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Факултет драмских уметности, Београд 

ШТА ТО БЕШЕ ЕТИКА:  
СРПСКА ТРИЛОГИЈА У СВЕТЛУ 

СТОГОДИШЊИЦЕ ВЕЛИКОГ РАТА�

Апстракт 
У раду се истражују различити приступи етичким питањима одбра-
не отаџбине и односа према жртавама Великог рата као основним 
темама романа и позоришне представе Српска трилогија. Проблему 
се приступа интердисциплинарно, кроз анализу књижевног текста и 
историјско-компаративну анализу друштвено-политичког контекс-
та у две временске тачке пресека: ратни и међуратни период на који 
се односи роман Српска трилогија Стевана Јаковљевића (191�–1938) 
и период обнављања сећања на Велики рат поводом обележавања 
стогодишњице, до постављања и скидања представе Српска трило-
гија с репертоара Народног позоришта у Београду (2008–201�). 

Кључне речи
Велики рат, етика, политика, уметност, Српска трилогија, стого-
дишњица

Ретко постоје народи који су одбацили сопствену 
културу у жељи да створе лажну историју (Јанковић 
2017: 15)

1 djukic.vesna@gmail.com
2 Текст је настао у оквиру рада на пројекту „Идентитет и сећање: транскултурални тек-

стови драмских уметности и медија (Србија 1989–2014)” (пројекат број 178012) који се 
реализује на Факултету драмских уметности у Београду уз подршку Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС.
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Уводне напомене

Поводом обележавања стогодишњице Великог рата у Србији се об-
навља сећање на овај догађај, који је имао одлучујући утицај на будућ-
ност српског народа. Ако из перспективе уметности ту будућност данас 
посматрамо као прошлост, видећемо да субверзивни садржаји памћења 
(Асман 2011: 87) призивају у сећање ратне и поратне догађаје са који-
ма се културна јавност суочава на различитe начинe. У контексту наше 
теме, могу се идентификовати најмање три приступа.

Случај романа и позоришне представе Српска трилогија показује да 
међуратна књижевна критика, на коју се данас некритички позива и 
савремена позоришна критика, оспорава право јавности да се суочи с 
етичким питањима односа према жртвама палим „за слободу и величи-
ну отаџбине”. Ово зато што су та „субверзивна” етичка питања повеза-
на с питањем националног и културног суверенитета Србије стеченог 
победом у Великом рату а изгубљеног оснивањем Југославије. 

Подсетимо се, стога, историјских чињеница. Према Батаковићу, Србија 
је „уместо заокружене и релативно хомогене националне заједнице, ос-
тварила свој максимални ратни циљ: јужнословенску државу” (Батако-
вић 2014: 806). Након овог „одбацивања реалних историјских путоказа”, 
уследио је низ нових – када је та заједничка држава трансформисана 
у наднационалну, унитарну Краљевину Југославију, а потом – после 
Другог светског рата, још једно – када је доласком југословенских кому-
ниста на власт основана секуларна Југославија (ФНРЈ, СФРЈ). Неколико 
деценија након тога, дошло је до распада те државе и прогона српског 
народа, који је, ироничним обртом ситуације, оптужен за национали-
зам и ксенофобију.

У суочавању са овим историјским чињеницама у светлу стогодишњице 
Великог рата, један део јавности југословенство доживљава као заблуду. 
Академик Драгољуб Живојиновић наводи да су Срби тиме себи натова-
рили велике невоље: „Ослобађали неког ко није хтео да буде ослобођен, 
уједињавали некога који није хтео да се уједини и живи са нама. То су 
заблуде које су нас коштале и коштају нас до данас” (Стојковић 2014).

С друге стране поларизованог политичког спектра имамо део јавности 
који баш у том „одбацивању реалних историјских путоказа” и губитку 
националног и културног суверенитета види шансу за развој савременог 
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демократског друштва у Србији. Њих повезује утопијска идеја о савр-
шеном постисторијском, бесконфликтном друштву социјалне правде и 
једнакости оличеном у државном социјализму бивше Југославије. Та-
кав дискурс заснован на презиру према историји и култури је током 
последњих 100 година креирала југословенска политичка и друштве-
на елита на основу етничких предрасуда и антипатија према Србима и 
систему моралних и етичких вредности православног српског народа 
(Ђукић 2017). Део те елите и данас чине припадници „породице посред-
ника” (Молар 2005: 22) у културном систему – независни интелектуал-
ци и слободни медији који у тзв. „(велико)српском национализму” виде 
узрок распада Југославије (Ђукић 2017: 145) и свих ратних сукоба на 
овом геополитичком простору. У контексту наше теме, то се односи на 
Велики рат, а посебно на улогу уметности – књижевности и позоришта 
у периоду обележавања стогодишњице (2014–2018) овог планетарног 
историјског догађаја. Он је савременој позоришној критици послужио 
да реактуализује вечито питање „располућености српског друштва које 
је у великој мери националистичко” (Никчевић 2014).

