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Najhujše pandemije
v človeški zgodovini
loveštvo se v svoji zgodovini
ne srečuje prvič v taki situaciji.
Že nekajkrat smo se prebili
skozi hude pandemije, od kuge
do španske gripe, ki je razsajala pred
sto leti, pa vse do današnjega koronavirusa, ki je postavil človeštvo v prisilno
karanteno. Njihov pojav je bil vedno
nepričakovan in nanje nikoli nismo bili
pripravljeni, zato je bilo žrtev veliko,
drugih posledic pa je bilo tudi veliko.
Zanikanje državljanskih pravic, zamude
pri političnih odločitvah, nasprotujoči
si ukrepi, lov na ljudi, ki naj bi širili okužbo; zgodovinski dogodki iz let 1629–
1630 nam žal dokazujejo, da se nekateri
osnovni mehanizmi niso prav dosti
spremenili. Zgodbo izpred 390 let prav
vsi dobro poznate; psihološka evolucija
človeka, nasprotno od znanosti in tehnologije, poteka po stoletnih stopnjah
filogenije. Dovolj je, da pomislimo na
milansko kugo med leti 1629–1630, kot
so jo opisali zgodovinarji Ripamonti,
Tadino in pisatelj Manzoni v zgodovinskem romanu Zaročenca. Odziv državljanov, institucij in mednarodne skupnosti se v osnovnih shemah ne razlikuje
od tistega, ki ga je pokazal covid-19 na
začetku. Septembra 1629, sredi tridesetletne vojne (1618–1648), so se landsknehti Albrechta von Wallensteina in
čete Rambalda di Collalta spustili v
Italijo skozi Valtellino in mimo območja
jezera Lecco, da bi podprli Sveto rimsko

Č

cesarstvo, zaveznika Španije in Savojcev
v nasledstveni vojni Mantove in Monferrata. Nasprotnika sta bila Francija in
Beneška republika. 20. oktobra istega
leta je Ludovico Settala poročal milanskemu zdravstvenemu sodišču o domnevnih primerih kuge med območjem
mest Lecco in Bergamo. Zdravstveno
sodišče je na preiskavo poslalo komisarja
v spremstvu zdravnika iz Coma; oba sta
na začetku pripisovala smrt jesenski
gripi ali malariji. 30. oktobra, le deset
dni po inšpekcijskem pregledu, se primeri pomnožijo do take mere, da se
oblasti odločijo za omejitev vstopa za
milanske zidove, zidove enega najbolj
naseljenih mest v Evropi v tistem času.
Čeprav postaja kuga resna nevarnost
za ljudi, se oblasti obotavljajo, saj odlok
ni objavljen zaradi oklevanja tistih, ki se
bojijo gospodarskih posledic, ukrepi pa
ostajajo mrtva črka na papirju za skoraj
mesec dni. 29. novembra, ko je končno
razglašeno izredno stanje, je kuga že v
mestu. Po besedah Tadina je bil identificiran tudi 1. bolnik: šlo je za italijanskega vojaka, ki se je bojeval s špansko
vojsko. Ko je umrl, so njegovo posteljo
in oblačila sežgali. Njegovi sorodniki pa
so morali v karanteno v lazaret. Tisti, ki
bolezni neposredno še niso poznali, so
menili, da so prepovedi zdravstvenih
organov omejitve svobode, nesmiselno
nadlegovanje ljudi, ker postavljajo zaslužek pred zdravje ...

Izbruh španske gripe leta 1918 je bil izredno hud in nenavaden, terjal je veliko
žrtev, zbolela pa je približno tretjina
svetovnega prebivalstva. Tako nenadoma, kot se je španska gripa pojavila,
tako je leto kasneje potihnila. Kot preostale pandemije je tudi covid-19 presenetil človeštvo. Zaznavanje krize je
bilo sprva neskladno, saj je bilo sicer že
na začetku jasno, da so se začele širiti
okužbe, novice, ki smo jih prejemali, pa
so bile protislovne. Sprva so govorili o
sezonski gripi, naši politiki so s selfiji
preko facebooka ljudem sporočali, da je
vse v redu. V Italiji je bil potek bolezni
eksponenten, hitro se je razširila med
populacijo, razmere so se zdele brezupne; smrti so se množile, vrh zdravstvene
krize pa smo verjetno dosegli šele pred
kratkim. Odziv nekaterih držav na širjenje
virusa je bil katastrofalen. Navsezadnje
pa so se oblasti resno lotile boja proti
epidemiji, odobrile so omejitvene ukrepe
v prid zdravju, tako odgovorno ravnale
in zaščitile državljane kljub pereči gospodarski krizi. Epidemija virusa covid19 se zaradi hitrega širjenja po vsem
svetu, ravnovesja med človeškimi življenji, ekonomskimi in socialnimi posledicami kaže kot eden izmed velikih dogodkov našega časa, ki lahko spremeni
politiko, ekonomijo, družbo in vsakdanje
življenje vseh nas. Zavedati se moramo,
da nismo odgovorni samo za starejše,
šibkejše, ampak za celo človeštvo.

