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(подстр�к и инспир�циј� нових г�н�р�циј�)

Пр� 76 годин� обј�вљ�н� ј� прв�
књиг� в�лич�нств�ног тротомног 
д� л� Ст� в� н� Ј�ковљ�вић� о
х�ројској �поп�ји српског н�род� у
Првом св�т ском р�ту. Д� ло ко ј� н�с
и д� н�с опчињ�в� бројним
прик�зим� искр�ности, тр�гик�,
пл�м�нитос ти и н�с�бичног
п�триотизм� чо в� к� из н�род�,
пој�динц�, �ли и св� до ч�н ством о
х�ројству н�циј� ко јој ј� з�пр�тило
биолошко униш т�в�њ�. 

Прич� о ј�д ном вр�м�ну, о 
б� скр�јном и б�зм�рном жртвов�њу
з� от�џбину н�сумњиво пр�дст�вљ�
инспир�цију н� с� мо потомцим�
н�гд�шњих ју н� к� и бр�нил�ц�
др�вних огњишт �, в�ћ и многим
историч�рим�, ум�тницим� брит ког
п�р�, социолозим�, хум�нистим�,
истр�жив�чим� р�т� и р�тних 
су ко б�. 

С� мо с� д�м годин� по обј�вљив�њу
прв� књиг� Трилогиј� из био ј� нови
в�лики св�тс ки су коб у ко м� су
Срби по но во били пр�д
истр�бљ�њ�м. Колико ј� т�д�шњим
бр�ниоцим� от�џбин� зн�чил�
књиг� Ст� в� н� Ј�ковљ�вић�, колико
н�м он� зн�чи д� н�с, одгов�р�
историч�р др Мил� Бј� л� ј�ц.

П�триотиз�м н� д� лу
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Ниј� пр�т�р�но р�ћи

д� ј� Српск� трилогиј�

Ст� в� н� Ј�ковљ�вић�

пр�судно утиц�л� н�

г�н�р�циј� мл�дих д�

отк рију још ј� д�н д�о

св� т� из прошло сти и

з� у в�к му по кло н� 

сво ј� н�јдубљ�

симп�тиј� 

У
време првог, зимског,
распу ста, у гимназији, по -
но во сам узео у руке ту по -
де  бе лу књигу из ку ћне
биб лио те ке. Не ку годину

пре то га за по чео сам не   су ђе но читање,
али га одло жих не сти гавши ни до
„мобилизације”. 

Мно го пу та сам јој се од та да враћао.
Сваки пут из но вог угла.  сам де ло ве
Српске трилогије у филму Марш на
Дрину, у ратним дневницима, сећањима
и мемоарима, на крају, и у предмету мог
професионалног бављења вој ном  и во -
јним елитама. По сте пе но сам прикупио и
де ла Сте ва на Јаковљевића ко ја све до че о
Другом свет ском рату (Велика за бу на,
Ликови у сенци, Земља у пла ме ну), али
она никада нису имала харизму Три логије.

Но во време као да је пребрисало из
списка оба ве зне лек тире овог писца, ко га
су де ца читала јед на ко као Јан ка
Веселиновића или Де сан ку Максимовић.
Да нас му примат преузима ње го ва сестра
Милица, чији се популарни рома ни
између два свет ска рата екранизују у
радо гле да не серије (Рањени орао, Грех
ње не мај ке). Милица је објављивала под
псеудонимом Мир-Јам, па је ових да на
најчешће та ко и представљају.

К� ко ј� н� ст� л� Српск�
трилогиј�

Шетајући пре неколико година
земунским ке јом, угле дах невелику
књигу Јунаци Српске трилогије говоре
(1971), књижевника и новинара Ко сте
Димитријевића. Књижар је направио по -
сао, а мо је је задовољство било велико
јер сам добио шан су да из уста још
живих све до ка са знам по не што о писцу
и на стан ку ње го ве најпознатије књиге. 

Је дан од драгоцених све до ка био је
и књижевник Живко Милићевић, стал но
потписани редак тор свих издања
Трилогије. Милићевић је био уредник
На ше књиге пре Другог свет ског рата.
Ту библиоте ку покренуо је тадашњи
изда вач Ге ца Кон у Кнез Михаиловој
улици. Уредник се сећа да им није не до -
ста ја ло збирки приповедака, али се
трагало за „рукописима дужег да ха”, по -
себ но за онима који би обрађивали до га -
ђа је из рата, из беглиш тва, заро бљени -
шт ва, окупације. У том трагању, на Сте -
ва на Јаковљевића пажњу му је скренула
Смиља Ђаковић, власник и адми нистра -
тор куће „Мисли”, казујући да он има
рукопис који би бар вредело прочитати.
Ко нач но, срели су се Милићевић и Ја -
ковље вић, о че му је и сам писац у многим
приликама јав но говорио, па и по сле
рата, тврдећи „да без Милићевића не би
било Трилогије”. Издавач је прихватио
да ради на првом де лу по ну ђе ног
рукописа. Бу квал но га је издвојио из сно -
па уве за не целине, а оста так вратио
писцу. Тај први део била је знаменита
Девет сточет рнаеста, ко ја ће све тло да -
на угледати ве о ма брзо, већ крајем 1934.
године.

Из првобитно враћеног де ла
рукописа настаће касније Под крстом
(1935) и Капија сло бо де (1936. године).
Милићевић сведочи да је писцу са ве то -
вао да првобитни текст, због зна ча ја
епо пе је, мора поред личних све до че ња
употпунити грађом или успо ме на ма
других учесника. Претп остављао је да је
Јаковљевић већ сте као искус тва
приређујући прву књигу. Из материјала
ко је је писац доносио, уз сугестије и
дораде, рађала се друга књига Под
крстом. Сте ван Јаковљевић је био
вољан да прихвата примедбе и дорађује
текст. Милићевић се сећа да једино није
усвојио примедбу да из баци поглавље о

Пут
књиг�



године у Одељењу за језик и књи -
жевност. На ме сто секретара тог оде -
љења изабран је 1961. године. 

Умро је 2. новембра 1962. године.
Свој књижевни рад за по чео је на

страницама Политике и часописа
Мисао под псе удо ни мом Санио
Павловић. Прослав ила га је Трилогија
ко ја је пре ведена на словеначки и чеш -
ки. Делови романа су драматизовани и
играни у Народном позоришту, под
називом На леђима Јежа. Представа је
обилазила це лу земљу. 

Милиц� Ј�ковљ�вић

По сле основ не шко ле у Крагујевцу,
старија сестра Сте ва на Јаковљевића,
Милица (1887–1952) завршила је де вет
разреда Више женске шко ле у Београду.
По че ла је по том да ради као учитељица
у Кривом Виру и ту оста ла до рата 1914.
године. У осло бо ђе ном Београду бави се

новинарством у Новостима, Штампи и
листу Време. Најдуже је сарађивала, а
по том била и уредник Недељних
илустрација (1926–1941. године). 

Свој први роман Сло ве нач ке горе
објављивала је у наставцима управо на
страницама тог листа.  Ту је имала стал -
ну рубрику Мир-Јам одговара читаоцима
у којима ком ентарише по ја ве из
савременог живота.   

Мир-Јам је написала драме Та мо да -
ле ко (1930) и Еманципована породица
(1937). 

По сле Другог свет ског рата за
Атеље 212 драматизован је њен роман
Рањени орао у адаптацији Борислава
Михаиловића Михиза (1972. године). По
мотивима романа Са мац у браку
написан је сценарио за телевизијску
драму Брод плови за Шан гај (1991). 

Да нас се екранизују њени романи
и успо ме на на њу по но во је присутна у
српској јавности.ƒ

отац по стао начелник округа и где ће
Сте ван завршити основ ну шко лу и
гимназију. 

Студије је уписао у Београду на
био лошко ј групи Филозо фск ог фа кул те -
та. Та да се определио за со цијалде -
мократију и остао левичар цео свој
живот. То ком студирања, за време
балка нских ратова, мобилисан је као
биолог и постављен за лекарског по -
моћника резервне болнице. Уз јед ног
мла  дог лекара, јед ног сту ден та меди -
цине и де се так болничара, бринуо је о
близу осам сто рањених и болесних. 

