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ви де ћи свет као не ку ви шу ста ме ност хар мо ниј ске це ли не упр кос не ми
ру и там ним обла ци ма на шег са вре ме ног до ба. То ли ко ле по те на јед ном 
ме сту, као што је то Вар на или фран цу ска лу ка и град Сет на Азур ној 
оба ли, уз ди же пе сни ка и са му пе снич ку реч ка не бу и на гла ша ва рас кош 
лир ске сли ке у про за и ди „Мор ска гра ди на”. Пе сма „Ар го на у ти”, уз бу
дљи вом ре ми ни сцен ци јом древ но сти ме ди те ран ске кул ту ре, пе сни ка 
не за о би ла зно во ди и ка вр хун ским сти хо ви ма Се фе ри са и Ка ва фи ја, 
остра шће них пе сни ка ју жних мо ра и ме ди те ран ске кул ту ре.

Гла со ве ве дри не, пе снич ку књи гу Ми ћа Цви је ти ћа, пам ти ће мо 
по нај пре као апо те о зу ово ме све ту и по е зи ји, са јед ним го то во ре ли ги
о зним осе ћа њем за хвал но сти. И шта год да је чи сто пе сни штво, оно је 
осо би тост лич не енер ги је ре чи, ко ја до ла зи из пра ме ња тре нут ка ек ста зе. 
Мо жда са мо да нам ука же на не што ва жно – да је свет ди ван дар, ис пу
њен та ко ђе окрут но шћу и злом. Али, и по ред то га, још увек ди ван.

Ми лу ни ка МИ ТРО ВИЋ

ИВО АН ДРИЋ ИЗ ГЕР МАН(И)С(ТИЧ)КЕ ПЕР СПЕК ТИ ВЕ

Сло бо дан Гру ба чић, Зво на Иве Ан дри ћа, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2020; 
Ми ха ел Мар тенс, У по жа ру све то ва. Иво Ан дрић – је дан европ ски жи вот: 
би о гра фи ја, пре ве ла с не мач ког Va le ria Fröhlich, Ла гу на, Бе о град 2020

У раз ма ку од све га не ко ли ко сед ми ца по ја ви ле су се пр вих мје се ци 
2020. го ди не дви је књи ге о жи во ту и дје лу Иве Ан дри ћа. Ри јеч је о ком
па ра тив ној сту ди ји Сло бо да на Гру ба чи ћа Зво на Иве Ан дри ћа и би о граф
ској мо но гра фи ји Ми ха е ла Мар тен са У по жа ру све то ва, под на сло вље ној 
Иво Ан дрић – је дан европ ски жи вот. Те дви је књи ге осим очи глед не 
те мат ске по ду дар но сти спа ја и из вје сна ком па ти бил ност ау тор ских ви
зу ра, бу ду ћи да је ау тор пр ве углед ни срп ски гер ма ни ста Сло бо дан Гру
ба чић, а дру ге Ми ха ел Мар тенс, ње мач ки но ви нар са ду го го ди шњим 
про фе си о нал ним ин те ре со ва њем за срп ску кул ту ру и уоп ште ов да шње 
те ме. Ри јеч ју, го то во исто вре ме но по ја вљу ју се дје ла ко ја опус срп ског 
но бе лов ца са гле да ва ју у озрач ју јед не за пад но е вроп ске, гер ман(и)с(тич)ке 
пер спек ти ве. 