Између ова два поларизована приступа налази се шира културна јав-
ност која је, услед медијске еуфорије створене у предвечерје обележа-
вања стогодишњице (2013/14), ускраћена за могућност да види позо-
ришну представу и разуме друштвено-политички контекст Великог 
рата, а нарочито обележавања стогодишњице Кајмакчаланске битке 
(2016), на коју се тема представе Српска трилогија непосредно одно-
си. Јавности је тиме оспорено универзално људско право на културу, 
јер оно може да се тумачи и као право сваког појединца да успоставља 
сопствене односе са историјом. То искључује „свако духовно туторс-
тво и ауторитарно или патерналистичко вођење, и то не само кад је реч 
о тумачењу историјског континуитета (традиционална), него и кад су 
у питању актуелна искуства људи (савремена култура)” (Мајсторовић 
1977: 98). Проблем је у томе што је скидањем представе Српска трило-
гија с репертоара Народног позоришта након само неколико извођења, 
остатак јавности прикраћен за могућност да успостави сопствени однос 
са историјом. Ово зато што су „посредници” – они који по дефиницији 
„утврђују вредности и подстичу или спречавају публику да приступи 
тим вредностима”, на основу субјективних вредности и личних интере-
са (Молар 2000: 20) утицали на одлуку Народног позоришта да се пред-
става скине с репертоара.
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У настојању да прикупимо релевантне емпиријске податке везане за 
нашу тему, користили смо архивска истраживања (Архива репертоара 
Народног позоришта у Београду, Театрослов Музеја позоришне умет-
ности, пројекат Растко – библиотека српске културе на интернету) и 
медијску археологију (Радио Слободна Европа, интернет-сајт Пешчаник 
и виртуелни форум, архив и антикваријат Академедија Србија). У обра-
ди прикупљених података, примарно је коришћена историјско-компа-
ративна анализа друштвено-политичког контекста спроведена кроз две 
временске тачке пресека: ратни и међуратни период на који се односи 
роман Српска трилогија Стевана Јаковљевића (1916–1938) и период 
обнављања сећања на Велики рат до постављања и скидања истоимене 
представе с репертоара Народног позоришта у Београду поводом обе-
лежавања стогодишњице (2008–2015).

На леђима јежа: добровољци и забушанти

Тема позоришне представе Српска трилогија је победа српске војске у 
Кајмакчаланској бици (1916), која је након албанске голготе омогућила 
коначно ослобођење отаџбине. Четнички покрет је имао значајну улогу 
у ослободилачким ратовима српског народа, па је тако и исход ове од-
лучујуће битке одредила Добровољачка бригада официра српске војс-
ке и четничког војводе Војина Поповића Вука. Да би непријатељ био 
савладан, Војвода Вук је у герилској акцији са својим искусним четни-
цима уништио артиљеријско гнездо бугарске војске на највишој коти 
планине Ниџа у Македонији, као што је четири године раније (1912) у 
кумановској бици, током Првог балканског рата, неутралисао и турску 
артиљерију (Антонијевић 2014: 52; 2015: 156). Након низа успешно из-
ведених немогућих борбених акција, Војвода је заузео овај неосвојиви 
положај на Сивој стени дајући живот за слободу отаџбине. 

Држава и друштво не памте овај тренутак због мноштва политичких 
завера3 које је југословенска државна и политичка елита током 20. века 
с успехом уклањала од очију јавности. Зато је Јаковљевић написао две 
верзије овог догађаја који се одиграо на положају названом „Јеж”. Једну 
званичну и једну на основу сведочења учесника. Да би се ова герилска 
операција боље разумела, томе треба додати и фактографски запис са-

3 Антонијевић наводи да је Војвода Вук промишљено упућен у ову акцију како би био 
уклоњен као непожељан сведок Мајског преврата, а у намери да се потом елиминише и 
Драгутин Димитријевић Апис (Антонијевић 2015: 156).
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бораца који су Војводу следили од балканских ратова. Налази се на фо-
тографији српских четника поред мртвог Војводе Вука код села Груни-
ште на Сивој стени.4 Тако је истина о овом догађају осветљена тек 2013. 
године у споменици написаној да би напаћени српски народ „сазнао 
бар делић истине коју није смео да зна и која је деценијама скривана 
од њега”. Како аутор наводи: „Уз помоћ терора и фалсификата дошло је 
до колективног заборава Срба, а то је један од услова да нестане један 
народ” (Антонијевић 2015: Реч аутора).

Једино што би указало на улогу четничких јуришника у овој борбеној 
операцији којом је омогућен повратак српске војске у окупирану отаџ-
бину, Јаковљевић је описао у делу романа названом „На леђима јежа”: 

Ове људе из јуришних чета замишљао сам као нека чудовишта, 
обрасла у браде. А наредник, међутим, има нежно, потпунпо из-
бријано лице, и косу зачешљану „a l’embusque” (Јаковљевић 2005: 
618–619).

Већ сам тај став сведочи о низу предрасуда о четничком покрету који до 
сада није био предмет релевантних научних проучавања. После Другог 
светског рата комунисти су томе додатно допринели преузевши власт 
од краља и српске владе у емиграцији, те политичком стигматизацијом 
овог герилског ослободилачког покрета, а потом и регуларне војс-
ке Краљевине Југославије у отаџбини, онемогућили да се историјско 
сећање о смислу и сврси четништва преноси на нове генерације. У том 
периоду овај герилски ослободилачки покрет био је предмет сукоба из-
међу режимске и емигрантске историографије (Кривошејев 2002), тако 
да су многе чињенице о културолошким аспектима четништва остајале 
непознате јавности све до данас. 