По заврш ет ку балканских ратова
положио је дипломски испит и отишао
на одслужење кадровског рока. Пред
сам рат положио је и официрски испит.
Ратни распоред га је од вео на зборно
ме сто Тимочке дивизије првог позива за
водника у Пе тој пољској батерији. У то -
ку ратне 1915. године биће пре командо -
ван у артиљеријски пук Шумадијске
дивизије првог позива, са којим ће доч -
екати осло бо ђе ње и крај рата. 

По сле рата посветио се наста -
вничкој и професорској каријери. За ње -
го ву промоцију заслужан је у првом реду
ње гов некадашњи професор Недељко
Кашанин. Конкурсом је 1922. изабран за
асистен та на Катедри за ботанику, докт -
орирао је 1925. године, а 1929. изабран
за до цен та. Редовни професор на
Фармацеут ском од се ку Медицинског
фа ку л те та по стао је 1938. године. 

Уочи на па да Не мач ке на Југо слав -
ију, пе тог априла 1941. године распо -
ређен је на ме сто руководиоца инфо рма -
ти вно пропагандне радио станице Врхо -
вне ко ман де. По сле по вла че ња заро -
бљен је у Црној Гори и са хиљадама
других обрео се у Италији. У земљи су му
оста ле супруга Вој ка и кћи Гордана. Био
је ме ђу оним заробљеницима ко је су
Немци 1943. евакуисали и држали у
логорима до 1945. године. 

По сле рата у но вој Југославији био
је председник комисије за об но ву Уни -
верзит ета и први послератни рек тор до
1950. У годинама об но ве био је пре -
дседник Сло вен ског комите та Југо слав -
ије, Радио Београда, Удружења униве -
рзит е т ских наставника, Удруже ња књи -
жевника Ср бије.

Јаковљевић је био у више скуп шт -
инских са зива народни посланик. За ре -
довног чла на СА НУ изабран је 1959.
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Арлети, ма лу љубавну причу из живота
српских официра у алп ској идили
савезничке Француске. Управо у том
поглављу брат и сестра су се као писци
највише приближили. Ка да се књига
појавила неки критичари из војничких
редова стављали су примедбу да та гла -
ва одудара од целине де ла.

Други, можда и већи спор из био је
између издавача и писца Епилога на
крају треће књиге. Тај део је у оригиналу
био два или три пу та дужи од ко нач но
објављеног. Јаковљевић се није дао.
Очекивао је да ће Милићевић попустити
ка да чу је реакције Удружења не -
зависних, пред којима ће прочитати тај
део у форми пре давања на Коларцу. Дан
по  сле предавања Милићевићу је до шао
председник Удружења Милосав Јелић и
по чео да се распитује да ли ће читани
текст заиста бити ко нац де ла, износећи
мишљење да је предуг и не баш добар.
„Неки дан касније, Јаковљевић се поја -
вио и без даљих расправљања пристао
на тражена скраћења и преправке.” 

Ка да је 1937. године први пут тре -
ба ло да бу ду објављење све три књиге
за јед но, крш тене су именом Српска
трилогија. Но кумови нису били ни Ми -
лићевић, ни Ге ца Кон, ни сам писац де ла.
Био је то не ко од блиских људи из око -
лине, који је де ло читао и  дао предлог а
да га нико није ни питао. Геци Ко ну се
име до па ло и са њим је изашао пред
Јаковљевића и Милићевића. Јаковљевић
је од мах пристао.

Ак�д�мик и пис�ц Ст� в�н
Ј�ковљ�вић

Сте ван Јаковљевић рођен је 7.
децембра 1890. у Књажевцу, где му је
отац Ја ков службовао. Породица се
1897. преселила у Крагујевац, где му је



М
е ђу најистакну тијим, на -
јбо ље урађеним ли -
ковима је „ка пе тан Ла -
зар”, касније генерал
Лазар Тонић. Ту је и „ка -

 пе тан Веља”, касније артиљеријс ки
генерал и омиљени ађу тант краља
Александра, у рату командир 6. бате рије
2. дивизиона шумадијског артиље ријског
пу ка „Та на ско Рајић”.  За тим, лик потпу -
ковника Петра, ко ман дан та 2. дивизиона
шумадијског, иза ко га се крила личност
генерала и министра вој ног Драгомира Ж.
Стојановића, па лик „но вог ко ман дан та”,
до та да шњег коман дира 5. батерије,
каснијег гене рала Пантелије В. Ђукића. У
лику ка пе та на Петровића у борбама на
Црној реци препознајемо генерала и ађу -
тан та краљевог Петра Петровића. 

У припреми књиге аутор је
сарађивао са дивизијским генералом Јо -
ва ном Јовановићем, некадашњим ко ман -
дан том 7. пешадијског пу ка Ду нав ске
дивизије, који је на сту пао на Кај мак ча ла -
ну 1916. године. Генералова прича се
унеколико разликовала од све до че ња
пуковника Крејаковића из
Добровољачког одреда, па се писац
одлучио за со ло мон ско решење,

„измирио” их је и сла ву поделио на равне
части.

Из узев можда „потпу ковника
Петра”, у ко ме отк рива , бригу за људе и
доброг ко ман дан та, други високи
официри, команданти дивизиона, пу ко ва,
бригада, дивизи јари и начелници шта бо -
ва, више су били осликани као разлог
страха нижих официра и људи по сле чијих
примедби пљуш те батине над оним
најнижима, возарима, послузи или
посилнима.

Осв� т� к� п� т� н� Л�з�р�
Тонић�

Ка пе тан Лазар Тонић, потоњи
дивизијски генерал, примио је 14. окт о -
бра 1914. ко ман ду 5. пољске батерије
Тимочког артиљеријског пу ка и водио је
до краја рата. Та ко је по стао други ратни
командир Сте ва ну Јаковљевићу,
резервном артиљеријском официру у то -
ку 1914. и по чет ком 1915. године. Ратна
судбина ће им и касније више пу та укрш -
тати пу те ве о че му је велики писац
оставио запис.

Први поновни сусрет по сле од ла ска
Јаковљевићевог у другу дивизију, одиграо

Г�н�р�ли 
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Н� стр�ниц�м� Српск�
трилогиј� см� њу ју с�

ликови многих
официр� који ћ� у

м�ђур�тном вр�м�ну
пост�ти г�н�р�ли,

ком�нд�нти дивизиј�,
�рмијски г�н�р�ли, п�

ч�к и министри војни.
К� д� су из�шл� књиг�

многи су с� висин�
свог полож�ј� могли

д� з�м�р� писцу, д� г�
оспор�. Но, ни он

виш� ниј� био с� мо
пис�ц и поручник в�ћ

р�довни проф�сор
Унив�рзит �т�, п� су

с�, н� к� ко,
изј�дн�чили по 

ст� ту су. 



се то ком по вла че ња 1915. године у
Приш тини. Вој ска је од сту па ла са свих
страна и за гу ша ва ла улице. Сце на ко ју је
описао није била херојска, али је од
заборава спасила душевни лик српског
ратника, офи цира, будућег генерала:

„Преда мном је ста ја ла са стране пу -
та група људи око јед ног чо ве ка, об у че -
ног у стари шињел без оне 'шлинге'
позади. Паћеничко лице ње го во
окруживали су црна брада и бркови. Иако
је на пу ту било сличних физиономија,
ипак је ово лице привлачило мој по глед
... чини ми се да сам не кад видео оне очи,
онај правилан нос ... Али ово лице је сад
бле до, а очи замагљене. Ста јао је покрај
пу та и гле дао замишљено у земљу. По гле -
дах и на оне људе око ло, па ми они
познати.

Је ли то пе та батерија?
По зна дох их на јед ном. Сја хао сам с

ко ња и потрчао сво ме старом кома нд иру.
Ду го смо се држали за руке, без иједне
речи. Предосећам да су пре живели не ку
те шку трагедију и страх ме да запитам.
Војници се поздрављају са мном срдачно.
Али не ма многих ...

Са извесном стрепњом запитао
сам га:

– А батерија?

– Не постоји више – је два изговори
и у очима му се појавише су зе.

