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Пише потпуковник
доцент др Срђан
Старчевић

Фебруар је у римски
календар унео
Нума Помпилије,
други међу седам
римских краљева,
као последњи месец
у години. Назив је
добио по старом
етрурском божанству
подземног света
и прочишћења.
Векови су прошли
од ове календарске
реформе, фебруар
се одавно преселио
на почетак године,
али је у њему остало
нечег древног
– војничког и
прочишћавајућег
у исти мах. Можда
није случајно то што
се конкурс за војне
школе расписује
управо у фебруару.
Ове године конкурс
ће бити објављен у
специјалном издању
”Одбране” од 15.
фебруара.

е сећам се колико сам година имао
када сам први пут чуо за Атласа,
али знам да тада нисам поверовао
у овај мит. Држати небески свод на својим плећима! Којешта. Добро се сећам да
сам се, делећи са цимерима собу 504 у интернату Војне гимназије, чудио наивности која, мислио сам, мора да је красила
рабина Абајеа када је записао да у свакој
људској генерацији живи 36 праведника
због чијег постојања бог одустаје од праведног гнева и допушта постојање овог
грехом натопљеног света.
Данас сам сигуран да су стари били у
праву. Митове и легенде, наравно, не треба тумачити дословно. Они садрже зрна
мудрости, скривена испод вековима слаганих наративних наноса маште, који их
чине истовремено невероватним и упечатљивим. Оно што нам мит о Атласу и
легенда о 36 праведника поручују једноставна је истина – наш свет, људско друштво и свака држава опстају захваљујући људима. И то малом броју одабраних
људи.
За њих професија којом се баве постаје животни позив. Људи позива јасно
виде оно што другима промиче: да ако у
заједници пати опште добро, нема и не
може бити личне среће; да друштво почива на солидарности, а не на себичним
интересима; да добро друштво није збир
личних успеха његових ионако привремених чланова; да је морална обавеза чвршћа од правне; да сунце отаџбине најтоплије греје; да је живот кратак и да зато
треба тежити само ономе што је само по
себи вредно да буде постигнуто. Они уздижу општи интерес изнад сопственог и
улазе у заветни однос са друштвом и државом. Они се одупиру зову сирена са наоко примамљивих острва изобиља које
мултинационалне корпорације сеју местимице по друштвима другог и трећег
света, јер њихов позив има дубљи смисао.
Једна од професија која се може живети као позив је војна професија. Зато је
за друштво нарочито важно да део подмлатка његове елите по способности упише војне школе.

Војни позив је у планетарној кризи.
То је зато што динамику савременог друштва одређује непрекидна трка за стицањем и потрошњом новца, подстицана
одасвуд, а обасјана сулудом надом да се
у једном, брзом и непостојаном животу,
испресецаном сталним променама, може
проживети, искусити и сажети све што
би живот могао да пружи када би трајао
вечно. Ово друштво одбацује две кључне вредности сваког позива, а нарочито војног: стрпљиву истрајност и служење целини. Како примећује Зигмунт Бауман, оно дестимулише одлагање садашњих задовољстава у име постизања виших циљева у будућности и жртвовање
личних задовољстава у име општег добра
заједнице. Онај који изабере војни позив
одустаје од брзих успеха и лакоће промена. Не може се надати брзом напредовању у служби: за сваки чин постоји одређени број година које се не могу прескочити. Свака наредна дужност донеће му
теже бреме обавеза.
Ипак, сваке године у фебруару неки
младићи и девојке у Србији пријављују се
на конкурс за војне школе. Желе да остваре дечји сан, наставе породичну традицију, опробају своје способности, заврше школу после које добијају сигурно
запослење, студирају упркос оскудици у
којој живи породица, упишу школу која
негује за њих лично важне вредности...
Без обзира на мотиве с којима скупљају
конкурсну документацију, одабрани међу
њима у војним школама откриће да у себи
носе искре универзалних вредности које
их греју изнутра: смисао, слободу, истину, правду, стабилност, храброст, целовитост, мудрост, пожртвованост, достојанство... И живеће војни позив.
Стари су били у праву. Нису узалуд
натписи на улазима у средњовековне универзитете у Гранади опомињали: „Свет
почива на четири стуба: мудрости учених, правди моћних, молитви правдених
и храбрости одважних.” Људи посебног
кова држе овај свет на својим плећима:
због њих се небеса још нису сурвала.|

3

