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ДУ ШАН ГЛИ ШО ВИЋ

ДРА МА ДРА ГО СЛА ВА ЈА ЊИ ЋА  
„ВЕ ЛЕ ПО СЛА НИК” У СУ КО БУ СА  
ИСТО РИЈ СКИМ ЧИ ЊЕ НИ ЦА МА

Дра го слав Ја њић је ма ло по знат пи сац. О ње му се на Ви ки
пе ди ји мо же про чи та ти: 

Дра го слав Ја њић (Мо стар, 1937–2012), но ви нар, књи жев ник, 
пу то пи сац и есе ји ста. Ро ђен је у Мо ста ру, а жи вио у Са ра је ву и Ду
бров ни ку. Био је члан Ме ђу на род ног ПЕН цен тра БиХ у Са ра је ву 
и члан Дру штва пи са ца БиХ. За сту пљен је у ан то ло ги ја ма бо сан
ско хер це го вач ке при по вјет ке, фан та стич не при по вјет ке и Ан то ло
ги ји ју го сло вен ске фан та сти ке. 

Пре во ђен је на ен гле ски, фран цу ски, сло ве нач ки и ма ке дон ски 
је зик. До бит ник је ви ше на гра да за крат ку при чу и ра дио дра ме. 
До бит ник је на гра де Из да ва ча и књи жа ра БиХ за нај бо љег ау то ра 
у 2010. го ди ни за зби р ку при по вје да ка Чај од алек сан дриј ске ру же. 
Са ра ђи вао је у днев ним ли сто ви ма – Осло бо ђе ње, По ли ти ка, Де ло, 
По бје да, Ли ца, Фо рум, Мо ни тор, Хр ват ска ми сао, Бо сан ска ви ла итд. 

Ра дио је на Ра дио Са ра је ву а за тим Те ле ви зи ји БиХ као уред
ник Ре дак ци је за кул ту ру. У ра ту је био ре пор та жни до пи сник из 
Са ра је ва за швај цар ски днев ни лист Tri bu ne de Gen ève из Же не ве. 
Де сет по сљед њих го ди на про вео је на мје сту глав ног и од го вор ног 
уред ни ка Бо сан ске ви ле, ли ста за књи жев ност, кул ту ру и дру штве на 
пи та ња.1

Па жњу су при ву кле зби р ка при по ве да ка Чај од алек сан дриј ске 
ру же (2010), као и при по вет ка Тро ва ње шам пањ цем (2000). Обја вио 

1 https://sh.wi ki pe dia.or g/wi ki/Dra go slav_Ja nji%C4%87 (По се тио: 26. 10. 2016). 
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је и зби р ку пу то пи са Дно по љуп ца (2013). Осим Ве ле по сла ни ка, 
Ан дри ћу је по све тио и ко мад Пи са ћи сто Иве Ан дри ћа (1990). 

Ве ле по сла ник је по зо ри шна дра ма, об ја вље на 2012, у го ди ни 
ка да је пи сац умро. Ње на рад ња об у хва та по след ња три ме се ца 
Ан дри ће вог слу жбо ва ња у Не мач ком Рај ху.2 Ли ца дра ме су: 

ИВО АН ДРИЋ, ве ле по сла ник Кра ље ви не Ју го сла ви је у Бер
ли ну

МИ ЛИ ЦА БА БИЋ, су пру га Иве Ан дри ћа
КОН СТАН ТИН КО СТИЋ, ди пло ма та у По слан ству
НЕ НАД ЈО ВА НО ВИЋ, ата ше за штам пу и пр ви су пруг Ми

ли це Ба бић
ОЛ ГА, се кре та ри ца у По слан ству
МОМ ЧИ ЛО НИН ЧИЋ, ми ни стар спољ них по сло ва Кра ље ви

не Ју го сла ви је
Др. ХАНС КЕСТ НЕР, слу жбе ник Ми ни стар ства спољ них по

сло ва Рај ха
БА РОН ДИР НБЕРГ, шеф про то ко ла Ми ни стар ства спољ них 

по сло ва Рај ха
ВАЈ ЦЕ КЕР, др жав ни се кре тар
ЦИ ГАН КА
ПУТ НИ ЦИ
СТА ТИ СТИ
Сцен ски ефек ти: му зи ка, гла со ви, зво на, зву ко ви, жа мор... (5)

Ау тор књи жев ног де ла са исто риј ском те мом сто ји пред од
лу ком да се др жи чи ње ни ца и сле ди до ку мен та ри стич ки при ступ, 
или да ли ко ве уз диг не на сте пен уни вер зал ног зна че ња, за не ма ру
ју ћи ну жно при то ме исто риј ске чи ње ни це. Ја њић се опре де лио за 
обе мо гућ но сти и уз по моћ Ан дри ће вих се ћа ња и јед ног на уч ног 
ра да по ку шао да ре кон стру и ше Ан дри ће во де ла ње у нај те жим да
ни ма ње го вог бо рав ка у Не мач кој, од два де сет сед мо мар тов ског пу ча 
до по врат ка у Бе о град, 1. ју на 1941. го ди не.3 Он чак за од ре ђе не 
ци та те да је и из вор ник у на по ме ни. 

2 Дра го слав Ја њић, Ве ле по сла ник. Дра ма у два на ест сце на, ДЕС, Са ра је во 
2013, 116.

3 Ја њић је на вео сле де ће на сло ве: Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та, Про
све та, Бе о град 1978; Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, VII/1988, св. 5; Же ли мир 
Боб Ју ри чић, Иво Ан дрић у Бер ли ну 1939–1941, прев. Иво Шо љан, Свје тлост, 
Са ра је во 1989; Ра де Вој во дић, Суд би на умет ни ка. Раз го во ри са Ивом Ан дри ћем, 
Сло во љуб ве, Бе о град 1976; Иво Ан дрић, Ста зе, ли ца, пре де ли, Мла дост – Свје
тлост – Про све та – Др жав на за ло жба Сло ве ни је, За греб – Са ра је во – Бе о град 
– Љу бља на 1965.
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На жа лост, већ сам на слов дра ме је спо ран. Ако је ау тор хтео 
да Ан дри ће ву ди пло мат ску функ ци ју у Бер ли ну по хр ва ти на зи вом 
ве ле по сла ник, он да би то био хр ват ски пре вод ре чи ам ба са дор, 
зва ње ко је су има ли са мо пред став ни ци си ла по бед ни ца у Пр вом 
свет ском ра ту. Ка ко је он био по сла ник, он да ве ле по сла ник ни је 
од го ва ра ју ћи на зив ње го ве функ ци је.