Описујући, надаље, и друге припаднике Добровољачког одреда на коти 
званој „Јеж”, Јаковљевић каже да је наредников посилни између бор-
бених дејстава читао Злочин и казну. Био је студент права. Пријавио 
се као добровољац међу њих сто осамдесет. Његов командир у роману 
објашњава суштину тог етичког принципа којим се руководила већина 
српске војске: 

4 Фотографија је објављена у споменици Стојану Коруби, чувеном четничком путовођи 
који је у свим акцијама био са Војводом Вуком. (Антонијевић 2015: 157)
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Има прилично велики број војника који рат сматрају за своју дужност. 
А дужност је висока етичка појава, којом је прожета велика већина на-
шег народа. То је присна увиђавност једног члана према другом, или пре-
ма друштвеној заједници. И зато ја сматрам да је погрешно мишљење 
многих, који верују да смо ми по рођењу ратнички народ. Не!... Није ис-
тина! Они извршују само свесно и савесно примљену обавезу да бране 
своју заједницу, своју отаџбину (Јаковљевић 2005: 618–619).

Након описа војника које краси „присна увиђавност према другом”, до-
лази опис „забушаната”, који не деле такав етички принцип. Писац из 
уста командира описује „ове цвећке позадине“:

У забушантску групу долазе они способни, који сада маневрују по 
Француској, Италији, Швајцарској. Њима ништа свето није. Ни 
окупирана отаџбина, ни поробљена породица. Они немају ни час-
ти, ни поноса, ни савести (Јаковљевић 2005: 623).

Сликајући ову елиту која је, иронично, након Великог рата заузела кључ-
не позиције у држави и друштву, писац је роману написао политичку 
пресуду. Одмах након објављивања 1938. године уследила је лавина не-
гативне књижевне критике на коју се, некритички, позива и савремена 
позоришна критика представе Српска трилогија.5 

Подсетимо се, стога, суштине ове наизглед романсиране, а заправо тра-
гичне историје Срба, коју је писао академик – и сам учесник рата. Она је 
у ироничном преокрету који је уследио када је, након рата, народ заслу-
жан за све ратне победе, сишао са друштвене и политичке сцене, на коју 
су ступили „забушанти из позадине” и као југословенска политичка и 
друштвена елита – наставили да воде државу. 

Карактер те елите описао је у студији Чујте Срби, чувајте се себе и чу-
вени швајцарски патолог др Арчибалд Рајс, који је и сам Велики рат 
провео са Србима:

Ваше вође нису још, за ових десет година колико је прошло од за-
вршетка рата, свечано обележиле ни један од оних величанстве-
них догађаја којима дугујете слободу и величину земље. Јасно је, 
такве свечаности би биле незгодне већини ваших садашњих вођа 

5 Савремена позоришна критика позива се на књижевне критике Јована Деретића, Станка 
Кораћа и Ђорђа Јовановића.
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зато што они, док вам је земља била у смртној опасности и кад 
се требало жртвовати, ништа нису учинили за њу, већ су се само 
бринули како да склоне на сигурно своју драгоцену личност, чак су 
неки искористили несрећу отаџбине да би се обогатили (Рајс 2008: 
26, 27).

О свом ратном искуству са Србима, др Рајс је у овој карактеролошкој 
студији српског народа написао кратак есеј о жртвовању у којем обја-
шњава овај универзални етички принцип. Он се никаквим накнадним 
тумачењима уметничке критике не може довести у везу са „српским 
национализмом” јер истиче „жртвовање за другог” независно од наци-
оналне припадности:

Био сам са вама кад сте били у невољи. Делио сам с вама патње и 
да бих то могао, жртвовао сам сјајан живот и веома лепу каријеру 
која је много обећавала. Заволео сам вас, јер сам на делу видео ваше 
људе из народа у биткама и пресудним тренуцима када се препоз-
наје истински карактер нације. Заволео сам вас и због жртава које 
сам због вас поднео, јер за људе и ствари се утолико јаче везујемо 
уколико нас то везивање кошта жртвовања (Рајс 2008: Увод). 

Др Рудолф Арчибалд Рајс био је професор Универзитета у Лозани. Умро 
је у Београду 1929. године са жељом да му срце буде сахрањено на Кајмак-
чалану, „најопаснијем врху српске земље, близу другова који су страдали 
за слободу отаџбине”. Објављивањем његове студије Чујте Срби, чувајте 
се себе (2008) отпочиње период обнове сећања на Велики рат у Србији, 
али је спомен-костурница са костима више од 4.600 погинулих војника и 
данас запуштена и ретко посећивана. 