Син хро ност пу бли ко ва ња ре зул та та ова два из ну тра са гла сна и 
ме ђу соб но до пу њу ју ћа ис тра жи ва ња с јед не стра не ода је ути сак под ву
че не цр те ис под ви ше го ди шњег исто ри о граф ског, књи жев ног, ки не ма
то граф ског и ра зних дру гих ин те ре со ва ња за Ан дри ћев ду бо ко ам би
ва лен тан од нос од нос пре ма јед ној зе мљи и ње ној кул ту ри, о ко јој је у 
сво јим Све ска ма са по ма ло не ка рак те ри стич но ем фа тич ном ин то на ци јом 
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из ре као: „Нем ци и Не мач ка! То је нај ве ћа му ка мо га жи во та, слом ко ји 
мо же зна чи ти у чо ве ко вој суд би ни или пре крет ни цу или смрт.” С дру ге 
стра не, она мо жда на зна ча ва смјер бу ду ћих про у ча ва ња, ко ја ће се ви ше 
кре та ти ка упо ред ним ин тер пре та ци ја ма Ан дри ће вог дје ла и на ци о нал
не ли те ра ту ре на чи јем пре сто лу сје ди Ге те, као нај по ми ња ни ји ау тор 
у по ме ну тим пи шче вим би ље жни ца ма (чак ис пред Ње го ша и Ву ка!), а 
ко ју је у два де се том ви је ку до нај ви ших ви си на до вео То мас Ман, је дан 
од Ан дри ће вих не при ко сно ве них спи са тељ ских узо ра.

* * *

Кре ћу ћи се тра гом мо тив ског ком плек са зво на, ка ко је и са мим 
на сло вом су ге ри са но, Гру ба чић је раз вио ин тер пре та ци ју јед не ми са о не 
ни ти Ан дри ће ве про зе ко ја ње гов ства ра лач ки сен зи би ли тет и по глед на 
сви јет по ве зу је са тро ји цом ве ли ких ау то ра ње мач ког је зи ка – То ма сом 
Ма ном, Р. М. Рил ке ом и Фран цом Каф ком. Зво но као дру ги нај зна чај ни 
сим бол Ан дри ће вог дје ла, ка ко је то још при је го то во три де це ни је у 
Књи зи о Ан дри ћу (1992) ис та као Пре драг Па ла ве стра, пре ма Гру ба чи
ће вом ми шље њу „иде у ред оних нај ва жни јих, иа ко мно го упа дљи ви јих 
сим бо ла, као што су мо сто ви, ле по та и сун це” (58). Гру ба чић као јед но 
од по ла зи шта сво јих ис тра жи ва ња узи ма фа сци клу из пи шче ве остав
шти не, са чу ва ну у „Лич ном фон ду Иве Ан дри ћа” Ар хи ва СА НУ под 
ред ним бро јем 444, са на сло вом „Зво на”, у ко јој су ау то ро вом ру ком 
при ку пље ни ис пи си, но вин ски исјеч ци, ча со пи си, бро шу ре и пи сма 
„ко ја се ба ве њи хо вом исто ри јом” (17). Ра зло жно при хва та ју ћи тај књи
жев но и сто риј ски до ку мент као под сти цај ну, чак оба ве зу ју ћу смјер ни цу, 
Гру ба чић ана ли зи ра нај мар кант ни ја мје ста пи шче вог про зног опу са 
ко ја се екс пли цит но ба ве зво ном и ње го вом ком плек сном исто риј ском, 
ре ли гиј скоме та фи зич ком, естет ском и дру гом сим бо ли ком. Ау тор у 
њи ма уо ча ва „ани ми стич ки стил, људ ске осо би не при пи са не ме та лу” 
(35) и из во ди да та „Ан дри ће ва цен трал на ми то ло ге ма” има спе ци фич ну 
те жи ну, чак „ве ћу од оне ко ју за Ге теа има сли ка ду ге” (40). То је пу та ња 
Гру ба чи ће вог хе р ме не у тич ког лу ка: она по ла зи од до ку мен та, пре ко 
има нент не ана ли зе умјет нич ког тек ста, да би за вр ши ла у па ра ле ли са 
не ким од ње мач ких узо ра, од но сно ње мач ких пан да на Ан дри ће вом по
е тич ком свје то на зо ру. Ау тор про ду бљу је свој увид за кључ ком да бру ја ње 
зво на у Ан дри ће вој про зи пред ста вља, за пра во, ема на ци ју пи шче вих на 
умјет нич ки на чин из ра же них ме а фи зич ких пред о сје ћа ња: „Очи глед но 
је да по сто ји и не ко не по сто је ће зво но, има ги нар но али не ма ње ау тен тич
но – зво но у ко је ве ру је је дан Иво Ан дрић. Зво но ко је по ста је знак по ет ске 
ми сти ке” (52).