Као да сам му позледио не ку рану,
командир је обухватио зубима до њу усну
и намрш тено гле дао преда се. Он да се
прену:

– Није ми до то по ва ... То је
гвожђурија, као што и сам видиш, они
нам са да ниш та не користе – и по ка за на
пут којим се кретала јед на батерија мог
пу ка. – Али те шко ми је због војника. Ти
сироти људи вршили су сво ју дужност до
по след њег ча са ... Пред мојим очима су
падали. Она ко рањене Бугари су их
убијали – командир се загрцну. То није
била жалост славољубивог командира
који је изг убио сво ју јединицу и са њом
ко ман ду, већ искрен бол за друговима
својим. Саосећао сам са њим, те нисам ни
по ку шао да га тешим.”

Осам месеци касније следио је на -
ста вак те ратне приче. У јед ном кри зном
тренут ку бит ке код Горничева, писац
Сте ван Јаковљевић добио је хитан за да -
так да до ве де у помоћ јед ну батерију са
положаја „источно од Ка тун ца”, на део
фронта где се борио шумадијски
дивизион и претила пропаст од бугарске
офанзиве. Тек та мо, на лицу ме ста,

сазнаће да је то ње го ва бивша „пе та”:
„Око њих су па да ла разорна зрна.

Оруђа су личила на корњаче ... Командир,
ка пе тан Лазар, трчао је по пољани и
издавао наређења. Било је немогућно
прићи на ко њу. Сја хао сам ... потрчао у
правцу батерије. При сва кој експлозији
трзао сам се. Али но ге су одмицале
напред ... Рекао сам задихано да сам
упућен као во ђа. – Где те бе на ђо ше из
друге дивизије – ње гов по глед био је ошт -
ар, а лице устрептало ... – Бежи одав де и
че кај до ле на пу ту ... Не че кај ме не! –
говорио је брзо и окрете се војницима.”

Ускоро, и поред малера који се
десио писцу да их по ве де на погрешан,
слепи пут, и за који га ка пе тан није
прекорио, већ другарски ут ешио, „пе та”
је стигла на још страшније ме сто то га да -
на. На одређеном положају Тонићу је
пришао пешадијски по тпу ковник и крат -
ко му саопшти о за да так:

„Непријатељ надире великим сна га -
ма са Пожарске ко се. Пред нашим
рововима и жицама налази се са да
бугарски два де сет девети пук.

Ка ко, ка ко – узвикну чисто
пренеражен ка пе тан Лазар.

Да одбили смо два јуриша ...

39

јун�ци 

С р п с к �  т р и л о г и ј �



по слао неколико сто тина метара ле во
да по сед не је дан вис. Ту ће који сат
касније ступити у додир са трећ ом че -
том ко ја је искористила мрак да пређе
без губитака: 

„ – Јеси ли ти Влај ко? – и јед на се
прилика спусти поред ме не.

– Ко си ти?
– Ја сам ка пе тан Петровић (Петар

– М. Б.) командир треће че те.
– А, је сте ли прешли? – обрадовао

сам се.
Рече ми да је прешао још у де вет

ча со ва. Та да ми исприча шта се с њим
да нас догодило. Кад је видео погибију
мо је, а нарочито друге че те, он се
реши да не прелази.

– По сле вас, ни риба во дом није
мо гла да прође – говорио ми је.

Али ко ман дант на шег пу ка (Милан
Прибићевић – М. Б.), који се налази не -
где позади наређује да се прелази по
сва ку це ну. А ово ме издаје за по вест
диви зија са пет на ест километара
даљине. Дивизији армија, бог би свети
знао од ку да.

Доказивао сам ко ман дан ту пу ка
ка ко ћемо бесциљно изг убити људе.
Али он ни да чу је.”

Јер ко ман дант пу ка мора изв естити
позадину да је прелаз извршен, макар
сви изгинули. Глав но је да он оправда се -
бе ... Људски животи не ко шта ју га ниш -
та ... Међутим другачијим очима
посматрају так тику они који гину.

„На ста ло је преко те ле фо на об ја -
шња ва ње између ме не и ко ман дан та
пу ка. Рекао сам му: Господине пуковн -
иче, од сто пе де сет људи (...) сум њам да
ће прећи читаво два де сет ... Боље је да
са че ка мо ве че. А ако се ситуација
погорша, и нашима, који су већ прешли
запрети опа сност, ја ћу им притећи у
помоћ, па ма шта било.”

Ко ман дант пу ка није хтео да чу је за
ње го ве разлоге. Уме сто сва ког даљег
разговора ко ман дант му преко те ле фо на
са оп шта ва да му одузима че ту.

„Јест, ба то, то наређује ко ман дант
пу ка. Али сад узимају реч војници и ве -
ле:  Ми на ше га командира не на пу шта -
мо. Он нас води још из Србије. Ако ње га
по ву че те у позадину одо смо и ми. Ако он
крене напред, ми за њим ... Извол'те
сад! Ађу тант пу ка, који је до шао да
преузме че ту, стао збу њен и не зна ка ко
да се сна ђе. Изв естио је пук ... И пред
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Два де сет девети пук! – чудио се
командир.

Да. Два де сет девети пук. Че му се
чудите?

Ка ко да се не чудим, ка да ми је
два де сет девети пук код Ле сков ца
заробио батерију и побио војнике.

Ево вам са да прилика да се
осветите, и у исто време просла вите.
Молим вас ...”

Ка пе тан је крат ко осмотрио
дурбином фронт, узео карту и на њој
одмерио слам ком даљину ... По сле
првог пло ту на, пешадијски потпу -
ковник је викнуо у те ле фон „Добро је!”
Ка пе тан Тонић је издавао непрекидне
наредбе „по пет разорном”, са ко ше -
њем „ле во” и „де сно”.

Из ровова непријатељских као
да је сукљао пла мен ... Лице ка пе та -
на Лазара је устрептало, очи ус -
плам те ле. Као да му још лебди пред
очима визија ка да су ови исти
непријатељски војници касапили
ње го ве људе... Ка да је опаљена и
пет сто тина тридесета граната,
остаци два де сет де ве тог бугарског
пу ка дигоше се из ровова и на го ше
бежати. За њима по ле те ше наши
пешаци у плавим униформама. На -
пад Бугара пот пу но сломљен ...
Пожарска ко са спа се на. Ко ман дант
армије зах те вао је да му се прати
име командира пе те батерије.”

Подвиг к� п� т� н� П�тр�
П�тровић�

Док је као маларични болесник
лежао у болници, писац Трилогије
чуо је исповест те шко рањеног
пешадијског потпоручника Влај ка
Милутиновића из 21. пешадијског
пу ка Вардарске дивизије.

Потпоручник Влај ко причао је
својим собним друговима ка ко је
ње го ва че та прелазећи усред да на
Црну реку била просто препо -
ловљена унакрсном пешадијском
ватром са висова и деј ством
непријатељ ске артиљерије. Спасили
су се тек кад су се дохватили мртвог
угла под но литица и камењара. Са
тих ме ста гледали су страховиту
погибију друге че те ко ја је на сту па -
ла иза њих. Је два да је ко преостао.
У то ку ноћи ње га је ње гов командир



том но вом ситуацијом морали су да се
замисле и они из пу ка.

И ова одморна, и пот пу но са чу ва на
че та спасила је то ве че ситуацију ...”
Наиме Бугари су кренули у снажан
противнапад не очекујући да се
противник по ја чао, а ка да су га осетили
било је ка сно.

Ка ко је даље причао Влај ко, Бугари
нису знали ни за ње га па су несмотрено
налетели на ње гов вод ... Ослушк ујући
кук ња ву њихових рањеника у ноћи и
стрепећи од но вог на па да размишљао је:

„Па де ми на па мет шта ли раде у
позадини они који наређују. Спа ва ју
сигурно. А доцније ће добити одлико -
вања за овај наш страх, и смрт толиких
људи. А биће то њихова гениј ална
замисао, што смо се ова ко испрепле тали
у овој ноћи и кољемо се ме ђу  соб но ...”