И код драм ских ли ца има при мед би. На ве де ни Кон стан тин 
Ко стић ни је био ди пло ма та већ про то ко ли ста, да кле чи нов ник.4 
Не над Јо ва но вић је вр шио функ ци ју ата шеа за штам пу, али је уз 
Ве ли ми ра Кри во ши ћа, за пра во, био до пи сник Цен трал ног прес би
роа.5 Пре ма по пи сни ку чла но ва Кра љев ског по слан ства у Бер ли ну, 
ни је по сто ја ла ни ка ква се кре та ри ца Ол га. Да кле, она је је дан од 
рет ких из ми шље них ли ко ва. Име Хан са Каст не ра (Hans Kast ner) 
је пре и на че но у „Кест нер”. Он је био ди пло ма та у зва њу са вет ни
ка по слан ства, а не „слу жбе ник Ми ни стар ства спољ них по сло ва 
Рај ха” (5). Ње гов за да так се са сто јао у то ме да бу де уз ју го сло вен ске 
ди пло ма те од њи хо вог од ла ска из Бер ли на до од ла ска за Бе о град.6 
„Ба рон Ди рн бе рг” је нај ве ро ват ни је по гре шно на пи сан или штам пан, 
јер се ра ди о Алек сан де ру фон Де рн бе р гу (Ale xan der von Dörnberg), 
ше фу Про то ко ла не мач ког Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, 
ко ји је на тој функ ци ји био од 1938. до 1945. го ди не. Пре зи ме др жав
ног се кре та ра у Ми ни стар ству ино стра них по сло ва пра вил но гла
си Фон Вај цзе кер (von We izsäcker), a не „Вај це кер” ка ко је ау тор 
на вео. И он је по пут Дер нбер га био ба рон и звао се пу ним име ном 
Ернст Хајн рих (Ernst He in rich). Ни је ја сно због че га ни су ис пи са на 
пу ним име ном и пре зи ме ном два по след ња ли ка. Име на ли ко ва у 
овом ту ма че њу се на во де она ко ка ко их је ау тор дра ме кр стио, а 
не ка ко су се зва ле лич но сти ко је су по слу жи ле као узор. Ка да се 
го во ри о лич но сти ма, оне су на ве де не сход но срп ској тран скрип
ци ји њи хо вих не мач ких име на. 

Дра ма за по чи ње у тре нут ку нај ве ће пи шче ве сла ве, по по врат
ку са до де ле Но бе ло ве на гра де, ре тро спек тив ним при ка зом ње го ве 
по сла нич ке про шло сти у Бер ли ну. Нео бич но је да Ан дрић као лик 

4 АЈ, фонд 334, МИП КЈ, ф. 88, фол. 791. Ју го сло вен ски по сла ник – МИПу, 
Бе о град –Бер лин, 5. ју ли 1939. Са че ти ри чла на тех нич ког осо бља По слан ство 
је има ло укуп но пет на ест за по сле них. Ми о драг Ми тић, По е те у фра ку, Фи лип 
Ви шњић, Бе о град 2002, 41 и сл.

5 Ми ро слав Ка ра у лац, Уз Ан дри ће ва пи сма Ми ли ци Ба бић. У: Све ске ЗИА, 
год. VI II, 1989, св. 6, 89. К. Ди ми три је вић на во ди да је Не над Јо ва но вић био 
„кул тур ни ата ше” у Бер ли ну. Ко ста Ди ми три је вић, Иво Ан дрић, Деч је но ви не, 
Гор њи Ми ла но вац 1981, 53.

6 PA AA, R 29893. AA, Unterstaatssekretär. Ak ten be tref fend: Ju go sla wi en, 
Ja nu ar 1941 – April 1941. Bd. 1. Pro to koll I 6427 XIV 180. Von Dörnberg dem Staats
sekretär. Abre i se des Per so nals der frühe ren Ju go sla wischen Ge sandtschaft in Ber lin. 
Ber lin, den 7. April 1941. Un pa gi ni ert.
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го во ри у дра ми ије ка ви цом по пут оста лих ли ко ва, иа ко је од до ла
ска у Бе о град го во рио ека ви цом.

Иа ко се ау тор слу жио ли те ра ту ром о Ан дри ће вом бер лин ском 
пе ри о ду и Ан дри ће вим тек сто ви ма, из ко јих ци ти ра и на во ди из вор
ни ке у на по ме на ма, нео бич но је што се лик Ан дри ћа осло вља ва 
са „ам ба са дор” (I/13) уме сто по сла ник; „Botschaf ter” (III/38) уме сто 
Ge sand ter; по ми ње „Ве ле по слан ство” (I/19) уме сто По слан ство; 
Кон станц му се на ла зи у „Ба вар ским Ал па ма” (I/19, VII/71); за су
ђе ње Ри бен тро пу у Нир нбер гу ка же да је би ло „1956. го ди не” (I/21) 
уме сто 1945/46. го ди не; бер лин ски хо тел се звао „Еспла над” (Espla
na de), a не „Еспла на да” (II/26); воз са ју го сло вен ским ди пло ма та 
и кон зу лар ним су жбе ни ци ма ни је сти гао „пр вог ју ла че тр де сет и 
пр ве” (I/22) на Бе о град ску же ле знич ку ста ни цу, већ 1. ју на те го
ди не; Ан дрић ни је пре дао фи ре ру акре ди ти ве у „Рај хста гу” (II/31), 
већ у Кан це лар ству Рај ха. Ан дрић ни ка да ни је „у Бе о гра ду тра жио 
и мо лио за по сао” (IX/89), већ је у глав ни град до шао тек ка да му 
је Ту го мир Ала у по вић, та да шњи ми ни стар ве ра и ње гов бив ши на
став ник, на шао по сао у Ми ни стар ству ве ра; „кон зу лат у Њу јор ку” 
(IX/89) ни ка да ни је био ње го во рад но ме сто, иа ко је на по чет ку 
ка ри је ре под нео мол бу да слу жбу је у том гра ду. Не бри гом Пер со нал
ног од се ка Ми ни стар ства ино стра них по сло ва Кра ље ви не Ју го сла
ви је унет је у Ан дри ћев пер со нал ни до си је по да так да је слу жбо вао 
у Њу јор ку. Уме сто то га, упу ћен је у Ва ти кан.7 Oдговорност за ове 
по гре шке ле жи и на из да ва чу, ко ји ни је на шао за сход но да ру ко пис 
лек то ри ше.

У пр вој сце ни Ан дрић и су пру га Ми ли ца у свом ста ну у Бео
гра ду, по сле до де ле Но бе ло ве на гра де, сре ђу ју ути ске, а Ан дри ћу 
се при чи ња ва ју гла со ви љу ди на Бе о град ској же ле знич кој ста ни ци, 
1. ју на 1941, ко ји га као по сла ни ка мо ле да се за у зме за пу шта ње 
на сло бо ду оних ди пло ма та ко је су Нем ци по до ла ску во за из Бад 
Ша хе на ухап си ли. Ра ди ло се о два не а сто ри ци ди пло ма та и кон зу
лар них слу жбе ни ка ко је су не мач ке вла сти ухап си ле то га да на у 
Бе о гра ду и по сла ле на траг у над ле жне по ли циј ске цен тре њи хо вих 
пре би ва ли шта у Не мач кој и Ау стри ји.8 

7 „Ука зом Пр. Бр. 324 од 14. фе бру а ра 1920. г. по ста вљен за ви цекон зу ла 
III кл. Краљ. Ге не рал ног Кон зу ла та у Њу јор ку, г. Иво Ан дрић, се кре тар III кл. 
Ми ни стар ства Ве ра – по сво ме при стан ку.” У: АЈ, фонд 334, МИП КЈ – Пер со
нал ни од сек, ф. 134, фол. 933–934.