Дру га по ло ви на сту ди је при па да ин тер пре та тив ним па ра ле ла ма са 
кон крет ним пи сци ма, од но сно дје ли ма ње мач ке књи жев но сти. Дје ли мично 
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на пу шта ју ћи кон стан ту сим бо ли ке зво на у Ан дри ће вом опу су пра ће ну 
у пр ва два по гла вља сту ди је, ко ја ће се са мо мје сти мич но про ја вљи ва ти 
у пре о ста ла два, Гру ба чић да је за ни мљив по глед на дво ји цу пи са ца који 
се мо гу из ви ше ана ли тич ких угло ва са мје ра ва ти, а на ро чи то ка да је ри
јеч о њи хо вим ре мекдје ли ма, ка ква су Ча роб ни брег и Про кле та авли ја. 
Ма да је и на уч ној и чи та лач кој јав но сти до бро по зна та Ан дри ће ва књи
жев на ве за ност за Ма на, ко ју је у ви ше на вра та не у ви је но ис по ља вао, 
ком па ра ци ја по ме ну тих ро ма на мо же на пр ви по глед би ти у нај ма њу 
ру ку за чуд на, с об зи ром на све њи хо ве раз ли чи то сти по чев ши од хро
но то па, ли ко ва, ат мос фе ре, идеј них им пли ка ци ја, па све до фи зич ког 
кри те ри ју ма оп се жно сти са мих тек сто ва. Ме ђу тим, срод ност Ча роб ног 
бре га и Про кле те авли је Гру ба чић от кри ва у њи хо вом ге но ло шком, да
кле, струк тур но по сма тра но, су штин ском ка рак те ру, оли че ном у обо стра
ном осла ња њу на тра ди ци ју бил дун гсро ма на (што је још јед на ди рект на 
и ду бо ка ве за са Ге те ом). Иа ко за Ма нов ро ман не сум њи во пре суд ни ја, 
та тра ди ци ја сна жно је при сут на и код Ан дри ћа и она је пре ци зно де
тек то ва на и ар гу мен то ва но пре до че на:

Ши ре гле да но, исто ри ја мла ди ћа из Сми р не за пра во је ми ни ја тур ни 
обра зов ни ро ман. У ње му се не го во ри са мо о вре ме ни ма у ко ји ма да нас 
ни ко ра зу ман не би до бро вољ но жи вео. О вре ме ни ма ко ја су не ки љу ди 
мо гли пре жи ве ти са мо бе жа њем у спе ку ла ци ју, му зи ку или – у пи са ње. 
Ако им је би ло да то. Па и кад им је би ло да то, као што је ту сре ћу имао 
па три циј ски син Ћа мил, не ка исто вре ме но ста кла ста и те шка ат мос фе ра 
над ви ла би се над пеј за жом ње го вог ду хов ног све та. Не ка там на коб угро
зи ла би ње гов мир и спо кој ство. Ни ко не ужи ва та ко не по му ће ну сре ћу 
да се не би мо рао бо ри ти са ње ном не стал но шћу (91).