Епилог: познавање прошлости служи садашњости и будућности

У настојању да препознамо етичке проблеме културног и позоришног 
система Србије током протеклих сто година, покушаћемо да разуме-
мо разлике између књижевности, књижевне критике и књижевне ис-
торије. Ако је, према Скерлићу, главна одлика књижевног дела то што 
„тражи да се допадне, изражавајући или сугерирајући, помоћу писаних 
или изговорених реченица, осећања, осећаје, идеје, практичне смерове, 
визије и идеалне аспирације” (Скерлић 1977: 602), а књижевне критике 
„да води гомилу [...] и непосредно утиче на људе и ствари” а да притом 
„нити треба нити може да буде непристрасна” (Скерлић 1977: 600), онда 
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је јасно да је негативна међуратна југословенска књижевна критика, не 
либећи се пристрасних судова, имала само једну интенцију – а то је да 
се роман Стевана Јаковљевића не допадне „гомили”. Али, пре него што 
покушамо да разумемо шта је могао бити основни разлог таквог става, 
треба још да видимо зашто Скерлић истиче да је „сасвим друга ствар са 
историјом књижевности” тврдећи да „ту није реч о ономе што се воли 
или што се мрзи” те стога „ако књижевни историк нема довољно мирну 
интелигенцију, срце довољно велико, да ода заслужено поштовање де-
лима која су потпуно противна његовом темпераменту и идеалима, за 
њега је много боље да се ода на политику и уђе у дневну борбу” (Скер-
лић 1977: 600).

У случају Српске трилогије чини се да су се међуратни књижевни кри-
тичари (на које се позива данашња позоришна критика) „одали на по-
литику” и својом негативном оценом Јаковљевићевог романа ушли у 
дневну борбу за југословенску идеју, којој су били привржени6. Поку-
шаћемо да разумемо мотиве таквог њиховог политичког става.

Поред основне радње која се односи на период Великог рата, одговор 
даје епилог романа смештен у годину „хиљаду деветсто тридесет шес-
ту”. Почиње тако што нас Јаковљевић (1890–1962)7 уводи у друштвено-
политичку ситуацију тог времена речима:

ЈУГОСЛАВИЈА... Ратне заставе су савијене. Једна генерација приклони-
ла је главу. Из земље натопљене крвљу никло је ново покољење. Земљом 
је прострујао живот. 

Стављајући у први план појмове „ново поколење” и „живот”, писац ро-
мана наредним исказима допуњује слику послератног друштва, у којем 
је „бити млад важило за главну идеологију” (Јанковић 2017:15). Жртве 
Великог рата „за данашњу генерацију не представљају никакву вред-
ност” (Јаковљевић 2005: 751). Изражавајући осећање немоћи пред так-
вим вредносним системом државе и друштва, писац настоји да побуди 
идеју о одговорности, сугеришући то следећим исказом:

6 Станко Кораћ је дипломирао југославистику на Филозофском факултету у Загребу, где је 
и докторирао дисертацијом о хрватском роману, док је Ђорђе Јовановић био предратни 
комуниста.

7 Стеван Јаковљевић је био учесник Великог рата, професор и ректор Универзитета у 
Београду (1945–1950), биолог, књижевник и редовни члан Српске академије наука и 
уметности. 
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[...] И Немци имају овде своје гробље. Сад скоро дошли су из Немачке 
и поново покопали своје пале војнике... [...] Вала, иако су нам били 
непријатељи, такав народ заслужује да живи [...] А где је гробље 
наших војника?

У том ставу Јаковљевић је сликовито приказао разлику у односу Нема-
ца и Југословена према погинулим жртвама Великог рата. Да их је нова 
југословенска идеологија заборавила, сведоче многа напуштена гробља 
и запуштене спомен-костурнице погинулих српских војника и цивила 
у Србији (нпр. Крагујевац, Сурдулица и многа друга), Македонији (Кај-
макчалан на граници са Грчком, Битољ и десетине других), Бугарској, 
Албанији, Румунији, Словачкој, Аустрији, Француској, Норвешкој, Ал-
жиру, Тунису итд. 

Таквом дискурсу „младог” послератног југословенског друштва ипак 
се супротстављала једна група уметника која, поред Јаковљевића, мења 
нашу слику о простору и времену у којем се радња романа одвија. За-
држаћемо се само на чињеницама о позоришном животу у Србији 
међуратног периода – од завршетка Великог рата до постављања пред-
ставе На леђима јежа по роману Стевана Јаковљевића на сцену Народ-
ног позоришта (1938). Та „факта”, која – према Скерлићу, историк треба 
да проучава „са три различите тачке гледишта: у простору, времену и 
њиховом наизменичном развићу” (Скерлић 1977: 601), могу умногоме 
да објасне однос Јаковљевићеве књижевности са другим феноменима 
који су је окруживали у тренутку настанка, као и са оним потоњим, а 
надасве данашњим. 

Анализираћемо два примера који и данас сведоче о виталности етичких 
принципа позоришне уметности и уметника међуратног периода. Ви-
талност је у субверзивној улози уметности која се, и поред доминантног 
дискурса политичког ревизионизма, одупирала преправљању историје 
у складу с новом идеологијом југословенства. Први је подизање спо-
меника палима за отаџбину – компонован као архитектонско–вајарс-
ко–сликарска целина постављена 1930. у православној цркви Св. Алек-
сандра Невског у Београду. Други пример је подизање и обнављање 
спомен-костурнице више хиљада српских цивила које је бугарска оку-
пациона војска побила у Сурдулици током Великог рата.