modra, zelena, vijoličasta ali pa celo
kombinacija vseh barv skupaj.
Seveda so se tudi Direktove prijateljice
preizkusile v teh trendih. Laura je sledila
»quarantine bangs« in nam tako povedala, zakaj je to poskusila: »Natančno
niti sama ne vem. Morda zaradi dolgčasa, morda pa sem nekako čutila potrebo po spremembi svojega looka.
Če ne bi dosegla pričakovanega rezultata, mi ne bi bilo žal, saj moram preživeti veliko časa doma, tako bi izkoristila
možnost, da lasje zrasejo. Sem pa vesela, ker sem uspešno izvedla trend.«
Tudi fantje so se preizkusili v frizerskih
trendih. Najbolj razširjena sta popolno
britje glave ali nasprotno puščanje dolgih las in dolge brade. Emil nam je

opisal svojo izkušnjo: »Že dolgo časa
sem si želel dolge lase. Zaradi tega
sem v karanteni videl možnost, da
lahko svojo željo uresničim in sem
tako tudi storil.« Adam pa nam je
zaupal sledeče: »Sem bil radoveden,
kako bi zgledal z dolgimi lasmi, predvsem pa si ne bi upal sam striči las.«
Predsednik vlade Giuseppe Conte je
napovedal, da bomo frizerske salone
lahko spet obiskali šele prvega junija.
Bodo naši lasje zdržali do takrat ali nas
bo internet obdaril z novimi trendi?

ultimopeterpan: Jaz sem se odločil, da ne bom pel preko
telefona, in o tem pišejo že vsi časopisi!!!

kdorkoli: Ja, ok, ampak kdo te je kaj prašal?

giuseppeconte¬official: Premier gor, premier dol, in pri vsem
tem Italia Viva hoče še padec vlade
matt_renzi: Ma nee, Giuse, ne skrbi, saj ne gre zares! To je bila strateška poteza, saj zdaj, ko sem sestavil novo stranko, se me ne
spomni več nihče!

matteosalvini: Sliši tega … mislim, da bom anka jst prpravu kej
tazga alora …

siur_zaia: Calma calma, Matteo, ara, ki zdaj sem bolj popularen od
tebe!

jo.melony: In vsi so pozabili mene.

realdonaldtrump: Tiho dej, vi ste vsi začetniki, kar se tiče
političnih šal!

elbolsonaro: Ja, moram reči, da tista o razkužilu v žilah je bila
veliko bolj uspešna …

katerikoli_zdravnik: Figo dej, mi riskiramo vsak dan življenje in
oni se znajo samo kregat.

Frizerji,
na
pomoč!
ed vsem tem, kar najbolj pogrešamo v času karantene, je
tudi frizer. Morda smo ga prej
zmotno podcenjevali, a zdaj je
nastopila prava nujnost, da bi odprl
vrata. Velika večina se nas je znašla v
stiski zaradi las. Mislimo predvsem na
ženske, ker si jih veliko barva lase ali
pa imajo frizuro, ki potrebuje določeno
redno nego. Problem pa se pojavlja
tudi pri moških, saj se po dolgem času
opazijo razlike tudi v njihovih frizurah.
Da bi premostili težave zaradi zaprtja
frizerskih salonov, se je na internetu
rodilo veliko trendov bodisi za ženske
kot tudi za moške frizure. Najpopularnejši trend med puncami so tako imenovane »quarantine bangs«. Kar pomeni, da si frufru ostrižemo kar sami.
Nastalo je veliko posnetkov, ki prikazujejo, kako si punce strižejo same frufru in hkrati ponujajo nasvete, kako
doseči brezhiben rezultat. Tudi svetovno znane osebnosti se niso odpovedale temu trendu, tako je npr. manekenka Bella Hadid na Instagramu objavila selfi z novo frizuro. Drugi razširjeni
trend je barvanje las v posebne barve,
ki jih ponavadi ne bi izbrali, npr. rožnata,
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