О овом по ступ ку будућег генерала
Петра Петровића, службена ратна
историја „Велики рат Србије …” забеле -
жила је више не го шкрто, а и ка ко би
другачије:

„Французи пробили фронт између
Меџидли и Кенели и го не ватром. Прва
бригада подишла Црној реци. У под не
задржани ја ком ватром. 14 ч. на де сној
обали Црне реке има са мо 3 че те из 21.
пешади ског пу ка” (едиција до ку ме на та
Вел ики рат Србије за осло бо ђе ње и
уједињење, књ. XIX, с. 345).

Лик г�н�р�л� Мил�н�
Туц�ковић�

Го то во да не треба сумњати у аут -
ентичност тих на во да Сте ва на Јако -
вљевића. Ма да је било и не го до ва ња ме -
ђу савременицима ка да су се књиге
појавиле, по себ но око пишчевог нераз -
умевања рада шта бо ва, призна вало се
да је он дизао споменик „репоњи”, ма -
лом чо ве ку у том великом рату који је
све то стоички изнео на својим плећима,
у ствари це лој јед ној гене рацији српског
народа. Међутим, чита јући наредбе ко -
ман дан та Вар дарске дивизије из тих да -
на, утисци ко је је Јаковљевић по нео из
рата морају се уне кол ико кориго вати.
Пуковник Туц аковић и ње г ов наче лник
шта ба Воји новић не са мо да су бринули
да дивизија испуни доби јене за дат ке,
не го и да то бу де изведено уз мини -
 малне жртве. У неколико наврата они
критикују рад ко ман дан та де сне ко ло не

41

С р п с к �  т р и л о г и ј �



бардовати (...) Међутим ко ман дант је ту -
као артиљеријом поза дину положаја, не -
ке сла бе противни кове де ло ве, који су
се у забуни рокирали. На мо је питање у
14 ча со ва за што се не бију положаји
против нички, одговорено ми је преко
наче лника шта ба 1. бригаде да је то
непотребно, јер је сла ба ватра и да се
ту ку простори позади где се противник
прикупља.”

Туцаковић је та кав рад артиље рије
оценио као пу ца ње ко је са мо троши
муницију и умара по са де, а не га ђа ње у
противника. Критиковао је и кретање
пешадије без ме ђу соб ног ватреног по -
ма га ња. „А све то, та кав рад, доноси
увећане жртве. Најтежи проблем је то
прибли жавање к про тивнику до блиског
од сто ја ња. Треба о ње му размиш љати
унапред и не бацати људе уза луд. Да
команданти бригада у будуће па зе на
ове мо је примедбе и на ста ну да се овај
по сао у раскорак, као ју че, не врши јер
ће они изг убити сво је пе ш а ке без рез -
ултата великих.”

Три да на касније штаб Вардарске
дивизије по но во је скренуо пажњу
командантима бригада да у свим
приликама ште де људе не изла жући их
без потребе: „Индиферентн ост старе -
шина у том по гле ду злочин је спрам
војника.”

Поимање дужности, па и сте пен
стручности очигледно су се разлик -
овали од ко ман дан та до ко ман дан та, од -
но сно њихових првих помоћника –
начелника шта бо ва. Сва ку прет ензију
на генералну оце ну рада шта бо ва
компликује укључивање у обз ир личних
одлика старешина: (не)од луч ност, сме -
лост, скло ност дрским поте зима или ду -
шев ност према потчињеним офици рима
и борцима. По сле рата пам те се успеси,
савременици се отимају око мере
властитог уде ла у ње му, али се пам те и
жртве, потребне и непотре бне.

Милан Туцаковић ће у но вој војсци
постати армијски генерал. Крај ње го ве
војничке службе 1925. године биће
више узрокован политичким не го
војничким разл озима, о че му смо
детаљно писали на другим местима.

Г�н�р�л Вл�димир Б�лић
хв�ли и критикуј� 

Са чувеним штивом писца и
научника Сте ва на Јаковљевића па ла је јед -
на ана т е ма на више ко ман де и „по зад ње”
шта бо ве за  ола ко жртвовање обич них
бораца, подофицира и нижих офи цира –
безимених мученика и хероја. Не ке од
страница Српске трилогије посвећ ене су
управо великом страдању у форсирању
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(Прве бригаде – ко ман дант пуковник
Милутин Ј. Стефановић). „Прим етио
сам”, каже се у наредби од 11. окт о бра,
„да се у прип ремама не ради дово љно
раци онално (...) нароч ито без стр у чне
употребе арти љ е рије за ову прип рему.
Митра љезе у линију, уни ш  тити препр -
еке, на пад та ко рећи кроз дим наших
шра пнела. Рушење жица са осматрач -
има у рову (артиљеријским – М. Б). ”
Пред општ и на пад који је требало да
уследи 14. окт о бра опомиње официре
да је „енергија старешина једино јем -
ство за успех”, јер „наш војник иде
напред ка да се енерги чно води, млитави
напади не успе ва ју”. По сле на па да 14.
окт о бра на Црној реци уз велико
жртвовање пешадије, Туцаковић шаље
јед но ошт ро наређење:

„Сва ка борба је проблем за се бе, о
сва ком детаљу треба размислити. Та ко
ју че нпр. ко ман дант Прве бригаде није
организовао ве зу са својим ко ман дан -
том артиљерије и ако је то мо јом
заповешћу (...) нарочито прецизирано.
Не ваља та ко радити, треба имати више
енергије у командантс ким прип ремама.
Због сла бе узајамности десило се да
пешадија на сту па без помоћи артиљ -
ерије (...) Требало је извидети положаје,
ме ста противнич ких митра љеза, ме ста
стрељачког низа, све то добро бом -



Црне реке окт о бра 1916. године.
На страницама часописа Ратник

(8/1937. године), у опширном приказу
Српске трилогије дивизијски генерал у
пензији Владимира Белић крајње
афирмати вно је писао о овом де лу: „Кроз
тач на запажања и описе ко је да је
Јаковљевић сваки борац по но во може да
ду х ов но осети све минуле напоре и
страдања, али јед на ко та ко и но ве
генерације.” 

Међутим, уз све хва ле и препоруке,
под стак нут многим пи шчевим ком -
ентарима на рачун вишег ко ман до ва ња,
написао је следећи па сус: „Размишљање
о раду шта бо ва сасвим је погрешно,
нарочито закљу чак да 'рат во де нижи
команданти који се са мо старају у колико
је могуће, да спроведу ле пе жеље виших
... Али од лу ка зависи од командира и
војника, од њихове бројности и ма се
других случајности'. Види се да писац
овог де ла није никада завирио у који
виши штаб, да је све сво је закључке
изводио из оног што је видео и чуо, а
кретао се у кругу који није прелазио ко -
ман ду дивизи она. А то је ште та. Са
својим посматрачким даром и ма ло више
војничког зна ња, писац не би пао у ова -
кве греш ке (...) Није он ни јед ном видео
нити осетио шта значи донети решење
или ка ко би он рекао смртну пресуду за
неко лико десетина хиљада људи. Он је
видео са мо оно непосредно – физичко ју -
на штво, а ово ду шев но – ко ман дант ско
ју на штво за ње га је 'ter ra in cog ni ta'. Не
зна он да је у рату најлакше погинути и да
је несравњиво теже осудити друге да
погину. А понављам штета је ...”

Јаковљевић је у јед ном друш тву ком -
ентарисао, чини се баш овај Белићев
приказ, речима: „Је дан је написао приказ
где ми је најозб иљније замерио што
нисам писао о штабовима и генералима,
већ о простим војницима и официрима на
нижим положајима.” 

Ако се ове речи од но се на Белићев
опширан приказ у Ратнику, он да писац
није правилно разумео критику или је по
среди не што друго.

Ме ђу генералима и савремени цима
ком ентарисане су сце не из Трилогије али
и сва ко написано де ло. Не рет ко су у
јавности излагана пот пу но опречна
гледиш та од учесника истог до га ђа ја.
Историчар на марги нама појединих
књига писаних између два рата да нас
налази упитнике, до пу не и ком ентаре.
„Ко је шта”, пише на маргини јед не
странице књиге ко ју је писац поклонио

свом, у рату претп остављеном другу. Но,
оста ло је мно го више незабележеног што
се пренело у породична предања,
добијајући с временом ореол „историјске
истине”.