Аутори споменика палима за отаџбину у Београду су сликар и сценог-
раф Народног позоришта у Београду, Јован Бјелић (1885–1964), који 
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је 1938. осликао и сценографију представе На леђима јежа по роману 
Српска трилогија Стевана Јаковљевића и преводилац и писац драма и 
комедија Урош Дојчиновић (1890–1950), чији су се позоришни комади 
с успехом изводили на сценама Народног позоришта у Београду и Ср-
пског народног позоришта у Новом Саду.8 На споменику подигнутом 
добровољним прилозима грађана пише:

Југословени, на колена пред свете жртве пале за слободу и величину 
отаџбине ваше (Арсенијевић 2013: 228–234).

Овај пример показује да је седам година пре него што се одиграо епилог 
Јаковљевићевог романа, група уметника и грађана Југословенима пос-
лала поруку да новостворени југословенски „троимени народ” може да 
живи само ако се поштују жртве, односно ако „познавање прошлости 
служи садашњости и будућности” (Скерлић 1977: 601). То се, у овом 
случају, односи на све Југословене – било ком народу или етничкој гру-
пи да припадају, о чему сведочи и мермерна ограда коју је, као део ком-
плексне целине споменика подигнутог у београдској православној цр-
кви,9 даровао јеврејски трговац Марко Штајнер. Овај гест припадника 
јеврејске заједнице у Србији такође сведочи о универзалности етичког 
принципа „жртвовања за друге”, који је југословенско друштво зане-
марило. Као што видимо, не указује се на „српски национализам”, већ 
супротно, слично као у случају Рајса, на поштовање жртава палих за 
слободу заједничке отаџбине независно од националне припадности.

Други пример је спомен-костурница више хиљада убијених Срба у Сур-
дулици (1915–1918), које је, након ослобођења, међународна комисија 
српске војске и западних савезника проналазила полузатрпане у јамама 
и дубоким долинама. Швајцарски патолог др Арчибалд Рајс о томе је 
оставио детаљан извештај праћен потресним белешкама. Са њим у ко-
мисији био је и српски писац из Врања, Бора Станковић – што, заједно 
с претходним примером, јасно говори о друштвеној и мобилизаторској 
улози уметности и уметника у периоду када је југословенска идеја на-

8 Представе су извођене у периоду 1925–1932, а веома необично за данашње прилике, 
представа У затишју,” која се односи на Велики рат, постављена је на сценама Народ-
ног позоришта у Београду (10.9.1925) и Српског народног позоришта у Новом Саду 
(29.10.1926). Сценографију београдске верзије комедије чија се радња догађа 1915. у јед-
ном селу близу Ваљева, осликао је Јован Бјелић, а главну улогу је играла Жанка Стокић 
(Театрослов).

9 Црква се налази недалеко од сликарнице Народног позоришта и боемске четврти 
Скадарлија, у којој се окупљала уметничка елита оног времена.
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стојала да потисне сваки осећај националне самосвести и поштовања за 
жртве Великог рата.

Спомен-костурница српске интелигенције, православног свештенства, 
средње грађанске класе и бројних цивилних жртава које је окупаторска 
бугарска војска убила само зато што су припадали српском народу по-
дигнута је 1924. године. Бугарска војска ју је у два наврата поново руши-
ла током Другог светског рата, да би, тек 2003. добровољним прилозима 
грађана, отпочело њено обнављање које је трајало до 2010. године. Након 
шездесет година затирања трага о невиним цивилним жртвама Великог 
рата под окриљем тоталитарне југословенске идеологије „братства и 
јединства”, реакција дела бугарске заједнице у Србији10 на обнављање 
спомен-костурнице илуструје југословенски начин мишљења о жртва-
ма које је српски народ положио „за слободу и величину отаџбине”. Две 
деценије након распада Југославије, у саопштењу за јавност се, поред 
осталог, наводи и следеће: 

Имајући у виду да је иницијатор тог подухвата Српска право-
славна црква позната као носилац великосрпског национализма, 
ДСБ (Демократски савез Бугара, прим.аут) подсећа на трагичне 
догађаје почетком деведесетих година прошлог века када су одр-
жане сличне погребне церемоније организоване у Босни с поновним 
сахрањивањем „српских мученика побијених у Другом светском 
рату од стране хрвата и муслимана”. Оне су послужиле као дето-
натор у друштву што је разорило етички мир и довело до ужасног 
грађанског рата (Дојчиновић 2015: 120).11 

Истичући да су те „погребне церемоније [...] као детонатор у друштву, 
разориле етички мир”, ова изјава јасно сведочи о томе да је заборав ср-
пских страдања била цена „етичког мира” у југословенском друштву. 
Оспоравајући универзални етички принцип жртвовања за друге кроз 
непоштовања жртава Великог рата, она de facto показује да је корен 
„располућености” друштва (Никчевић 2014) у јавним иступима грађан-
ског национализма који у свакој манифестацији националне припад-
ности српском народу препознаје тзв. српски национализам. Да он не 
постоји и не представља претњу по демократију у Србији, говори већ и 

10 Саопштење за медије општинског одбора Демократског савеза Бугара из Босилеграда 
20. априла 2010.