Осим што је ка рак те ри сти чан узо рак Гру ба чи ће вог пи сма у до бром 
спо ју књи жев но и сто ри о граф ског и на уч но е се ји стич ког дис кур са, овај 
од ло мак от кри ва лач ки до ка зу је Ан дри ће ву умјет нич ку су ве ре ност, 
ко јом је у сре ди шњој епи зо ди ње го вог крат ког ро ма на кон ден зо ван кон
сти ту тив ни чи ни лац у раз во ју јед ног од глав них на след ни ка еп ске фор
ме за пад но е вроп ске ли те ра ту ре – обра зов ног ро ма на. Гру ба чи ћев про
ду бље ни увид, по ред са мо стал не ври јед но сти ни јан си ра ног ана ли тич ког 
про до ра у дје ло јед ног пи сца, сна жан је под сти цај да љим ком па ра тив ним 
из у ча ва њи ма на ре ла ци ји Иво Ан дрић – То мас Ман, бу ду ћи да у не са
гле ди вој ли те ра ту ри о Ан дри ће вом дје лу ису ви ше ду го не до ста је те
мељ на сту ди ја о од но су Про кле те авли је и дје ла тек на из глед са њом 
не са мјер љи ви јег не го што је то Ча роб ни брег – ро ма на Јо сиф и ње го ва 
бра ћа – чи ју је ин тер тек сту ал ну ве зу та ко ђе још при је ско ро три де сет 
го ди на на зна чио Иво Тар та ља у свом Пу ту по ред зна ко ва (1991). 

За вр шни одје љак са по ста вља опу се Ан дри ћа, Рил кеа и Каф ке, от кри
ва ју ћи њи хо ву по е тич ку срод ност у сми слу умјет нич ке ре пре зен та ци је 
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ствар но сти као цир ку ске аре не. У не што раз у ђе ни јем ин тер пре та тив ном 
хо ри зон ту, ко ји се сло бод но кре ће ме ђу фор мал но ра зно ли ким тек сто
ви ма тро ји це ау то ра и ус по ста вља по не кад мо жда ису ви ше сло бод не 
по ду дар но сти, cir cus mun di ипак се по ја вљу је као не сум њи ва кон стан та, 
би ло да је ри јеч о при ка за ној ствар но сти, би ло о уну тра шњем сви је ту 
ју на ка ана ли зи ра них тек сто ва, од но сно њи хо вих фраг ме на та. Жи вот 
као при вид, оп сје на, па у на зна че ном ме та фо рич ком свје тлу и ма ђи о ни
чар ски трик, по ја вљу је се код Ан дри ће вих ју на ка у маг но ве њу, ко је је, 
сма тра Гру ба чић, „слич но Каф ки и Рил кеу, удар ни емо ци о нал ни до жи
вљај” (147). Про на ла зе ћи у ни зу сен тен ци, од ло ма ка, по ет ских сли ка на 
та кав на чин обо је ну умјет нич ку ми са о ност, ау тор је Ан дри ћа – ре че но 
у ду ху ње го ве те зе – уз не што хер ме не у тич ке акро ба ти ке смје стио из ме
ђу пи са ца ко ји му ни су то ли ко бли ски ко ли ко то То мас Ман не сум њи во 
је сте. У сва ком слу ча ју, по глед са за вр шне тач ке ка по чет ку књи ге об у
хва та до сле дан и по све ћен на пор да се по нор ни је са гле да и ана ли зи ра 
не ис црп ни Ан дри ћев опус, на ро чи то у ње го вој ко ре ла тив но сти са ње
мач ком књи жев ном тра ди ци јом. У том сми слу за мјер ка би се мо гла 
упу ти ти на сло ву књи ге, ко ји ис пр ва су ге ри ше те мат ски су же ни ју пер
спек ти ву и по сто ја ни ју ана ли тич ку кон цен тра ци ју на на слов ни мо тив 
то ком свих по гла вља сту ди је. До бро на мје ран чи та лац ипак ће за кљу чи ти 
да ни је до био не што дру го од оног што му је обе ћа но, већ не што ви ше 
од оног што је оче ки вао. 