8 PA AA, R 103354. AA, Po li titsche Ab te i lung. Ak ten be tref fend: Staats männer, 
einschl. der Mit gli e der der di plo ma tischen und kon su la rischen Au slan dsver tre tun gen. 
Ju go sla wi en 11, No. 3. Schrift zu Prot. A 17995 XIV 180. Der Chef der Sic her he it s
po li zei und des SD, Nr. IV E 6 – 34707 g, gez. Schmitz. Ber lin, den 20. Au gust 1941. 
Pag. 098–099.
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Ди ја ло зи из ме ђу Ан дри ћа и Ми ли це по по врат ку са до де ле 
Но бе ло ве на гра де не што су жи вот ни ји у од но су на дру ге ди ја ло ге 
у дра ми. Та ко се Ми ли ца ин те ре су је за што је Ан дрић ушао у Пар
ти ју, а он обра зла же да је ула ском у Пар ти ју хтео да ства ри са зна
је и гле да из ну тра, „а ни ка ко из ва на и пре ко дру гих до зна јем шта 
се у пар ти ји [треба: Партији] зби ва и при пре ма” (I/16). Чи та о цу 
оста је да за кљу чи да има по сла или са на ив ним Ан дри ћем, или са 
Ан дри ћем ко ји је за тво рен и пре ма су пру зи. Члан ство у Са ве зу 
ко му ни ста Ју го сла ви је ни је би ло ни шта дру го не го још јед на за
шти та од са мо вољ ног и хи ро ви тог јед но пар тиј ског ре жи ма у ко јем 
се на ла зио. 

Јед ном је, ве ли, и за тра жио услу гу Пар ти је, ка да је за мо лио 
Ђи ла са да се укло ни фо то гра фи ја са из ло жбе по во дом де се то го ди
шњи це при сту па Ју го сла ви је Трој ном пак ту, 25. мар та 1941. го ди не 
у Бе чу, на ко јој се ви део по ред Цин цар Мар ко ви ћа и Ри бен тро па, 
што је овај од мах на ло жио и фо то гра фи ја је укло ње на (I/17). 

Се ћа ју ћи се бер лин ских да на, Ан дрић при зна је Ми ли ци да 
се увек из но ва пи та да ли је 1. ју на 1941. до вољ но учи нио за ухап
ше не ко ле ге и да га то пи та ње, као и ње го во са слу ша ње од стра не 
не мач ких вла сти Бе о гра ду, за о ку пља чак и са да, у тре ну ци ма 
ве ли ке сла ве.

Дру га сце на пра ти по на ша ње чла но ва По слан ства у Бер ли ну 
на дан по сле пу ча. Ан дрић са зна је о пу чу од сво јих са рад ни ка, што 
је за ње га уто ли ко чуд но ва ти је јер је прет ход не ве че ри, 27. мар та, 
Ри бен троп у бер лин ском хо те лу „Eспланад” при ре дио при јем у 
част ја пан ског ми ни стра ино стра них по сло ва, то ком ко јег је раз го
ва рао са Ан дри ћем.9 Са рад ни ци му пре но се и да су чу ли Хи тле ро
ву из ја ву да ће „зга зи ти на шу зе мљу” (II/27). Тач но је да је Хи тлер 
то ре као, али не у јав но сти не го сво јим ге не ра ли ма, 27. мар та, на 
са зна ње о пу чу, као и да ни је имао на ме ру да се вој но ан га жу је про
тив Ју го сла ви је, али да са да „Ср бе тре ба смо жди ти” („Die Ser ben 
müssen kurz und klein geschla gen wer den”).10 Ов де ни је у пи та њу 
са мо по гре шно на ве де но вре ме ка да је Хи тлер сво ју на ме ру о суд
би ни Ју го сла ви је из го во рио не го је и чи та ва да ља кон струк ци ја 
драм ске рад ње до ве де на у пи та ње. На и ме, Ан дрић по на ло гу из 
Бе о гра да по ку ша ва да уве ри Бер лин у на ста вак до брих од но са, 

9 PA AA, R 27097. AA, Di enststel le Rib ben trop, 2/2, Teil 1. Ak ten be tref fend: 
Ver tra u lic he Be ric hte, von 1940 bis 1941. Ver tra u lic her Be richt. Ber lin, den 28. März 
1941, Pag. 30769–30775. 

10  Die Has sellTa gebücher 1938–1944. Ul rich von Has sell, Auf ze ic hnun gen 
vom An de ren De utschland. Nach der Handschrift re vi di er te und er we i ter te Aus ga be 
un ter Mi tar be it von Kla us Pe ter Reiß he ra us ge ge ben von Fri e drich Fre i he rr Hil ler 
von Ga er tin gen. Ber lin, Si e dler Ver lag, 1988, S.162. 
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што би по сле јав но из го во ре не на ме ре о на па ду Не мач ке би ло бе
сми сле но. Са са зна њем о Хи тле ро вој рат ној на ме ри пре ма Ју го сла
ви ји, сва ко да ље на сто ја ње да се одр же до бри од но си су бе сми сле ни.

Ди ја лог из ме ђу др жав ног се кре та ра Вај цзе ке ра и Ан дри ћа 
чи ни тре ћу сце ну. Ан дрић му се жа ли што већ дру ги дан че ка на 
при јем, а Вај цзе кер тра жи об ја шње ње за до га ђа је у Бе о гра ду, на 
ко је ју го сло вен ски по сла ник не ма ва ља ног об ја шње ња, јер о њи ма 
зна ко ли ко и ње гов са го вор ник. Је дан дру го ме уч ти во спо чи та ва
ју услу ге ко је су вла де чи ни ле јед на дру гој у по след ње две го ди не. 
Не мач ка је да ла кре дит Ју го сла ви ји и ис по ру чи ла де сет вој них 
ави о на ка ко би „са чу ва ла сво ју не за ви сност и не у трал ност” (III/40), 
на шта Ан дрић уз вра ћа да је за то упу ћен про тив зах тев за на пу
шта ње пред се да ва ње Ли гом на ро да. 