Судбин� г�н�р�л�  Тонић�
и П�тровић�

Генерале Лазара Тонића и Петра
Петровића, хероје из Првог рата са
страница Јаковљевићеве Трилогије,
судбина је по но во истурила на заједни -
чки крст. Први је био ко ман дант
Моравске дивизије, а други ко ман дант
це ло куп не пешадије у истој. Тонић се са
шта бом који се мобилисао налазио још
у Нишу ка да су у касним сатима 5.
априла отпочели напади на гранични
фронт према Кривој Паланци. Ко ман ду
над свим деловима дивизије та да је
преузео Петровић који се налазио на
лицу ме ста. Дво днев не борбе, по себ но
на превоју Страцин и у долини Пчиње,
остаће упамћене као најжешће у це лом
крат к отрајном рату. У тим борбама
погинуо је немачки генерал, ко ман дант
оклоп не дивизије.

Оба генерала бивају по сле капиту -
лације вој ске заробљена и спрове дена у
Не мач ку. Неколико месеци касније не -
мач ке власти осло ба ђа ју Тонића по
жељи ње го вог сина Вел ибора. Младић,
сту дент елек троте хнике, нашавши се у
близини скрханог и запаљеног не мач ког
авиона спа са ва пилота и генерала
путника. У знак захвалности непријатељ
жели да му испуни не ку жељу. Тонић је
крат ко боравио у Београду, одбио је да
се солидарише са Недићевом вла дом и
да се прихвати не ке одговорне уло ге.
Враћају га у заробљеништ во у фебруару
1942. године. Никада више неће видети
сво ју земљу. У логорима, ме ђу
генералима и официрима све више из -
бијају политичке по де ле, стра сти се
заошт равају. Тонић, легалиста, не
прихвата заошт рене поларизације та ко
да су га поједине ко ле ге оптужи вале да
је као старешина логора у Стрију
„превише ла бав и попустљив према
левичарима”, а ње гов некадашњи ратни
друг Сте ван Јаковље вић, будући рек тор
Београдског универзит ета, „да се
окренуо фашистима, сарадницима
окупатора и њиховим достављачима” и
на го ве шта ва да ће у својим будућим

књигама морати „ло ше да пише о ње -
му”. То ће, као и чињеница да је у први
мах одбио да се врати у земљу, можда
допринети да га Државна комисија за
утврђивање ратних злочина окупатора
и његових помоћника у новембру 1945.
године осумњичи да је је дан од оних
који су утицали на страдања ратних
заробљеника. Ње го ва трагедија била је
двострука. Поред исхитрених и
неутемељених оптужби, у ратном
метежу 1945. гине му и син јединац.
Сво је старачке да не проводио је у
дворцу Фарлар не да ле ко од Оснабрика
са повећом групом бивших генерала. На
гаранције из земље да су „ње го ве
кривице” предате забораву и да се
стари херој без бојазни може вратити у
отаџбину, спремајући се ко нач но на пут
1975. године, издаје га срце.

На наговор свог старијег брата
дивизијског генерала Војислава, Петар
Петровић од лу чу је се на повратак у
Београд.  Стиже са једним америчким
саните тс ким транспортом, тихо, у
Палмотићеву улуци број 13, где су се
окупљали у кући у рату умрлог му та ста
генерала Драгомира Милојевића.
Бившем краљевом ађу тан ту ко га је
„почистио” пуч од 27. марта, није било
ме ста ни на пензионерском списку.
Брат који га је наговорио на повратак
извршава самоубиство. Прошло је не ко
време док су се „бивши”, разапети
између сумњичења и бе де, очекујући да
и они мо гу бити позвани на са слу ша ње,
отпремљени у затвор и слично, ма ло
снашли и почели распитивати ка ко да
по мог ну породицама и себи. Петровић,
исправан и ча стан војник, чуо је да у
Генералш табу ЈА са чином генерала
службује ње гов некадашњи млађи ко -
ман дант батаљона у Книну, Јосип
Шкорпик. Запутио се у улицу Милоша
Великог, али у Генералш табу је два да га
пропусте до мла дог генерала. Ка да је
Шкорпик чуо о че му се ради одржао је
потчињенима ма лу лекцију о све тлом
карак теру старог ратника и генерала.
Пензија је ускоро по те кла, али
истрошени организам је врло брзо
попустио.ƒ
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С
ледећи предлог свог редак -
тора Живка Милићевића,
Јаковљевић је по чео да
прикупља дневничке бе ле шке,
рукописе и ратна писма својих

блиских другова који ће му дати додатни
материјал за роман. 

Је дан од прилога били су списи проф.
др Синише Ј. Ђа је. Он је био Сте ва нов
друг још пре рата. Знали су се са
универзит ета. По сле рата предавали су
на фармацији, дружили се. Ђа ја је био син
чу ве ног радикалског политичара и

министра Јо ва на, који се по сле родног
Дубровника и шко ле у Бе чу населио у
Србији. Синиша је завршио студије
хемије у Београду, а по сле балканских
ратова био је државни питомац у Грацу.
Као и Сте ван, војни рок служио је у ђа ч -
кој артиљеријској чети за резервне
официре. По сле рата одлази на
усавршавање у Париз и припрема докт -
орат који је бранио на француском 1920.
године. Од 1923. осно вао је соп стве ну
апо те ку у Београду ко ју је водио до 1949.
године. Ђа ја је био хонорарни професор
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Ликови 
из с�н к�

Српски р�тни н�пор,
пор�д �к тивних
официр�, м� с�

с�љ�к�, гр�ђ�н�, 
под ј�д н� ко су

подносили и онд�шњи
н�јобр�зов�нији

мл�ди људи. Чу в� н� су
прич� о б�т�љону

р�з�рвних официр�
„1.300 к�пл�р�”, који
ступиш� у ј�диниц� у

нов�мбру 1914.
годин�. Нису с�

р�зликов�л� д� ц�
високих официр� и

политич�р� од ост�лих
другов�. Т� ко ј� и н�

стр�ниц�м�
Ј�ковљ�вић�в� књиг�. 



на Медицинском фа кул те ту на предмету
га лен ска фармација, а по сле рата, који је
провео у заробљениш т ву као резервни
потпу ковник, био је оснивач и професор
Фармацеут ског фа кул те та и оснивач
Институ та за га лен ску фармацију.
„Поручник Ђа ја” пензионисан је 1957.
године.

Из ње го вог ратног дневника, који у
изводима доноси Ко ста Дими тријевић у
књизи Јунаци Српске трило гије говоре, а
на више ме ста користи Сте ван
Јаковљевић, провејава онај исти став
младих српских интелек туалаца који

према свом народу имају ду бо ке
симпатије и саучешће, без оне
одбојности, презира па и охолости
феудалних друш тава или новијих
времена. Та ко, бележи (30. март 1916):

„Не умем ти рећи колико су дивни,
осећајни и величанствени ови наши
прости сељаци.”

Из Ђајиног дневника и казивања
„поручника Драгослава” (Ђорђевића),
другог свог пријатеља, Јаковљевић ће
дати живу слику страдања и жртвовања
артиљераца за спас пешадије и погибију
пуковника Ивана Пејовића на ко манд -
ном ме сту дивизиона. Било је то 11. ав -
гу ста 1916. за време бугарске офанзиве
према Островском језеру.

Проф�сор Др�госл�в П.
Ђорђ�вић

У поглављима На дну па кла и
Горничево, укуп но 40 страна трећег де -
ла Трилогије, Јаковљевић укључује го то -
во до слов но део дневника свог друга из
крагујевачког детињства, резервног
артиљеријског поручника Драгослава
Ђорђевића. Њих двојица били су
другови и то ком студија, по том у ђач кој
артиљеријској чети и артиљерији
шумадијске дивизије. По том су се
раздвојили и Драгослава служба води у
3. батерију Ду нав ског артиљеријског пу -
ка. Са том батеријом на Со лун ском
фронту наћи ће се првих да на на сект ору
језера Острова и искусити но во
страдање. По сле вишедневних теш ких
борби биће рањен у гла ву. Остаће жив
са мо захваљујући шле му, али и напору
друга Синише Ђа је, официра извиђача
истог дивизиона, који га је та ко рањеног
изнео и заклонио да га но ве гранате не
до ту ку. 