* * *

Мар тенс је, пре ма вла сти тим ри је чи ма из „Пред го во ра срп ском 
из да њу”, сво ју књи гу на ми је нио чи та о ци ма „зе ма ља не мач ког го вор ног 
под руч ја (и ка сни је мо жда и дру гих го вор них под руч ја)”, а она је за ми
шље на као „по ку шај при бли жа ва ња јед ном чо ве ку и јед ном до бу” (9). 
Те увод не на по ме не ис ти чу дви је бит не ка рак те ри сти ке Мар тен со ве 
би о гра фи је: она је Ан дри ћев жи во то пис из јед не „спо ља шње” пер спек
ти ве, за раз ли ку од при род но пре те жног бро ја слич них ис тра жи ва ња 
до ма ће (књи жев не) исто ри о гра фи је, док је, исто вре ме но, ис тра жи вач ки 
по глед упу ћен пре ко пи шче вог ра ме на у ду би ну ње го ве епо хе. Ни је, 
сто га, слу чај но што Мар тенс у истом, увод ном ди је лу срп ског из да ња 
ис ти че по се бан зна чај дво је Ан дри ће вих би о гра фа за соп стве на ис тра жи
ва ња: Жа не те Ђу кић Пе ри шић, ау тор ке до са да нај о бим ни је Ан дри ће ве 
би о гра фи је Пи сац и при ча (2012) и Ду ша на Гли шо ви ћа, гер ма ни сте који 
се нај и сцрп ни је ба вио Ан дри ће вим „бер лин ским го ди на ма” у књи зи Иво 
Ан дрић, Кра ље ви на Ју го сла ви ја и Тре ћи рајх (2012). Мар тенс је, на и ме, 
у свом По жа ру све то ва на сто јао да спо ји об у хват ност сли ке пи шче вог 
жи во та са по себ ним ин те ре со ва њем за ње го во мје сто у ди на мич ној исто
ри ји XX ви је ка, по себ но се за ни ма ју ћи упра во за вр ху нац Ан дри ће ве 
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ди пло мат ске ка ри је ре „из ван ред ног по сла ни ка и опу но мо ће ног ми ни стра” 
у Бер ли ну. 

У јед ном ин те ре сант ном ин тер вјуу ко ји је дао ов да шњим ме ди ји ма 
Мар тенс је ис та као раз ло ге та квог свог при сту па: не за до во љан чи ње
ни цом да се у Ау стри ји и Ње мач кој, чак и ме ђу сту ден ти ма сла ви сти ке, 
не до вољ но чи та и по зна је Ан дрић, пи сац пре суд но оби ље жен исто риј
ским на сли је ђем зе мље свог по ри је кла, али и сам ду бо ко упле тен у 
исто риј ске до га ђа је ви ше од мно гих дру гих зна чај них пи са ца XX сто
ље ћа (Мар тенс ис ти че Но бе ло ве ла у ре а те), од лу чио се на на пор ова кве 
вр сте. Ре зул та ти тог ис тра жи ва ња су, ме ђу тим, до бро до шли не са мо 
(за пад но)европ ској пу бли ци већ и ре ги о нал ној јав но сти, у ко јој се по
сљед њих го ди на све за о штре ни је по ле ми са ло о Ан дри ће вом ли ку и 
дје лу. Мар тенс је, уз не ко ли ко не ми нов них, не са свим сит них не до ста
та ка, на пи сао са др жај ну и у из вје сном сми слу не при стра сну књи гу (а о 
Ан дри ћу се че сто пи са ло са раз ли чи том вр стом по ја ча них осје ћа ња), 
ко ја с јед не стра не син те ти зу је до са да шња зна ња о ве ли ком пи сцу, а с 
дру ге до пу њу је по је ди на за там ње на мје ста ње го ве би о гра фи је, од но сно 
освје тља ва их из јед не но ве пер спек ти ве. 