Ка ко су у Бе о гра ду де мон стран ти вре ђа ли не мач ког по сла ни
ка Хе ре на (He e ren), Ан дрић пре но си из ви ње ње ју го сло вен ске вла де 
и ве ро ва ње да „до га ђа ји у Бе о гра ду, ко ји су да нас већ под кон тро
лом” не ће ути ца ти на ју го сло вен сконе мач ке од но се, ни ти на „беч ки 
Про то кол” (III/41). Ка да не мач ки ди пло ма та пи та Ан дри ћа не чи ни 
ли му се све то „чуд ним и кон тра ди кор ним”, овај уз вра ћа ла кон
ски: „Мо жда, али са мо на из глед. Не за бо ра ви те да је у Ју го сла ви ји 
из ве де на не ка вр ста уну тра шње ре во лу ци је” (III/42). Ко ли ко год 
се Вај цзе кер тру дио да до би је кон кре тан од го вор, то ли ко Ан дрић 
уз вра ћа дел фиј ски дво сми сле но и скре ће па жњу на уло гу на ро да, 
твр де ћи да је при ступ Пак ту био вр ста ул ти ма ту ма. 

Ако у овој дра ми по сто је ус пе ла ме ста, он да је то и овај ди
ја лог, ко ји се во ди из ме ђу дво ји це ди пло ма та чи ја је ду жност да 
бра не ин те ре се сво је др жа ве, али је овај раз го вог ујед но и раз го вор 
два све та: 

ВАЈ ЦЕ КЕР [:] По др жа ва ли смо Ју го сла ви ју иа ко то ни сте 
за слу жи ли.

АН ДРИЋ [:] Ви ди те, при ли ке у Ју го сла ви ји да нас упра во од
ра жа ва ју све аспек те вањ ске и уну тра шње по ли ти ке, ко ји се са да не 
да ју ла ко раз дво ји ти. Мо жда их је за то да нас те шко ра зу мје ти. (III/43).

С дру ге стра не, ни је дан ни дру ги не зна ју шта њи хо ве вла де 
сме ра ју, те по ку ша ва ју да оста ве ути сак упу ће но сти у по ли тич ке 
при ли ке, али да исто вре ме но оста ве мо гућ ност за да љи ди ја лог 
по сле Ан дри ће вог по врат ка из Бе о гра да. 

Раз го вор Ан дри ћа и Вај цзе ке ра во ђен је 29. мар та 1941, оно га 
да на ка да је ју го сло вен ски по сла ник у 18 ча со ва на пу стио Бер лин 
и кре нуо за Бе о град. Ан дрић је тра жио да га при ми ми ни стар ино
стра них по сло ва. По сто јао је пред лог да се Ан дри ћу не по сред но 
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пред од ла зак на пут са оп шти да ми ни стар не мо же да га при ми због 
оба ве за пре ма ја пан ском ми ни стру ино стра них по сло ва. Ме ђу тим, 
Вај цзе кер ни је при хва тио пред лог сво га за ме ни ка да Ан дри ћа до
ве ду у вре мен ску зам ку. При мио је ју го сло вен ског по сла ни ка. Из 
са чу ва ног за пи сни ка са овог са стан ка ви ди се да је Ан дрић ре као 
да не мо же ни шта да ка же о но вој вла ди, јер се она да нас пр ви пут 
са ста је. Сам је пак про це нио да но ва си ту а ци ја у Ју го сла ви ји има 
сво ју уну тра шњо по ли тич ку и сво ју спољ но по ли тич ку стра ну, ко је 
се не мо гу са свим раз дво ји ти, да ве ру је да ће се де ла ти бр зо и да 
у Бер ли ну тре ба има ти стр пље ња, као и да зна да је ред у ве ли кој 
ме ри ус по ста вљен и да ће се су зби ти ан ти не мач ки ис па ди. По ста
ра ће се да но ва вла да за у зме пре ма Не мач кој ја сан став. Вај цзе кер 
је ово ћут ке при мио к зна њу и ре као да ни је у ста њу да ка же ни шта 
о но вом ста њу ме ђу соб них од но са, те да има из ве штај да је не мач
ки по сла ник у Бе о гра ду вре ђан на ули ци. Ан дрић је ре као да ће 
се вра ти ти 2. апри ла.11

Сти гав ши у Бе о град, Ан дрић се са стао са но вим ми ни стром 
ино стра них по сло ва Мом чи лом Нин чи ћем. У че твр тој сце ни они 
се де на клу пи на Бе о град ској твр ђа ви, ко ја се у дра ми зо ве „парк 
Ка ле мег дан” (IV/46). Aко су у јед ној исто риј ској дра ми оста ци 
срп ске гра ђе ви не, да кле оста ци дво ра Сте фа на Ла за ре ви ћа, на зи
ва ју тур ским име ном „Ка ле мег дан” (тур ски: ka le – твр ђа ва и meydan 
– ши ро ко по ље), он да се ла ко да за кљу чи ти да ау тор још ни је до се
гао пре ко по треб ну на ци о нал ну са мо свест. То не ва жи са мо за овог 
хер це го вач ког пи сца. Вла де и ре жи ми су се у Ср би ји и Ју го сла ви ји 
не хај но и не кри тич ки од но си ли пре ма ма те ри јал ној и ду хов ној 
про шло сти. Док су про па да њу пре пу шта не чи та ве гра ђе ви не, ни је 
од ба ци ва но оно што је ту ђин на мет нуо. Кул тур но и по ли тич ки 
ни је све јед но да ли се ка же Бе о град ска твр ђа ва или Ка ле мег дан. 

За по че ти раз го вор њих дво ји це оме та Ци ган ка ко ја про си и 
хо ће да им гле да у длан и чи је ре чи тре ба да се схва те као не ка 
вр ста на че ла свет ске исто ри је: „Бо га си ла не мо ли, а Бог си лу не 
во ли...” (IV/46). А ка да се про сја ки ња уда љи, раз го вор ис пр ва те че 
о ме те о ро ло шком, а тек по том о по ли тич ком вре ме ну. Нин чић је 
уве рен да „све се још да ис пра ви ти и вра ти ти на ста ри ко ло си јек” 
(IV/48), aли Ан дрић ни је тог ми шље ња и на во ди осо би не Не ма ца 
ко је се раз ли ку ју од осо би на пре вр тљи ве ју го сло вен ске по ли ти ке. 
Но, Нин чић те ра сво је и го во ри о по што ва њу при сту па Пак ту, што 
иде у при лог ју го сло вен ске не у трал но сти. На по ми ње да су Нем ци 

11 PA AA, R 29893. AA, Unterstaatssekretär. Ak ten be tref fend: Ju go sla wi en, 
von Ja nu ar 1941 bis April 1941. Bd. 1. Auf ze ic hnung, We izsäcker an von Rib ben trop. 
St.S. Nr. 206. Ber lin, den 29. März 1941. Un pa gi ni ert. 
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за тво ри ли По слан ство у Бе о гра ду и кон зу ла те по Ју го сла ви ји, осим 
оног у За гре бу, чи ме су пред сто је ћа зби ва ња на го ве ште на. Ан дрић 
по ми ње сво је не сла га ње са Цин царМар ко ви ћем ко ји је тра жио 
да Ан дри ћа вра те из Бер ли на. Нин чић пак на ла же Ан дри ћу да се 
вра ти у Бер лин и по ку ша по вра ћај од но са на прет ход но ста ње. 