11 Колико је аутору овог рада познато, Рајка Дојчиновић није у сродству са Урошем 
Дојчиновићем.
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чињеница да ова група припадника бугарске националне мањине у Ср-
бији има сва грађанска права и слободе иако је Бугарска била на страни 
окупатора у оба светска рата. 

Притом, акција увек изазива реакцију, те нису обе сцене случајно пове-
зане са Српском православном црквом. То је зато што православље није 
само вероисповест, већ и начин живота заснован на низу хришћанских 
моралних и етичких вредности које су се, као израз духовности, култу-
ре и историје српског народа, очувале и упркос вишедеценијској кому-
нистичко-атеистичкој репресији. И управо то је још један разлог због 
којег се Југословени12 не осврћу на прошлост – посебно генерације пос-
ле Другог светског рата васпитане у духу комунизма који је „са својим 
усађеним атеизмом, посебно настојао да што је више могуће ограничи 
улогу религије у цивилном друштву” (Линц, Степан 1998: 292).

Јаковљевић је својим епилогом романа имао визију застрашујуће бу-
дућности српског народа у Југославији, и зато је вапио да се „допадне” 
читалачкој публици у нади да ће то подстаћи нове „практичне смерове” 
о којима говори Скерлић. Али, књижевна критика је тада, као и позо-
ришна критика у периоду обележавања стогодишњице Великог рата, 
стала на пут између књижевности, позоришта и публике. Данас и више, 
и то тако што је синхронизованом дебатом о тзв. српском национализ-
му у алтернативном медијском простору допринела да се позоришна 
представа Српска трилогија по истоименом роману Стевана Јаковље-
вића скине са репертоара Народног позоришта у Београду након само 
неколико извођења. 

Дискусија: култура заборава као култура дискриминације

Позивајући се на Ничеа, савремена политичка филозофија у Србији 
развија теоријско становиште о политичкој култури као култури забо-
рава. Такав дискурс у науци води до става да „образовати активног, дак-

12 Југословени су – као „седми народ” Социјалистичке Федеративне Републике Југосла-
вије на попису становништва 1961. признати као посебна категорија становника која се 
не изјашњава по основу етничког порекла, већ по основу припадности наднационалној 
држави. Након распада СФРЈ, они су се и даље изјашњавали као Југословени, што пока-
зује податак да је, према попису становништва из 2011, у Србији живело 23.303 Југосло-
вена, док их је у Хрватској било 331, а у Словенији 527. То показује приврженост једног 
дела становништва Србије идеологији југословенства и након две деценије од распада 
Југославије.
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ле, самосвесног, сувереног појединца, грађанина, значи научити га да се 
одупре колективном сећању [...] не сећати се онога чега се сви сећају: 
цара Константина, косовске битке, Гаврила Принципа” (Миленковић 
2015: 22). То, даље имплицира да се не треба сећати жртава, а логично 
– онда се не треба ни жртвовати. Практичне последице таквог фило-
зофског става, приметне су и у бројним медијским садржајима повеза-
ним с културом памћења, односно заборава Великог рата и поновним 
постављањем позоришне представе Српска трилогија на репертоар 
Народног позоришта у Београду (2013). Већину су у медијски простор 
пласирали Радио Слободна Европа и интернет сајт Пешчаник.13

Поћи ћемо од изјаве о „располућеном српском друштву које је у доб-
рој мери националистичко” (Никчевић 2014). Иако дата поводом пос-
тављања представе Српска трилогија на репертоар Народног позоришта 
у Београду, она кореспондира са горе наведеном изјавом Демократског 
савеза Бугара о „великосрпском национализму” (2010). Њима ћемо до-
дати још једну медијску изјаву која омогућава да разумемо шта „обра-
зовани активни, дакле, самосвесни, суверени појединац, грађанин” који 
чини део „располућеног српског друштва” подразумева под појмом „на-
ционализам”.

Не користећи се научним категоријалним апаратом, она у јавност пла-
сира субјективне интерпретације дефиниције, те је „национализам” то 
„када ви претпостављате да у име историје, или природе, или религије 
можете да одлучите о нечему мимо демократске воље људи” (Карабег 
2013)14. Ту видимо да се национализам схвата као антипод демократс-
ком одлучивању, што би се могло разумети као наметање идеје нације 
с којом се један број грађана идентификује оном другом делу који та-
кву идентификацију не прихвата, већ сваку манифестацију српске на-
ционалне свести доживљава као (велико)српски национализам. Ако 
и поред наведених примера швајцарског патолога Арчибалда Рајса и 
јеврејског трговца Марка Штајнера, који се не могу сматрати српским 
националистима, пођемо од таквог одређења национализма, поставља 
се питање да ли важи и обрнуто – да један део друштва који је у стал-
ном отпору према колективном сећању – историји, природи и рели-
гији, претпоставља да може да одлучи о нечему мимо демократске воље 

13 Будући да без посредовања новинара и уредника изјаве појединаца не могу стићи у 
јавни простор, овде се реферише на медијску политику, а не на изјаве појединаца.