Речени дневник био је заливен
крвљу са мог аутора, што је у Трилогији и
на зна че но. Јаковљевић је, користећи се
ауторском сло бо дом, изнео „ратну”
верзију до ла ска у по сед дневника и пис -
ама рањеног Драгише. По сле кори -
шћења, Јаковљевић је аутору вратио
дневник који је не стао то ком окупације,
баш као и рукопис Ђорђевићевог
необјављеног романа Рок службе.

По престанку ратних операција
1919, Драгослав П. Ђорђевић по слат је
за професора српским ђацима ниже
гимназије у Лон дон и једновремено за

чиновника та мо шњег по слан ства. По
повратк у 1924. постављен је за
професора гимназије у Суб отици, по том
на управну функцију великог жупана и
градоначелника  Суб отице. По сле
проглашења Југославије 1929. био је
начелник Одељења за ујед на ча ва ње
уџбеника у Министарству просвете и на
положају помоћника министра. Од
априла 1934. био је бан Врбаске
бановине у Бањалуци, а од 1935. бан
Вардарске бановине у Скопљу. У два
наврата био је сенатор. Рат је, као и два
ње го ва друга, Синиша  и Сте ван, провео
у ратном заробљеништ ву у Не мач кој.
Био је књижевник, као и ње го ва супруга.

Са својим другом Сте ва ном,
Драгослав Ђорђевић последњи пут био
је средином 1961. године. Та да су он,
Јаковљевић, Ђа ја и пуковник Војислав
Марковић Фикус као јунаци Српске
трилогије били позвани у Радио-
Београд на снимање успо ме на са ратиш -
та. Та све до че ња емитована су 27. ју ла и
10. ав гу ста исте године. 

„Као да је то ју че било”, казивао је
касније Драгослав Кости Димитријевићу,
„сећам се ка да нас је другарица
репортер Бо ја на Николић изм уш трала и
презнојила многим питањима, да ми је
ва зда духовити Во ја Фикус пришануо:
Море види Драгославе, ка ко нам ова
женска узе меру за некрологе.” 

Пуковник Во ја је добро наслутио.
Следеће године Драгослав Ђорђевић је
остао сам.

К� п� т�н Фикус

Пуковник Војислав Марковић са
надимком Фикус, некадашњи питомац
Вој не академије у Петрограду,  је сте
онај духовити и храбри ка пе тан који се
појављује у поглављу Црна река, где
измучени рањеници и маларичари
распре дају кон троверзе око осва ја ња
Кај мак ча  ла на и својих страдања. Ка да су
бољке ма ло попустиле, потпо ручници и
поручници дали су ма ха сво јој младости
и необу зданости. Не могавши утерати
дисциплину, упра вник болнице по
наређењу старијих шаље им ка пе та на
Во ју Фикуса за старешину. Искусни
фронтовск и офи цир, командир
митраљеског одељења, заузима озб -
иљан став и позива мла де официре на
ред и по што ва ње Правила службе,
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На брежуљку изнад Ва ло не зауст -
авили смо се ... Погледали смо
последњи пут варош ... павиљоне.

'Е, браћо – говорио је ка пе тан Во ја
Фикус, опрашт ајући се – маларија нас је
сакупила, маларија разјурила ...' 

Снажно смо загрлили је дан другога
и пољубили. Још јед ном погледали смо
Во де ну и сваки је по шао пут оних
планина, ода кле су допирали потмули
пуцњи то по ва.”

Потпоручник Св�тисл�в
Кр�ј�ковић

Ју нак из Добровољачког одреда,
први на Кај мак ча ла ну, Сивој стени,
Старковом зу бу. По сле два рата, пук -
овник Светислав Крејаковић прово дио је
сво је пензионерске да не у приземљу куће
с бројем 36. у Смиља нићевој улици на
Врач ару. Ту га је посећивао Ко ста Дими -
тријевић и беле жио њихове разговоре
који разгрћу поза дину епизода и ликова
на стран  ицама Српске трилогије. Креја -
ковић је објас нио да га је Сте ван Јаковље -
вић превео у болесника ка ко би га
сместио у павиљоне са реко -
нвалесцентима где се расправљало пита -
ње ко је први стварно за у зео Кај мак ча -
лан. „Нисам био ни бо ле стан ни рањен у
рату”, каже пуковник, што је била заиста
рет ка срећа јер је официрски шињел који
је ду го по сле рата чу вао био сав изреш -
етан мецима.

„Први пут сам се упо знао са Сте вом
Јаковљевићем 1936. године. Радећи на
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напомињући да вероватно зна ју по не -
што и о Дисциплинском по ступ ку.

Ње гов ратни надимак отк рива
потпоручник Брана Махер. Но,
показаће се да ће сам ка пе тан Во ја
предњачити у позадинским за ба ва ма.
Тек, у сећању читалаца Трилогије
остаће ње гов сусрет са побратимом из
Вој не академије у Петрогр аду, ка пе та -
ном Сергејем, њихова неумерена
наздрављања са пуним, великим ча ша -
ма, другарска вечера, коњ ске трке по
насељеном ме сту и других лудорија
којима се поти скивала свест о ратној
стварности. По сле лу до ва ња млади
официри и њихов собни старешине
стали су пред лице управника болнице.

„А кад је сутрадан разданило и сви
официри изишли, препричавајући јуче -
рашњи до га ђај, у павиљону су још
спавали главни јунаци то га да на. Дежу -
рном официру није било те шко да их
пронађе.

Фикус прекрстио но ге на кревету,
пали цигарету и ве се ло до ба цу је.

– Браћо, даље од жице не можемо.
– На сво је смо паре увек – до да је

Сима Јаребица.
Рапорт је био кратак: под суд или у

ко ман ду.
– На фронт! Повикали смо сви

углас.
– Пишите! – дик тирао је управник

ађу тан ту:  – По сво јој вољи ....
При по ла ску управник за ста де и

очински нас по гле да, као да је хтео
рећи: ја вас не бих терао, али та ко зах -
те ва ко ман да ме ста ...

скупљању материјала за сво ју трећу
књигу Капија Сло бо де, Сте ва је од свог
земљака, а мог друга пуковника Влај ка
Јевтића (поручника Влај ка из Трилогије –
прим. М. Б.), са знао да су ми познати сви
догађаји око борби за Кај мак ча лан и Сиву
сте ну, јер сам та мо био учесник на
дужности командира 4. че те 2. батаљона
Добровољачког одреда вој во де Ву ка ...
То ком неколико да на у Вој ној академији
све ове борбе испричао сам Стеви
Јаковљевићу, а он да сам му дао рукопис
свог необјављеног предавања Бој на Кај -
мак ча ла ну и Сивој стени који је износио
око 35 куцаних страна. ... ко је ми је Сте ва
по коришћењу са захвалношћу вра тио.” 

Пуковник Крејаковић је ступио у Вој -
ну академију са 46. кла сом 1913. године,
а већ 1914. улази у рат у са ста ву
Љубовијског одреда на Дрини. Рато вао је
у са ста ву 9. пу ка првог позива то ком
Колубарске бит ке. Ратне 1915. био је
командир у подофицирској школи у
Скопљу. На поновљене мол бе да га врате
у јединицу постављен је за командира
добровољаца који су при спели из Русије.
Следила је Албанија, Крф, Со лун, Кај мак -
ча лан, пробој 1918. године. 

По сле рата завршио је Вишу шко лу
Вој не академије и службовао у Сара јеву,
Ваљеву, Винковцима и Београду. У Другом
свет ском рату ухапсио га је Ге ста по 1942.
године и по сле три ме се ца проведена у
Главњачи по слат је у не мач ке логоре. 