Ма да пи са на на уч нопо пу лар но, без апа ра та о не по сред ном ко ри
шће њу до ку мен та ци је и ли те ра ту ре, Мар тен со ва сту ди ја о Адри ће вој 
би о гра фи ји за сно ва на је на за вид ном по зна ва њу до са да шњих про у ча
ва ња тог пи сца, али и на но во про на ђе ној до ку мен та ци ји у раз ли чи тим 
ар хи ви ма и дру гим из во ри ма. Мар тенс је углав ном од го во рио са мо на
мет ну том за дат ку: ње го ва књи га мо же пред ста вља ти увод у Ан дри ћев 
жи во то пис, а исто вре ме но би ти пу то каз ка пом ни јем или спе ци фич ни
јем упо зна ва њу са ње го вим жи во том и дје лом. Као ис ку сан но ви нар, 
али и про зни пи сац (ро ман У по тра зи за ју на ком об ја вљен је на срп ском 
је зи ку 2013), Мар тенс је ис при по ви је дао Ан дри ће ву би о гра фи ју са спо
соб но шћу да уне се жи вост у не ка да оп ску ран а не кад дво сми слен исто
риј ски, од но сно би о граф ски по да так. Иа ко стил ски рас при ча на, Мар тен
со ва књи га о Ан дри ће вом жи во ту ни је од ам би ци о зне пу бли ци сти ке 
по ста ла псе у до ли те ра ту ра, што је уви јек опа сност ко ја вре ба јед ног 
жи во то пи сца, већ би о гра фи ја у стро гом зна че њу те ри је чи.

Је дан од ква ли те та Мар тен со ве књи ге ко ји тре ба ис та ћи је сте ауто
ро во до бро по зна ва ње Ан дри ће вог књи жев ног ра да. Не ке од ва жних по
је ди но сти пи шче ве би о гра фи је Мар тенс ће про ниц љи во про на ла зи ти у 
Ан дри ће вим при по вјет ка ма, ро ма ни ма и за пи си ма, као ма ски ра не ауто
би о граф ске по дат ке. Та ко је већ на са мом по чет ку у при по вје ци „Би фе 
Ти та ник” уо чио пред и сто ри ју Стје па на Ко ви ћа као по тен ци јал но ли те
рар но тран спо но ва ну по ро дич ну по ви јест са мог пи сца (24). Јед на ко је 
ин три гант на, а исто то ли ко вје ро ват на прет по став ка о ве зи Ан дри ће вог 
мје ста ста но ва ња и мо гућ но сти да то ком ра та из свог ста на у При зрен
ској ули ци по сма тра же ље знич ку ста ни цу и за ро бље ни ке упу ће не ка 
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не ком од на ци стич ких ло го ра са ри је чи ма пи шче вог ју на ка Али хо џе, 
ко је из ра жа ва ју зло коб ну слут њу о град њи же ље зни це у Ви ше гра ду (172). 
Кре ћу ћи се кроз пи шчев жи вот, ау тор књи ге У по жа ру све то ва во ди 
чи та о ца кроз ње гов ли те рар ни опус, ула зе ћи ду бље у кон крет не тек сто
ве ка да се за то ство ри по тре ба и пру жи од го ва ра ју ћа при ли ка. 

Дру га ва жна од ли ка ове би о гра фи је је ау то ро ва ис тра жи вач ка и 
спи са тељ ска објек тив ност: сли ка о Ан дри ћу ни је ни цр на ни би је ла, 
ка ква је у не ма лом бро ју до са да шњих тек сто ва нај ра зли чи ти је вр сте и 
про ве ни јен ци је о срп ском но бе лов цу не ри јет ко би ла. Ан дрић се по ја вљу
је пред чи та о цем са свим сво јим ства ра лач ким и људ ским вр ли на ма, али 
и са по је ди ним ка рак тер ним цр та ма ко је те шко да би се мо гле озна чи ти 
узор ним. Мар тенс, с јед не стра не, при ка зу је Ан дри ћа као мла дог ре во
лу ци о на ра и оду ше вље ног па три о ту то ком Ве ли ког ра та и као до след ног 
но си о ца гра ђан ске хра бро сти у го ди на ма на ци стич ке оку па ци је, али и 
као „опор ту ни сту” (277) пред ко му ни стич ким ре жи мом, у чи јем је си сте
му осим јед не вр сте кет ма на пи сац знао да ис по љи се лек тив ну со ли дар
ност са ино стра ним ин те лек ту ал ци ма ко ји стра да ју од то та ли тар них 
вла сти, за раз ли ку од оних ко ји су тр пје ли раз ли чи те вр сте опре си је у 
со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји (261). Та ко је ство ре на до ста ре љеф на сли
ка јед не ви ше стру ко ин те ре сант не лич но сти, под јед на ко на мо рал ној 
вер ти ка ли ву че не по бла ту ко ли ко и ди за не у зви је зде са уви јек истом 
спи са тељ ском вје ром у вла сти ту не по гре ши вост, про пор ци о нал ну ра сто
ја њу од ствар не исти не о пи шче вом жи во ту и дје лу. 