14 Емисија „Да ли је одзвонило национализму у Србији” Радија Слободна Европа емитована 
на простору бивше СФРЈ 12. маја 2013.
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већинског српског становништва у Србији које осећа припадност српс-
ком народу? У овом случају ради се о одлуци да се позоришна представа 
„Српска трилогија” скине са репертоара Народног позоришта у Београ-
ду само након неколико извођења пропраћених овацијама публике15 и 
то годину дана пре обележавања стогодишњице Кајмакчаланске битке, 
која је тема представе (2016).

Да бисмо разумели разлоге за доношење такве одлуке, враћамо се оном 
дискурсу у политичкој филозофији о апстрактном грађанском иден-
титету, од кога смо пошли у овој дискусији, по коме се он дефинише 
„одсуством унапред датих својстава те одговорност за садржину сноси 
сам појединац” (Миленковић 2015: 13). Овакво схватање је у потпуној 
супротности са уставним и законским одредбама о забрани дискрими-
нације заснованим управо на заштити „личног својства”. Према правној 
теорији, „чин дискриминације јесте када се поступа неједнако, односно 
неповољно, према лицу или групи лица која се налазе у истој ситуацији 
са другим лицима због неког њиховог личног својства” (Јанчић 2015: 
79, 80). Ако се ограничимо само на Србе у Југославији, „лично својс-
тво” би могло да се односи на осећање припадности српском народу 
што се, према Демократском савезу Бугара, у Југославији тумачило као 
(велико)српски национализам који руши „етички мир”. Даље бисмо, 
према Јанчић, могли да закључимо да се ради и о дискриминацији срп-
ске већине у данашњој Србији „јер се према тим лицима поступа исто-
ветно или једнако, иако се они у односу на друге (анационална грађанска 
елита, прим. аут) опет због неког личног својства (припадност српском 
народу, прим. аут) налазе у различитој позицији, а такво поступање 
пак производи неповољне последице због тог личног својства које се 
није узело у обзир” (нпр. српски национални идентитет, однос према 
прецима, православљу и сл, прим. аут). 

Дакле, сада имамо ситуацију у којој је већина дискриминисана од стране 
мањине. А да не би било дилеме у погледу значења појма „лично својс-
тво”, правна теорија га сасвим јасно дефинише у релацији са иденти-
том, баш како и нас у контексту ове теме занима. Дакле, „стварно лично 
својство представља оно које заиста постоји и које је део идентитета 
одређеног лица” – у овом случају српског националног идентитета, и 

15 Према архивским истраживањима репертоара Народног позоришта у Београду 
доступног на интернет-презентацији, након премијере изведене 22.11.2013, на матичној 
сцени је током наредне две календарске године играно само пет реприза и то: 2014: 24.2, 
5.3, 4.5 и 2015: 3.2, 7.6), уз два гостовања у Чачку (3.3 2014) и Панчеву (2.2.2015).
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то не само једног лица већ већинске групе српског народа у Србији као 
држави српског народа (Устав РС, 2006, чл. 1), док „претпостављено 
лично својство је оно које лице нема али лице које врши дискримина-
цију верује да то лице има” (Јанчић 2015: 80). Јасно је да се у нашем слу-
чају то односи на предрасуде о тзв. „(велико)српском национализму” 
као претпостављеном својству „располућеног српског друштва које је 
у доброј мери националистичко” иако су анализирани примери јасно 
показали да се ради о поштовању жртава које су преци поднели вршећи 
своју дужност да бране слободу и независност отаџбине. У том смислу, 
Закон о забрани дискриминације РС (2009) експлицитно формулише и 
она лична својства која се односе на нашу тему, међу којима су: преци, 
национална припадност, верска убеђења и сл. (члан 2). 

Закључак: наметање вредносних образаца

Кључни проблем овог рада је етичко питање права на културно па-
мћење српског народа. Посматрали смо га кроз интердисциплинарну 
компаративну анализу два друштвено-политичка контекста романа и 
позоришне представе Српска трилогија. Да бисмо разумели те контекс-
те који се у оба случаја односе на Велики рат, истраживање је спроведе-
но у две временске тачке пресека: прва се односи на ратни и међуратни 
период обухваћен романом Стевана Јаковљевића (1916–1938), а друга на 
период обележавања стогодишњице, која је била повод за постављање 
истоимене позоришне представе на репертоар Народног позоришта у 
Београду (2008–2015). 

Компаративна анализа та два различита друштвена контекста омо-
гућила је да идентификујемо две унутрашње политичке силе које током 
100 година делују на турбулентном геополитичком простору Србије, 
односно бивше Југославије. Дуалитет тих сила у овом раду разумемо 
као љубав према отаџбини и незахвалност за жртве пале за слободу 
и величину те отаџбине. Оне нису имале никакву вредност са стано-
вишта владајуће политичке филозофије југословенске државе, која се 
током читавог века преносила на нове генерације Југословена, укљу-
чујући и припаднике националних мањина у Србији. Поред негативних 
уметничких критика романа и позоришне представе Српска трилогија, 
такав став је оличен и у анализираној изјави за јавност Демократског 
савеза Бугара из Босилеграда. У њој се, како смо видели, поводом об-
нављања спомен-костурнице невиних цивилних жртава побијених у 
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Великом рату од стране бугарске окупационе војске, упозорава на опас-
ност од великосрпског национализма. Колико је изјава иронична говори 
чињеница да је српски народ, још од Берлинског конгреса па све до да-
нас, гарант људских права припадника ове и свих других националних 
мањина у Србији. 

