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УВОДНИК

Тешка времена циклично се смењују на 
овом нашем простору. Доживеле су их 

скоро све генерације српског народа, па и 
ова наша, а неке и више пута. Пре 21. годи-
ну, 24. марта 1999, почела је агресија НА-
ТО-а на нашу земљу, а марта 2020. боримо 
се са епидемијом корона вируса. Те 1999. 
године наш непријатељ био је познат, де-
лом видљив, а делом „невидљив”; неприја-
тељ са којим се данас сучељавамо је неви-
дљив и прилично непознат. Иако различи-
ти, непријатељи у овом народу производе 
исту реакцију – солидарност.

И док смо тог ратног пролећа 1999. де-
лили све што смо имали и сабијали редо-
ве, другачија природа садашњег непри-
јатеља натерала нас је на дељење друга-
чијих облика солидарности. На посебан 
вид блискости – на удаљености од најма-
ње два метара, али зато на безграничном 
простору свих облика комуникација, ко-
јима је данас могуће послати поруку, по-
делити искуство, „загрлити” и „утешити”.

Прво смо прихватили настојање да 
аплаузом подржимо наше „људе у белом”. 
Тај облик изнађене креативнoсти у време-
ну разуђених контаката прихватили смо 
као опробани облик комуникације при-
стигао из европских градова, већ захваће-
них короном. Тачно у 20.00 часова уједи-
њени смо у пружању подршке нашим ле-
карима и целокупном медицинском осо-
бљу, али исто тако свима који својим ра-
дом одржавају живот у Србији. Аплауз 
сустиже аплауз, искрен, надовезујући са 
прозора и балкона. Дланом о длан шаље-
мо јасну поруку.

Наша пословична креативност пробу-
дила се и у таксистима који бесплатно пре-
возе лекаре, психотерапеутима који пу-
тем интернета дају савете, тренерима и 
спортистима који нуде читаве сетове за 
вежбе у кући, чак је и један ауто-механи-
чар одлучио да преко виртуелне мреже 
подели своје умеће.

На вест о промени режима рада наших 
пијаца, цвећара на Палилулској пијаци је 
22. марта поделила букете цвећа Београђа-
нима – „не би ли им дан био лепши”. Музе-

ји су „отворили своја врата”, филмски фе-
стивал је кренуо онлајн, на посебној плат-
форми. Прави, у коме ћемо чак и прогла-
сити победника. Заштитне маске шију се 
и у приватним кројачким радионицама, 
средства из донација се увећавају. Свако 
помаже онако како може.

Задивљујући је и број волонтера, оних 
младих људи за које су неки тврдили да се 
више никада не би одазвали... Одазвали су 
се. Наши лекари из иностранства – такође. 

У складу са захтевима ванредног стања 
и Војска Србије изашла је на улице. Обез-
беђује граничне прелазе, мигрантске кам-
пове, болнице, проверава нашу будност и 
опрез. Будна је ноћима, како то униформа 
већ заповеда, опрема просторе, чини сва-
ког тренутка многе видљиве и невидљиве, 
а преко потребне ствари – све што улива 
поверење. Све што спасава животе. Зато 
је на новинарско питање на конференци-
ји за штампу да ли ће бити обезбеђени сви 
услови за смештај људи код којих се по-
тврди вирус короне др Предраг Кон, епи-
демиолог који такође улива поверење, од-
говорио: „То је Војска. Војска ће да ство-
ри све услове.” И створила је. Мотивиса-
но и без поговора. А морал одувек дефи-
нише готовост за било које чињење при-
падника Војске.

У ситуацији када нам је помоћ потреб-
на и изван наших граница, у помоћ је прва 
прискочила Народна Република Кина. До-
премају нам све што је у овој ситуацији 
најпотребније, а њихов експертски тим 
несебично дели искуства сопствене бор-
бе са корона вирусом лекарима из Србије. 
„Ту смо да помогнемо” – кажу. И помажу. 
Помажу и Уједињени Арапски Емирати...

„Суморни неки дани, сад је добро има-
ти пријатеља – једноставног, ведрог, весе-
лог, лековитог. Да нас научи шта је важно 
а шта неважно у животу. Да нас лупи ша-
ком по рамену и да од тог ударца оздрави-
мо” – записао је Душко Радовић. 

Нека тај додир „шаке по рамену” ових 
дана буде замењен речима и поступцима 
подршке. Будимо и даље солидарни – бу-
димо људи. Будимо здрави!|

Пандемија солидарности
Драгана 
Марковић

И док нас уобичајена 
свакодневица у 
општем недостатку 
времена најчешће 
сабија у неке 
личне проблеме 
или задовољства, 
заједничка претња 
удружује наше 
људске квалитете 
и буди најдубљу 
суштину – човечност. 
Тако нам се под 
пандемијом корона 
вируса догодила и 
једна друга пандемија  
– људскости.