Ау то ру ни је би ло те шко да из ми сли ова кав раз го вор Нин чи ћа 
и Ан дри ћа у Бе о гра ду. Но во и ме но ва ни ју го сло вен ски ми ни стар 
спољ них по сло ва је лич но Хе ре ну са оп штио од лу ку вла де да ће по
што ва ти пот пи са ни при ступ Трој ном пак ту и ре као да ће глав ни 
за да так вла де би ти уна пре ђе ње од но са са Не мач ком и Ита ли јом. 
Но ва вла да ће би ти „бо љи га рант при ја тељ ске по ли ти ке пре ма Не
мач кој не го што је то бив шој вла ди ика да по ла зи ло за ру ком”, ре као 
је Нин чић. 

По сле Сто ја ди но ви ћа, на ред на два пре ми је ра су из ја вљи ва ла 
да ће они за др жа ти до бре од но се са Не мач ком, а од но си су по ста
ја ли све ло ши ји. Ка да је Хе рен ре као Нин чи ћу да је Си мо вић ита ли
јан ском по сла ни ку Ма ме ли ју (Ma me li) из ја вио да ће Ју го сла ви ја 
да ти се би оду шка у Ал ба ни ји уко ли ко не мач ке тру пе за у зму сек
тор Со лу на, Нин чић је био упла шен и бр зо до дао да је Си мо вић 
го во рио у сво је име, а не у име вла де.12

Да кле, и Нин чић и Ан дрић су би ли са мо ин стру мен ти по ли
тич ких за ми сли на ко је по врат но не мо гу да ути чу. Од њих се од 
пу ча на о ва мо оче ки ва ло да оба вља ју ћи сво ју ду жност са мо за ма
ја ва ју не мач ку стра ну док се ју го сло вен ска вој ска не при пре ми за 
фронт пре ма Грч кој. И је дан и дру ги су ис ку сни ди пло ма ти, те 
мо ра да су про зре ли на ме ште ну игру, ма да се то из по ме ну тог раз
го во ра не ви ди. 

У тим пре суд ним тре ну ци ма по др жа ву Ја њић при ка зу је њих 
дво ји цу као до ко не и спо кој не пен зи о не ре на клу пи, у по бе ла да на, 
усред пар ка ко ји ина че вр ви од ше та ча, уме сто, на при мер, усред 
жуч ног ди ја ло га са дру гим ју го сло вен ским ди пло ма та ма у Нин
чи ће вом ка би не ту. Уме сто дру гих ди пло ма та и по ли ти ча ра, ту је 
Ци ган ка са сво јом му дро шћу о бо гу и си ли. Ни ре чи о кне зу, о 
мла дом кра љу, о пу чи стич кој вла ди. Ни шта. Углав ном, о че му год 
да су њих дво ји ца та да при ча ли, то сва ка ко ни су ра ди ли се де ћи 
на клу пи на Бе о град ској твр ђа ви, што је крај ње не при ме ре но њи
хо вом ста ту су, ма ко ли ко Ме штро ви ћев По бед ник у ми зан сце ну 
де ло вао као ка квота кво оправ да ње. 

По по врат ку у Бер лин Ан дрић не ма ни чем до бр ом да се на да. 
То ком пе те сце не он са са рад ни ци ма у згра ди По слан ства слу ша 

12 ADAP, Se rie D, Bd. XII.1, Dok. 235, S. 347. Der Ge sand te in Bel grad an das 
AA. Bel grad, den 30. März 1941.
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Ра дио Лон дон, ко ји ја вља да је Бе о град бом бар до ван то га да на, 6. 
апри ла. За раз ли ку од дру гих, Ан дрић ту вест при ма са нео бич ним 
ми ром и те ши дру ге да би то мо гао би ти са мо је дан на пад, на во
де ћи за уте ху не ке на род не му дро сти. Ка да га Ми ли ца упи та да 
ли је би ло „на зна ка” да би Бе о град мо гао да бу де бом бар до ван, 
Ан дрић то по ри че и на во ди да „ова ко не што ни ко ни је спо ми њао 
ни ти пред ви ђао” (V/59). 

Док је Ан дрић на ди пло мат ском по љу без у спе шно по ку ша вао 
да по пра ви на ру ше не од но се из ме ђу Бе о гра да и Бер ли на, до тле је 
ма јор Вла ди мир Ва ух ник, ју го сло вен ски вој ни ате ше у Бер ли ну, 
са раз ли чи тих стра на при мао до ста ве о при пре ма ма за на пад на 
Ју го сла ви ју. Он је Хи тле ро ву од лу ку о раз би ја њу Ју го сла ви је са
знао 28. мар та по под не, од јед ног но ви на ра ко ји је ра дио за Дој че 
Ал ге мај не Цај тунг (De utsche All ge me i ne Ze i tung) и од док то ра Зи
ги смун да Берн стор фа (Si gi smund Bern storff), ко ме је то пре нео 
је дан ви со ки офи цир у са мом се ди шту ССа, а 1. апри ла је до био 
чак две пи сме не до ста ве по штом о Хи тле ро вом рат ном пла ну про
тив Ју го сла ви је. То ком ве че ри је до био и упо зо ре ње те ле фо ном о 
тач ном да ту му бом бар до ва ња Бе о гра да, о че му ра но из ју тра 2. апри
ла ша ље де пе ше за Бе о град пре ко „три раз ли чи та ка на ла”. У но ћи 
2. апри ла до би ја те ле фон ски уго во рен знак да је на до го во ре ном 
ме сту оста вље на и пи са на по ру ка са прав ци ма не мач ког на па да 
на Ју го сла ви ју, о че му опет из ве шта ва Бе о град. Ва ух ник је та да 
имао ути сак да је „чи тав не мач ки на род стао уз Ју го сло ве не”.13 
Уза луд. У Бе о гра ду се сум ња ло у тач ност тих ин фор ма ци ја до ко
јих је Ва ух ник до шао. Ва ух ни ка су иг но ри са ли, те је чак 3. апри ла 
ави о ном по слао за Бе о град сво га по моћ ни ка, ма јо ра Пу пи са, да 
лич но пре не се оба ве ште ња о пла ни ра ном на па ду. 

Јед ну од Ва ух ни ко вих по ру ка су ствар но при ми ли у Бе о гра
ду, али јој ни су при да ва ли ва жност.14 Бе о град је 2. апри ла до био 
Ва ух ни ко ву до ја ву да Хи тлер пла ни ра да на пад не Бе о град 6. апри
ла. Та кву ин фор ма ци ју су и Ен гле зи до ста ви ли Си мо ви ћу два 

13 Vla di mir Va uh nik, Auf der La u er nach Hi tlers Kriegsplänen (MS). Цит. 
пре ма: Ja cob B. Hopt ner, Yugo sla via in Cri sis 1934–1941. New York and Lon don, 
1962, p. 282. Хопт нер на во ди под прет ход ним на сло вом је дан од Ва ух ни ко вих 
нео бја вље них ру ко пи са. Ви ди: Ro zi na Švent, Vla di mir Va uh nik – vo jak in ob veš če
va lec, у: Zgo do vin ski ča so pis, 49/1995, 2, 281–288. 