Тако видимо југословенски дискурс на делу свих осам деценија након 
што је Јаковљевић написао свој епилог југословенској драми, која се 
одигравала наредних 100 година. Он је значајним делом резултат одба-
цивања историје, религије и културе, будући да један део друштвене и 
политичке елите свако памћење прошлости српског народа разуме као 
„српски национализам”. Показало се, међутим, да је оно што се разуме 
као српски национализам заправо универзални етички принцип жрт-
вовања за друге, о којем у овом раду, поред ликова из романа Српска 
трилогија Стевана Јаковљевића и српских уметника међуратног перио-
да – Јована Бјелића, Уроша Дојчиновића и Боре Станковића, сведоче још 
два анализирана примера – швајцарског патолога др Арчибалда Рајса и 
јеврејског трговца Марка Штајнера, који су, иако не припадају српског 
народу, практично демонстрирали значење и значај овог принципа. Он 
није оличен само у осећању дужности да се брани отаџбина, већ и у 
поштовању жртава палих за слободу и суверенитет државе „троименог 
народа” настале након Великог рата. Други се, у том смислу, не односи 
само на потомке српског народа чији су преци жртвовали живот за сло-
боду отаџбине, већ и на све друге народе и националне мањине бивше 
Југославије, који не би били међународно признати да Србија није жрт-
вовала свој национални суверенитет стечен победом у Великом рату. 

Из тога произилази да један део друштвене елите у Србији који делује у 
оквиру породице посредника (медији и позоришна критика), на основу 
предрасуда и стереотипа о српском национализму, културној јавнос-
ти у Србији намеће вредносне обрасце који оспоравају право српског 
народа на институционализовано национално памћење. Таквим ис-
торијским ревизионизмом се у значајној мери утиче и на транснацио-
нално памћење херојске победе српске војске у Великом рату, што има 
значајне реперкусије на међународни углед Србије у свету. У контексту 
позоришне представе Српска трилогија, то се не односи само на Кај-
макчаланску битку, која је, након пробоја Солунског фронта, омогући-
ла ослобођење Србије и допринела коначној победи савезника на чијој 
страни је Србија учествовала у овом светском рату. Односи се пре свега 
на савремену Србију, у којој се, у окриљу филозофског дискурса о кул-
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тури заборава – упркос уставној и законској одредби о забрани дискри-
минације по основу личног својства, наставља дискриминација већине 
грађана тако што им се приписују особине које немају, а оспоравају оне 
које имају. 

Као што смо видели у раду, овоме значајно доприносе тзв. алтернатив-
ни медији – Радио Слободна Европа и Пешчаник, емисијама као нпр. 
„Да ли је одзвонило национализму у Србији” и другим насловима пла-
сираним путем интернета на простору бивше Југославије. Иронија је у 
томе што се овде не ради о објективном и непристрасном информисању 
јавности, већ о циљаном пропагандном деловању усмереном на инкри-
мисање српског народа и његове историје, религије и културе у унутра-
шњем и међународном контексту. 
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WHAT WAS ETHICS IN THE FIRST PLACE:  
SERBIAN TRILOGY IN THE LIGHT OF THE GREAT WAR CENTENARY

abstract
This paper explores different approaches to the ethical issues concerning 
the defense of the homeland and the relationship towards the victims of the 
Great War, as the main topics of the novel and theatre play Serbian Tril-
ogy. The problem is approached from interdisciplinary perspective, by means 
of analysis of the novel and historical comparative analysis at two different 
points in time: war and the period between wars, which the novel Serbian 
Trilogy by Stevan Jakovljević (191�-1938) refers to, and the period of re-
newal of memory about the Great War until the staging of the play in the 
National Theatre in Belgrade, on the occasion of the centenary (2008-201�), 
and its removal from the repertoire. The research results show that Yugoslav 
discourse is as strong today, at the time of Great War centenary, as it was 
when Jakovljević’s novel was first published. Most of all, this is a consequence 
of the culture of oblivion resulting from the rejection of history, religion and 
culture, by Yugoslav ideologues who perceived memory of Serbian people as 
“Serbian nationalism”. However, the analysis shows it is actually an ethi-
cal code of duty to defend homeland and respect the victims that lost their 
lives in the struggle for freedom and greatness of the new Yugoslav state of 
the “people with three names” created after the Great War. Thus, it follows 
that a part of the social elite in Serbia, biased by prejudices and stereotypes 
about Serbian nationalism, has been disputing the right of Serbian people 
to institutionalized national memory of heroic victory of Serbian army in 
the Great War. In the context of the play Serbian Trilogy, it does not relate 
solely to the Battle of Kajmakčalan, which enabled the liberation of Serbia 
and contributed to the final victory of the allies, on whose side Serbia was 
participating in this war. Primarily, it refers to contemporary Serbia where 
the discrimination of the majority of citizens continues, as they are attrib-
uted with the characteristics they do not have, incriminating Serbian people 
in the international context. 
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