тајну, међународну заверу ...

ГОЗБА ЗА ВРЕМЕ КУГЕ – А.С.Пушкин
Ова драма је превод из драме „Кужни град“ Џона
Вилсона где је описана слика Лондона за време куге
1665.год. Пушкин је превео четврту сцену првог чина у
Болдину, за време епидемије колере, а епидемија му је
дала подстицај да доврши превод ове драме.

ЖУТА ГОШЋА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ –
Милорад Најдановић
Ова књижевно-историјска студија је резултат
испитивања дела двадесеторице наших писаца, од
Његоша, Стерије и Бранка до Бранимира Ћосића,
Драинца и Велимира Живојиновића, из перспективе
чињенице да су сви боловали од туберкулозе. Ова
студија спада у биографско , психолошко
испитивање књижевности. Најдановића не занима
личност писца, већ уплив болести у његово
дело.Туберкулоза у овој студији није третирана
искључиво као песникова зла коб, него и као извор
богатства његова дела.

НА ДРИНИ ЋУПРИЈА – Иво Андрић
У једном делу овог романа Андрић је описао како
су се становници Вишеграда понашали средином
19.века када је само стотинак километара удаљено
Сарајево за двадесет пет година два пута захватила
епидемија куге и једном колере. Касаба се
придржавала упутстава која је још Мухамед дао
својим верницима за њихово држање у случају
заразе: „Док болест влада у неком месту, не идите
тамо, јер се можете заразити, а ако сте у месту где
болест влада, не идите из тог места јер можете
заразити друге“.

КЛАСИЦИ ПИСАНИ У ДОБА ЕПИДЕМИЈА
Бројна дела су написана у време великих епидемија, када су њихови
аутори у изолацији чекали да се болест повуче. То су : „Декамерон“ Ђованија
Бокача, „Краљ Лир“ Вилијема Шекспира, „Изгубљени рај“ Џона Милтона,
„Евгеније Оњегин“ Александра Пушкина, „Павиљон бр.6“ Антона Чехова,
„Калиграми“ Гијома Аполинера.

КРАЉ ЛИР – Вилијем Шекспир
Шекспирова искуства са кугом су кључна у његовом животу и раду.Ова
трагедија је настала у доба епидемије, када су због ширења заразе сва
лондонска позоришта била затворена.
ИЗГУБЉЕНИ РАЈ – Џон Милтон
У време док је Велика куга харала Лондоном, Џон Милтон, писао је
„Изгубљени рај“.Пошто је био слеп, био је принуђен да цела поглавља диктира
члановима породице или пријатељима. Да би избегли Велику кугу, морали су
да се преселе у провинцију, у Чалфонт Сент Џајлс, где су настала завршна
поглавља овог дела.
ЕВГЕНИЈЕ ОЊЕГИН – Александар Сергејевич Пушкин
Пушкин, гоњен епидемијом колере, морао је да се повуче на породично имање
далеко од Москве.Чекајући да се укине карантин, руски романтичар је завршио
два поглавља романа у стиховима „Евгеније Оњегин“, као и „Мале трагедије“,
где се налази и драма „Гозба за време куге“.Пушкин је одржао и предавање о
колери испред локалне цркве, за мештане свог села.
ПАВИЉОН БР.6 – Антон Чехов
Чехов је такође писао током епидемије колере.Као лекар је био у „првим
редовима борбе против болести“, а и у изолацији.У том периоду је и написао
неке од најпознатијих прича, међу којима и „Павиљон бр.6“. На свом имању
Меликово, Чехов је организовао и прихватилиште за сељане из околине како
би избегли епидемију .Оболео је од туберкулозе и преминуо 1904.године.
КАЛИГРАМИ – Гијом Аполинер
Пандемија шпанске грознице је избила у последњој години Првог светског
рата, а од ње је страдао и француски песник Гијом Аполинер. На фронту и
потом у болници писао је и „Калиграме“. Ово његово дело је објављено
постхумно 1918. године.
Читајући ова дела можда и не пробудите своје знање о епидемијама, али ће
вам свакако помоћи да боље разумете људе. А то је увек важно, у друштву или
у изолацији.