14 Vla di mir Va uh nik, Auf der La u er nach Hi tlers Kriegsplänen (MS). Цит. 
пре ма: Hopt ner, Yugo sla via in Cri sis..., p. 282. Ми ни стар вој ске Пе шић је на вео 
да ни кад ни је чуо за по ме ну ту Ва ух ни ко ву по ру ку. Ге не рал В. Пет ко вић, Ко је 
крив, у: Искра, Мин хен, 1. мар та 1951 (272). Ви ди по гла вље Зад њи да ни у Бер
ли ну, из ме ђу 25. мар та и 6. апри ла 1941, у: Вла ди мир Ва ух ник, ге не рал штаб ни 
пу ков ник, Не ви дљи ви фронт. Бор ба за очу ва ње Ју го сла ви је, „Искра”, Мин хен 
1984, 134–141.
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пу та 5. апри ла, али је Си мо вић то од ба цио као „бе сми сли цу”.15 
Дру гим ре чи ма, Си мо вић је од иза зи ва ња пу ча па на да ље чи нио све 
да до ра та на тлу Ју го сла ви је до ђе. 

На убе дљи во сти Ја њи ће ва дра ма гу би ка да по ку ша да опо на
ша Фон Дир нбер гов те ле фон ски раз го вор са слу жбе ни цом Ол гом, 
а по том са Ан дри ћем. Обо је се огла ша ва ју на те ле фон ски по зив 
са „Ja wohl”, што је вој нич ки за „раз у мем”, уме сто са „Hal lo”, што 
су Нем ци уве ли уме сто уо би ча је ног „до бар дан” и сл. кра јем два
де се тих го ди на про шло га ве ка ка ко би скра ти ли вре ме раз го во ра. 
Фон Дир нберг је био ба рон, али се том ти ту лом ни је ни ко осло вља
вао у сва ко днев ном оп хо ђе њу, па то си гур но ни су чи ни ли, ка ко 
то Ја њић у тек сту чи ни, ни слу жбе ни ца Ју го сло вен ског по слан ства 
ни ју го сло вен ски по сла ник. 

У сед мој сце ни Ан дрић је из но ва у Ми ни стар ству ино стра них 
по сло ва у Бер ли ну, где га при ма Дир нберг. Ов де је Ан дрић енер
ги чан у на сто ја њу да раз го ва ра са ми ни стром и да до би је од го вор 
за што је Бе о град бом бар до ван. У по ли тич ка и вој на пи та ња се 
шеф Про то ко ла не упу шта, већ са мо са оп шта ва да по сла ник и 
чла но ви По слан ства има ју 24 ча са да на пу сте Рајх, јер су Не мач ка 
и Ју го сла ви ја у ра ту. 

Ја њи ћев Ан дрић је ис пао ви ше не го на и ван у тре нут ку ка да 
тре ба да је нај ви ше ди пло ма та. Ње гов тон је ско ро агре си ван ка да 
за си па Дир нбер га ре тор ским пи та њи ма, по пут: „Шта Ње мач ка 
да је се би за пра во? И за што рат?! Због то га што је на род од ба цио 
Про то кол?” (VI/65). Ан дрић је нај ка сни је у Бе о гра ду мо гао да 
са зна да Ен гле ска сто ји иза пу ча, што је и Бер лин уве ли ко знао. 
Ње го во по зи ва ње на на род усред тих чи ње ни ца чи ни га сме шним. 

Дир нберг му са оп шта ва да са мо ње му лич но не мач ка вла да 
пру жа мо гућ ност да пу ту је ку да же ли, а да за све оста ле ва жи од
ла зак во зом за Кон станц, па пре ко Швај цар ске у Ју го сла ви ју, на кон 
че га му уру чу је па сош. Тач но је да је не мач ка вла да са мо Ан дри ћу 
по ну ди ла да оде из Не мач ке ку да же ли, али то ни је учи нио Дерн
берг (у дра ми Дир нберг).

 Пре ма Ан дри ће вом све до че њу, он је у Ми ни ста р ству, 6. апри ла, 
са Дер нбер гом, по сти гао спо ра зум да је ју го сло вен ско ди пло мат
ско и кон зу ла р но осо бље са те ри то ри је под не мач ком оку па ци јом 
„... има ло пре ћи у Швај цар ску, а пред ход но при ку пља ње вр ши ло 
би се у Кон стан цу на не мач кошвај цар ској гра ни ци”.16 

15 Ili ja Ju kić, The Fall of Yugo sla via. Tran sla ted by Do rian Co o ke. New York 
– Lon don, Har co urt Bra ce Jo va no vich, 1974, p. 66.

16 Иво Ан дрић усме но Во ји сла ву Ј. Вуч ко ви ћу, Во ји слав Ј. Вуч ко вић, „Ин
тер ни ра ње ју го сло вен ских кон зу ла р них пред став ни ка у Не мач кој за вре ме Дру
гог свет ског ра та”, у: Ју го сло вен ска ре ви ја за ме ђу на род но пра во, 1961, бр. 2, 248. 
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Укр ца ва ње ју го сло вен ских ди пло ма та у воз у Бер ли ну 7. 
апри ла чи ни сед му сце ну, у ко јој се по ја вљу ју Кест нер и Ко стић, 
је дан да об ја сни ка ко и ку да се пу ту је и да бу де стал ни пра ти лац 
гру пи, а дру ги да по свр ша ва по сло ве око ра чу на и пре о ста ле оба
ве зе у ве зи са згра дом По слан ства. Швај цар ска је пре у зе ла за сту
па ње ме ђу соб них ин те ре са Ју го сла ви је и Не мач ке.

Од свих пи та ња ко ја је је дан не мач ки зва нич ник мо гао да по
ста ви Ан дри ћу, нај ма ње оче ки ва но је оно ко је по ста вља Кест нер: 
„... је ли вам жао што на пу шта те Бер лин?”, на шта Ан дрић на по
чет ку од го во ра ка же: „’Пре ши рок је за мо ју ми сао’ знао је за Бер
лин ре ћи ве ли ки Ге те.” (VII/69) По сле бом бар до ва ња Бе о гра да и 
на па да на Ју го сла ви ју, ова кав раз го вор је те шко за ми сли ти. 

У осмој сце ни њих дво ји ца на ста вља ју раз го вор на књи жев ну 
те му, јер Кест нер на по ми ње да се у Кон стан цу је дан пут го ди шње 
са ста ју до бит ни ци Но бе ло ве на гра де за књи жев ност (VI II/75), што 
ни је тач но, јер се са стан ци одр жа ва ју у ме сту Лин дау (Lin dau) на 
Бо ден ском је зе ру за све но бе лов це и то тек од 1951. го ди не. По гре
шно су су сре ти но бе ло ва ца на ве де ни и на са мом по чет ку дра ме, 
ка да Ан дрић и Ми ли ца раз го ва ра ју о го ди шњим су сре ти ма но бе
ло ва ца у Бад Ша хе ну пре ра та (I/20 и 21).