По сле рата био је наставник у
школи за ко ман дан те бригада и бата -
љона. Пензионисан је 1946. године.
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Хумор и у н�јт�жим ситу�циј�м�

Српска трилогија сва ког читаоца плени српским народним и војничким
хумором, који је не кад толико црн да га једино може објаснити трагична
извесност тренут ка. Писац се по ла ко свикавао на ње га, он му се у првим
данима рата чудио, али је касније и сам радо уче ство вао у ње го вом
стварању. Ликови батеријског телефонисте Танасија, рудног возара Крсте,
ситних ло по ва Јанкуља и Живуља, об ја шње ња ко је они да ју официрима који
их кажњавају, али увек са осме хом, све то да је другу слику рата у који је цео
је дан народ гурнут. 

Ту су описане ша ле ко је збијају млади официри са својим старијим
друговима, са пуковс ким свешт еником усред за ле ђе не Албаније, лекарима
на Крфу и солунским ратним болницама. Но, најчешће су то ком ентари у хо -
ду, до сет ке, „подвизи” који се са мо „осуђенима” на смрт праш тају. На дугим
маршевима или у рововској чамотињи препричавају се смешни догађаји са
крат к отрајних од су ство ва ња у Со лу ну. Писац бележи надмудривања
српских и савезничких војника. 

Не ке од чувених анег до та прославио је играни филм Марш на Дрину. 
Тек што је по чео прави рат за Тимочку дивизију, пратимо сце ну првог

целоноћног ло ма та ња у за хва ту непријатеља:
„Из јаруге се извлачио Танасије Првуловић, раскопчане блу зе,

накривљене шај ка че ...
Је ли грофе, где смо ми ноћас? ... А? На ма по пу ца ше
грбине извлачећи то по ве, а господина Та се нигде не ма. Је ли? ... па

напући усне потпоручник Александар ...
Ова кве сусрете доживљавао је Та са че сто, за то устук ну је дан корак

натраг и забаци гла ву уна зад да би повећао од сто ја ње од руке потпоручника
...

Стани! – грмну потпоручник.
У сце ну се уме шао коњ који је нањушио воће под блу зом и по чео да га

чу па, просипају се ја бу ке и шљиве, што би довољно Танасију да изу сти у
сво ју одбрану:

– Ето, и они је ду!”
Ред трагике, ред хумора. Ка да група официра пита пу ков ског лекара

за узроке стомачних му ка несретних војника по прихвату њиховом од
савезника, а он им одговара да је услед глади сто мак ослабио и не може да
прима те шку и обилну храну, морала би ла ка и ма ла количина, они га од мах
за ска чу суровом пошалицом: „Па ти би их докт оре по слао на поновни
опоравак у Албанију!”

Или, ка да ка пе тан Ду шан строго упозорава сво је војнике 
Слу шај те ви, оца вам ва шег, не мој те не што да дигнете са
ове ла ђе. Није ово Албанија. При излазу претресаће све редом .... 

Они му одговарају:
Све је приковано, господине ка пе та не ...
А ви сте пробали! Ђа во ће вас однети. 
На Крфу, писац бележи ком ентаре српских војника на рагби утакмици

између енглеских и француских морнара:
„Ја, оца им њиног, да ве се ко ми с Бугарима ...
– Ва ла, да су прешли Албанију, то им не би па ло на па мет.
– Бесни су и сити.”

Потпоручник Др�гиш�

Не ка да се читалац доброг штива
уне се и са у че ству је са ак терима по себ но
ако де ло има карак тер аут обиографског
или је на подлози ствар них до га ђа ја.
Пожели да са зна да ли су ак тери
преживели, где су се нашли у поратним
временима, да ли су се снашли у новим
околностима Другог свет ског рата.

Пре неколико година у емигрант ској
периодици пратио сам некрологе. Уз
мно га истакну та имена генерала и
високих официра, политичара и знаних
угледника, пажњу ми је привукло име
исп од ко га је следило об ја шње ње:
„чувени поручник Драгиша из Јаковљеви -
ћеве Српске трилогије”. 

По сле толико пу та прочитаних
редова о перипетијама Драгише и ње го -
ве мла де нач ке афере, као да ми је лак ну -
ло, јер сам са знао да је преболео ране из
1918. године. Пут и каријера текли су
мирно, а он да нови рат и емиграција до
смрти. У том тренут ку нисам прибе -
лежио име. Да нас, ка да пишем ове
редове без у спе шно по ку ша вам да прона -
ђем тај мали некролог. Јаковљеви ћев
Драгиша по но во нам је ума као у тај ну.

Резервни артиљеријски потпору -
чник Драгиша ју нак је шумади јског
артиљеријског пу ка, учесник теш ких
окрш аја, рањеник, болесник од мала рије,
па реконвалесцент у Грено блу, па по но -
во тежак рањеник у про боју 1918.
године, али и ју нак љубавне афере из пог -
лавља Арлета ко је је, тврдогла вошћу
писца, оп ста ло упркос сугести јама реда -
к тора да се из баци као превише сла ду -
ња во и непримерно ратној епопеји.
Можда је у тој причи писац дао маш ти
више сло бо де, а можда је прича аут -
ентична, пресли кана из живота. Ка ко
год, у њој је дат јак кон траст ратном
стра дању, жал за годин ама пропушт ене
младости и запитаност над смислом рата
ако це ла јед на генерације изгине и не ста -
не. Па ипак, у пракси, упркос суморним
мислима у предаху и вечитој сумњи, ти
млади официри, интелек туалци, зна ју
шта им је дужност и испуњавају је
стоички.ƒ



Н
адежда Винавер је с правом
у јед ном поговору кон ста -
то ва ла да је Први светс ки
рат у Србији био са мо крат -
ко време књижевно

надахнуће и да је брзо заборављен. Та ко
је било у међуратном периоду, а првих
година по сле 1945. ова те ма била је го -
то во анатемисана. Тек 1965. године, у
издању Матице српске и СКЗ, појавила
се књига прозних тек сто ва о Првом
свет ском рату под називом Ратни
другови из пера познатих српских
књижевника. Њен приређивач, кон -
троверзни писац Филозофије па лан ке
(1969), Радомир Константиновић, свој
предговор насловио је О јед ном
ћутању. Он се питао ка ко то да у раз -
добљу од пе де сет година „чо век из
Првог свет ског рата, чо век Цера, чо век
из Албаније, јед на од највећих загонетк -
и на шег ду ха, оста не необрађен и по то -
не у заборав”. 

У трагању за одговором тај
филозо ф је, нажалост, свој по ку шај

завршио у кон троверзи ко ја и да нас
дели људе у Србији („патриотизам (је)
ма ска жудње за злочином”). По ње му,
у средишт у је требало да бу де
„метаморфоза ратника”, „који тек у
рату по ста ју свесни 'фак тицит ета'
својих за блу да и предрасуда о
предзнаку сво га националног бића”.

Да кле, јед но покољење на шло се
разапето између личног и друш твеног
заборава, на шло се у опасности да му
се натоваре све фрустрације потоњих
генерација и да се прокажу све
вредности на којима је васпитавано и
ко је је по не ло у жељене и нежељене
ратове.

Књижевник Сте ван Јаковљевић
као да је био једина спо на оба времена.
Ње го вом угле ду и положају у но вом
времену може се захвалити да је дан
особени реализам и роман без глав ног
ју на ка, преноси ђацима и публици
предање о неким другим Србима.

„Од Триглава до Кај мак ча ла на, од
Тимока до Јадранског мора ... Југослав -
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Књиж�вник Ст� в�н

Ј�ковљ�вић, к�о д� ј�

био ј�дин� спо н� дв�

вр�м�н�, оног пр�

р�волуциј� и оног 

по сл� њ� г�. Њ� го вом

угл� ду и полож�ју у

но вом вр�м�ну мож� с�

з�хв�лити д� ј� д�н

особ�ни р��лиз�м и

ром�н б�з гл�в ног 

ју н� к�, к� к�в ј�

Српск� трилогиј�,

пр�носи ђ�цим� и

публици пр�д�њ� о

н�ким другим Србим�.

Св� до ч� њ� о ј�



ија ... Ратне за ста ве су савијене. Јед на
генерација приклонила је гла ву. Из
земље натопљене крвљу никло је но во
покољење”, пише у Епилогу Сте ван
Јаковљевић и до да је: „Време брише из
сећања успо ме ну на људе који су
створили ле ген ду о Капији Сло бо де”. 