По гре шка ма у дра ми не ма кра ја. Та ко Ан дрић пи та Кест не ра 
за што је По слан ство пре шло у ру ке Ми ни стар ства ино стра них по
сло ва, оста вља ју ћи на чи та о ца ути сак да је та згра да би ла у вла сни
штву Кра ље ви не Ју го сла ви је (VI II/77). Она је по диг ну та са мо за 
по тре бе ју го сло вен ског по слан ства, али је би ла вла сни штво не мач
ке др жа ве, што је Ан дрић знао. 

Да ље, Ан дрић од Кест не ра тра жи об ја шње ње због хап ше ња 
је да на ест ју го сло вен ских ди пло ма та. Уз то иде и на по ме на да он то 
чи ни „(оштро)” (VI II/78). Ју го сло вен ске ди пло ма те су ухап ше не, 
и то у још ве ћем бро ју, тек по до ла ску у Бе о град. Ан дрић об ја шња
ва у дра ми да их на Бо ден ском је зе ру др же као та о це док и по след њи 
Не мац не на пу сти Ју го сла ви ју (VI II/82). Пра ви раз лог је дру га чи ји. 
Док тра ју рат не опе ра ци је, ни је мо гу ће без бед но до ве сти ју го сло
вен ске ди пло ма те у Бе о град, а вре ме док су при тво ре ни ко ри шће но 
је да би се про ве ри ло ко се од њих ба вио шпи јун ским по сло ви ма 
или ка квом дру гом де лат но шћу про тив Тре ће га рај ха. 

Ан дри ћу и Ми ли ци Ба бић по све ће на је де ве та сце на, ко ја се 
од и гра ва на клу пи крај Бо ден ског је зе ра. По сла ник уми ру је Ми ли
цу, чи ји је су пруг Не над од ве ден на са слу ша ње. Ан дрић прет по
ста вља да је раз лог при во ђе њу то што је Не над био со ци ја ли ста. 

И ов де не тач но сти. Јо ва но вић ни је при во ђен то ком бо рав ка 
у Бад Ша хе ну, а Ан дрић у ди пло ма ти ји ни је од „1921.” (IX/87), већ 
од 1920. го ди не. 
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Се де ћи та ко на клу пи, Ан дрић жа ли суд би ну Ју го сла ви је, и 
на во ди да је у бом бар до ва њу Бе о гра да по ги ну ло „17 хи ља да љу ди” 
(IX/90). Увер љи вост Ан дри ћа као ли ка се ти ме на ру ша ва, јер он 
на во ди број ко ји се због то тал ног ра су ла чи та вог др жав ног, управ
ног и ко му нал ног си сте ма мо гао та да са мо на слу ћи ва ти. Ми ли ца 
по ми ње пе сму „Ли ли Мар лен”, а Ан дрић ка же ка ко не ко на мер но 
пу шта ту пе сму, јер је слу ша це ло ју тро ка ко на ра ди ју и да она 
до њих до пи ре на та ла си ма бив шег Ра дио Бе о гра да, ко ји је пре тво
рен у „Вој нич ки Ра дио Бе о град” (IX/96), те да је од по чет ка еми
то ва ња те пе сме Ра дио за сут пи сми ма не мач ких вој ни ка из свих 
кра је ва Евро пе. Ни то ни је тач но. Не мач ки вој нич ки ра дио у Бе о
гра ду је ту пе сму ис пр ва еми то вао ју на или ју ла 1941, а по том, 
по што је по ву че на из про гра ма кра јем ју ла, усле ди ли су про те сти 
не мач ких вој ни ка. Сто га је еми то ва на од 18. ав гу ста исте го ди не, 
сва ко ве че у 21.57, пре по след њих ве сти то га да на, у 22. ча са.17 

На осно ву ве ли ког бро ја не мач ких вој ни ка ко је Ко стић ви ђа 
на ста ни ца ма при до ла ску из Бер ли на за Кон станц, Ан дрић за кљу
чу је да је то до бар знак, јер ће се Нем ци уско ро ре ши ти гру пе ју го
сло вен ских ди пло ма та пред „на пад на Ру си ју” (X/99), ка ко ве ли 
у де се тој сце ни, чи је је ме сто рад ње со ба хо те ла у ко јем су сме
ште не ју го сло вен ске ди пло ма те. У вре ме Ан дри ће ве де лат но сти 
у Бер ли ну уве ли ко су при слу шки ва не про сто ри је и те ле фон ски 
раз го во ри, што је он знао и био ве о ма оба зрив. 

Ни је слу чај но што је у јед ном из ве шта ју Ми ни стар ству ино
стра них по сло ва у Бер ли ну о ста њу и по на ша њу ју го сло вен ских 
ди пло ма та у Бад Ша хе ну ре че но: 

По на ша ње по сла ни ка Ан дри ћа пре и то ком од ла ска бив ших 
ју го сло вен ских ди пло ма та из Бер ли на је у до пи су ше фа Про то ко
ла го спо ди ну ми ни стру ино стра них по сло ва Рај ха оце ње но као 
узо р но. О ово ме је го спо дин ми ни стар ино стра них по сло ва Рај ха 
дао да се оба ве сти Фи рер. Про то ко лу је из да та ди рек ти ва да по сла
ник мо же, уко ли ко то же ли, да оста не у Не мач кој или да от пу ту је 
у зе мљу по соп стве ном из бо ру. Шеф Про то ко ла је на то Ан дри ћу 
са оп штио да мо же да пре ђе у Швај цар ску, али и да оста не у Не мач
кој, ако то ви ше же ли. Го спо дин Ан дрић се та да о то ме ни је из ја снио. 
У по след ње вре ме је по сла ник Ан дрић пред став ни ку Про то ко ла при 

17 Der Mythos „Li li Mar leen”. In: Axel Joc kwer: Un ter hal tun gsmu sik im Drit ten 
Re ich. Kon stanz, Univ., Diss., 2005. S. 234–245. Liel Le i bo vitz, Mat thew I. Mil ler: Li li 
Mar leen. Ein Lied be wegt die Welt. Aus dem ame ri ka nischen En glisch von Nat ha lie 
Lem mens. Edi tion El ke He i den re ich bei C. Ber tels mann, München 2009. S. 125–137. 
Оба из вор ни ка на ве де на пре ма: https://de.wi ki pe dia.or g/wi ki/Li li_Mar lenn (По
се ће но: 31.10.2016).
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гру пи за раз ме ну, са вет ни ку по слан ства Каст не ру тра жио да му се 
до зво ли да са це ло куп ном гру пом за раз ме ну пре ђе у Швај цар ску.18 

Ко стић при ча да је у Бер ли ну гле дао филм ски жур нал и да 
су гле да о ци пље ска ли ви дев ши ка ко су спо менпло чу Га ври лу 
Прин ци пу на ме сту где је убио над вој во ду Фер ди нан да „ба ци ли 
под Хил те ро ве но ге” (X/103). Та пло ча је би ла од мер ме ра, са укле
са ним по зла ће ним сло ви ма, и би ла је ве о ма не по де сна за ба ца ње, 
на ро чи то не пред но ге Фи ре ру. Она му је по ка за на нај ве ро ват ни је 
у во зу, у ко ме је био Фи ре ров глав ни штаб, код ме ста Ме них кир
хен (Mönichkirchen) у Ау стри ји, ода кле је Хи тлер пра тио на пад на 
Ју го сла ви ју и Грч ку на зван „Про лећ на олу ја” (Frühlingssturm), о 
че му све до чи та да на пра вље на фо то гра фи ја. 

Ан дрић се на до ве зу је на Ко сти ћа и ми шље ња је да Хи тлер у 
вре ме ка да му је Ан дрић пре да вао акре ди ти ве, апри ла 1939, ни је 
знао да је он био при пад ник Мла де Бо сне. 

Од ла зак за Бе о град се при ма као и Ан дрић се у је да на е стој 
сце ни џен тлмен ски опра шта од Кест не ра, ко ји му са жа ље њем 
са оп шта ва ка ко се ове го ди не не ће одр жа ти са ста нак но бе ло ва ца 
и по на вља му да мо же да оде у би ло ко ју зе мљу пре ма соп стве ном 
на хо ђе њу. На кра ју сце не Ан дрић сво ди по ли тич ки ра чун до га ђа ја 
по след њих ме се ци и пи та се „за што се све мо ра ло од и гра ти ова ко?” 
(XI/107). 

Два на е ста сце на при ка зу је гу жву на Бе о град ској же ле знич кој 
ста ни ци кроз ко ју се про би ја ју Ан дрић и ње го ви са рад ни ци, пра
ће ни до ви ци ма упу ће ним Ан дри ћу за то што Нем ци хап се ју го сло
вен ске ди пло ма те. Ту је по но во она Ци ган ка са на род ним му дро
сти ма: „Чи ја си ла оно га и цар ство...” (XII/110 и 111). 

Дво стру ким по на вља њем сце не при во ђе ња по је ди них ју го сло
вен ских ди пло ма та осум њи че них за ан ти не мач ку де лат ност на 
по чет ку и кра ју дра ме су ге ри ше се и Ан дри ће ва од го вор ност, али 
исто вре ме но и оправ да ње због бес по моћ но сти јед ног по сла ни ка 
ко ји ви ше не ма ни ка вих ин ге рен ци ја ни ти ути ца ја да хап ше ња 
спре чи. Пи та ња до вик ну та та да на же ле знич кој ста ни ци упут ни је 
је би ло по ста ви ти ак те ри ма пу ча и ју го сло вен ској вла ди. 

Ли ко ви Ју го сло ве на у овој дра ми не уче ству ју ак тив но у 
спле ту по ли тич ких окол но сти ко ји ма су бес по моћ но пре пу ште ни 
на ми лост и не ми лост, иа ко је пи сац мо гао да при ка же Ан дри ћа 
ко ји је ки ван на кне за, вла ду Цвет ко вић –Ма чек, а и на пу чи сте ко ји 

18 PA AA, R 29663. AA, Büro des Staatssekretärs. Ak ten be tref fend: Ju go sla
wi en. Band 3. Auf ze ic hnung, zu Prot. A 9107 XIV 180, Pe terPirk hahn. Ber lin, den 
23. Mai 1941. Pag. 153249. 
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су по ква ри ли сми сао ње го вог дво го ди шњег по сла нич ког за ла га ња 
на одр жа ва њу до брих од но са. Ја њић је ту мо рао да се опре де ли или 
за по рат ну ко му ни стич ку хва лу пу ча као из ра за во ље на ро да пред
во ђе ног Ко му ни стич ком пар ти јом, или да по гле да ствар но сти у 
очи и пуч при ка же као ен гле ску под лу игру ка ко би се рат про ши рио 
на Ју го сла ви ју. Та нео пре де ље ност је пре не та и на лик Ан дри ћа. 
Уме сто да ју го сло вен ске по ли ти ча ре те ра до ђа во ла јер су ма ло ум ним 
по те зом гур ну ли др жа ву и срп ски на род у про паст, он про по ве да 
сто и ци зам и те ши све од ре да, а глас је ди но по ви су је на Дер нбер га, 
чи ја је уло га крај ње фор мал на. 

Опре де ље њем за ко му ни стич ко гле да ње на пуч из о ста вљен је 
лик пу ков ни ка Ва ух ни ка ко ји оба ве шта ва Бе о град о пред сто је ћем 
бом бар до ва њу, што би, сва ка ко, по ди гло на пе тост рад ње. Ли ко ви 
су, ина че, кру ти, без емо ци ја, мло ха ви и ма ло крв ни, и ка зу ју не што 
што се од њих ма њеви ше оче ку је да ће ре ћи.

Чи та лац или гле да лац Ве ле по сла ни ка сре ће јед ног кон тем пла
тив ног Ан дри ћа по ми ре ног са свим шта му се до га ђа, а од по ми
ре но сти се дра ма не пра ви, јер тај књи жев ни об лик жи ви од на пе
то сти и обр та. Иа ко се пра ва дра ма од ви ја ла мар та и апри ла 1941. 
го ди не у Бе о гра ду (пуч, бом бар до ва ње), дра ма ко ја се од ви ја у 
Бер ли ну је у са мо ме Ан дри ћу, ко ме се ру ши мла да лач ки сан – 
за јед нич ка др жа ва Ју жних Сло ве на и про паст ми си је због ко је је 
по слат у Бер лин, да ра ди на уна пре ђе њу до брих од но са и очу ва њу 
ју го сло вен ске не у трал но сти. 

Све у све му, Ја њи ћу ни је по шло за ру ком да ухва ти на пе ту 
ат мос фе ру пред ју го сло вен ску ка та стро фу у По слан ству Кра ље ви
не Ју го сла ви је у Бер ли ну, чи ји је глав ни пред знак би ло при сту па ње 
Ју го сла ви је Трој ном пак ту у Бе чу. Дра ма Ве ле по сла ник ви ше под
се ћа чи та о ца на не ке исто риј ске се квен це не го што му омо гу ћа ва 
да до жи ви дра ма тич ност исто риј ских до га ђа ја кроз ли ко ве. 

Ов де ни је у пи та њу до ци ра ње због то га што је ау тор пре не бре
гао од ре ђе не исто риј ске чи ње ни це и при ка зао не што што се ни је 
до го ди ло. Пи сац исто риј ске дра ме на то има пра во, али ако се при 
ства ра њу исто риј ске дра ме огре ши на ви ше од два де сет ме ста о 
ма те ри јал не чи ње ни це, ути сак о тој дра ми ни у ком слу ча ју не 
мо же да бу де по во љан. 