Као уте ху „самохраним мај ка ма”,
це лој јед ној генерацији на пу ту
заборава, писац је за брану истурио
сво ју књигу ко ја је са мо до 1941.
године имала се дам издања.

У књизи Сме на генерација Јаковље -
вић се отворено питао ка кве вре  дности
доноси време између два рата и по ку -
ша ва да дефинише сво ју генерацију
васпитану у јед ном другом ду ху. 

У на сто ја њу да са чу ва од заборава
не ке врлине и успо ме ну на савреме -
нике, по себ но оне који су пали у рату,
није био сам. Страхоте рата у упеча -
тљивој прози дао је још је дан резервни
официр, Станислав Краков. Њихов

снажан књижевни реализам у прози
до пу ња вао је Станислав Винавер сво -
јом документарном поезијом у књизи
Ратни другови (Ге ца Кон, 1939. и
2005). 

Била је то књига сећања, љубави и
захвалности. Међутим, ма да је на по -
мо лу био нови рат, по мод не критичаре

ове поезије ниш та није спречавало да
је острашћено на пад ну. За на пад на
Винаверову књигу о ратним друговима
коришћене су расправе о рату ко је су
се претходних година водиле ме ђу
европским интелек туалцима. 

Као и Јаковљевић, Винавер је
носио удивљење за сво је другове још
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�д ном покољ�њу 

„Српска трилогија г. Јаковљевића нам да је праву и верну слику на шег
народа, његових навика и особина. Написана искрено, то пло, просто и
књижевно, она илуструје на шу он да шњу вој ску са свим њеним позитивним
и негативним својствима. Она ванредно слика ма су до га ђа ја у којима смо
учествовали дајући могућност да се из њих на па ја мо и да извучемо по у ке.
Она може ванредно послужити за васпитавање младих генерација. Из ње
би се мо гла саставити добра, по уч на и занимљива читанка за војнике...

Не ма потребе да препоручујемо књигу г. Јаковљевића. Ова ква се
књига препоручује са ма со бом, а на на ма је са мо да  укажемо да у на шој
књижевности та кво де ло постоји.” (Дивизијски генерал у пензији Владимир
Белић, Ратник 8, 1937. године, с. 188)

Св� до ч�н ство



бољи, и он је ишао баш у име
дисциплине, што не би хтео да прими
г. Ле Бон; он је ишао јер је знао за што
треба да бу де покоран; он је ишао што
је веровао, али није ишао што је
мрзео.”

Васић је жалио што су симпли -
фикације до шле од филозофа из јед не
пријатељске и савезничке земље, об ја -
шња ва и да се ду го ус те зао од
полемике, али наводи да је „оно муч но”
што су тврдње Ле Бо на изазвале „било
у хиља дама пр илика ублажавано
искреним и скоро једнодушним дема -
нтима оно га народа ко ме филозо ф
припада”.

Због политичке ана те ме по сле
Другог свет ског рата на сва де ла
Драгише Васића, заборављени су
истори  јски примери ко је он наводи о
српској великоду шно сти у победи. Ње -
гов земљак, обичан војник „разговара”
са Ту р цима, нуди им ду ван, по ка зу је на

прсте колико има де це. Ње го во лице
није показивало мржњу, презирање
или охо лост. Турци, ка да су се уверили
ка кво је држање победника, прихватају
суд бину („ксмет”). 

Васић подсећа и на 1915. годину
ка да су Срби победници из 1912. про -
лазили истим крајевима као побеђени...
„Пита” француског фило зофа да ли би
не ко ко мрзи, ко се свет ио за прошло -
ст, остављао и повера вао сво је поро -
дице тим истим Турцима, јер их није
мо гао повести у Албанију. „И ми
подсећамо на исто од сту па ње 1915.
све оне, који бе ху очевици кад турске
жене до да ва ху хлеб, испод својих
вратница, нашим изгладнелим вој -

ницима. И ми морамо да се питамо: да
ли се ово може чинити јед ном омрзну -
том народу?” 

Васић подсећа на да нас заборављ -
ено, а у све тлу неких радова који су
пратили ју го сло вен ску кризу деве -
десетих и незамисливо, да су српски
официри 1913. године Турцима из
Тиране наручивали об у че не раднике из
Дебра за поправак џамије ко ју је гром
порушио, да су се Турци на Со лун ском
фронту за решавање својих питања
најрадије обраћали српским властима
за помоћ. 

За писце ко је смо поменули рат је
био заједни чка опа сност и заје дничка
одбрана. Та од брана је у великом мери
била ствар љубави према зем љи, према
друговима и држ ала се и у најтежим
иску ше њима тог времена. Ред вре -
дности, упркос све му, код свих ових
аутора ко је по ме ну смо био је ја сан –
оп ште стоји испред појединца. Они не

прелазе у вани -
стори  ј ско ламе -
нтирање над антро -
по лошком ката стро -
фом. 

И ка ко Милан
Ђоковић бележи по -
во дом Трилогије, у
Ј а к о в љ е в и ћ  е в о м
ратн ику је „живо
осећање заједнице
и заједничког инте -
реса. Он зна и осећа
да без државе не ма
ни ње го ве егзи -
стенције. И ње гов
патри отизам није
са мо ствар емоција

не го и ствар разума. Он је право друш -
твено биће”. У исто време то није балк -
ански нат чо век. То је чо век са ма на ма
и врлинама ко га писац по зна је у ду шу.

Генерација ко јој су припадали ти
писци и чијим су се подвизима дивили,
сигу рно да у маси није по зна ва ла
социологе циви лизације који су
објашњавали историј ски смисао поја -
вљивања већих, сложе них заједница
(држава), али су то прак тично осећали
и упркос личним му ка ма истрајавали.
Иску  шења окупације била су им јаснији
на ук од свих научених зна ња.ƒ

Аутор прилога
др Миле БЈЕ ЛА ЈАЦ

50 1 .  а в г у с т 2 0 1 0 .

С р п с к �  т р и л о г и ј �

из времена у скоп ском ђач ком бата -
љону 1914. године ка да почиње да води
дневник. Свих два де сет међ уратних
година носио је жељу да о њима остави
траг. 

О претњама заборава или оспо -
равања за слу га и величине јед не
генерације кроз једнострана виђења
рата, други Јаковљевићев савременик
социјалистичке вокације отворио је по -
лемику ко ја и у са да шњем времену има
сво је велико зна че ње.

Под стак нут на уч но неплодним
симпл и фикацијама о балк анским наро -
ди ма па и Ср бима, Драгиша Васић, пра -
 вник и књи жевник, пише Карак тер и
менталит ет јед ног поко љења (1919). У
поле мици са францу ским филозо фом
Ле Бо ном, који је у српском ратн ом
напору видео са мо мржњу као по крета -
чку сна гу и њих и других малих балка -
нских народа, и ценио да ти наро ди
нису имали вишег поли ти чког циља до
истребљ ење су се да, Васић
аргуме нтов ано износи друго
гледиш те. 

Србе је покретао „дух
предака” који је стал но
подсећао на велике напо ре
од пре јед ног ве ка: „Ми смо
имали прет ке чије са мо по у -
зда ње није никад над ма ше -
но. Са соп стве ном сна гом,
без савезника, без ичије
помоћи  ... успели су они да
раскину лан це ропства. Кад
пат ње достигнуше врхунац,
они се подигоше
усправљено, неустрашиво, с
по уз да њем у сво је соп стве -
не моћи. Те моћи бе ху ма ле.
Али ови прости сељаци хтели су сло бо -
ду по што-по то, и створили су је. ... Ето
с таквим својим прецима ... ми смо се
неисказано поносили. Према њима смо
увек осећали је дан дуг који бе ше у то -
ме: да се очу ва и настави њихово дивно
де ло ... Захвални за независност. Са
оваквим оду шевље њем, српски народ
је ишао на Турке ... Во ђен својим
частољубивим шефо вима, којима је
баш противно мишљењу г. Ле Бо на,
била разумљива и политичка потреба,
он је јуришао, он је побеђивао. С оним
урођеним по но сом и једним стеченим
осећањем дужности и покорности,
анимиран успо ме ном на слав не прет ке,
он је имао тежњу да и од њих бу де
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