У том сми слу, као већ ду ги низ го ди на не за о би ла зно на ан дри ћо ло
шком ре пер то а ру, на шло се у ве ли кој мје ри кон стру и са но и зло у по тре
бља ва но пи та ње пи шче вог од но са пре ма бо сан ским му сли ма ни ма и 
исла му. На сто је ћи да не при стра сно са гле да и Ан дри ћев жи вот и ње го ву 
ли те ра ту ру, Мар тенс је, сво јим по гле дом „спо ља шњег” по сма тра ча, кога 
за Ан дри ћа ве жу при је све га чи та лач ке сим па ти је, о том пи та њу из ре као 
у пи шче вом дје лу уте ме љен, а ана ли тич ки не дво сми слен суд:

Да ли је у сво јим књи га ма ство рио „ат мос фе ру тур ске кри ви це” и 
ди фа ми рао ислам као из вор зла? Си гур но је да ће, ко бу де тра жио, у Ан
дри ће вом де лу на ћи мно го при ка за ужа сног на си ља ко је му сли ма ни вр ше 
над хри шћа ни ма. Али на ћи ће се исто та ко и при ме ри гро зо та ка то лич ких 
Хр ва та и пра во слав них Ср ба. Ан дрић јед но став но не ма по зи тив ну сли ку 
о то ме ка ко се љу ди на вла сти оп хо де пре ма они ма ко ји не ма ју моћ: „Људи 
су ту са мо да му че и уби ја ју је дан дру гог, та ко је од у век би ло и би ће за у
век” – ову ре че ни цу, ко ју је Фри дел у Кул тур ној исто ри ји но вог до ба 
при пи сао Ге теу, Ан дрић је се би за бе ле жио. По што се ве ли ки део ње го вих 
при ча од и гра ва у вре ме ка да су „Тур ци” вла да ли Бал ка ном, ње го ва не га
тив на сли ка љу ди од но си се на ро чи то на при ка зи ва ње му сли ма на – јер 
они има ју нај ве ћу моћ а ти ме и нај ви ше мо гућ но сти да чи не зло (169).
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Ан ти ан дри ћев ска кам па ња, ко ју је до са да кри тич ки нај у спје ли је 
раз об ли чио Зо ран Ми лу ти но вић у Би ци за про шлост (2018) – из не на ђу је 
од су ство тог на сло ва на Мар тен со вом по пи су ли те ра ту ре – до би ла је и 
у ње го вој књи зи сна жну и увјер љи ву кон тра ар гу мен та ци ју, ко ја при је
чи да љи пут ко ли ко иде о ло шки остра шће ном, то ли ко и књи жев но те о
риј ски не фун ди ра ном го во ру о јед ном опу су, уте ме ље ном на нај ви шим 
ху ма ни стич ким ври јед но сти ма. 

По себ но за ин те ре со ван за Ан дри ће ве бер лин ске го ди не, Мар тенс 
је са не сва ки да шњом па жњом и ис црп но шћу, до но се ћи не ке но ве по дат ке 
о пи шче вим ди пло мат ским да ни ма у пре сто ни ци Тре ћег рај ха, при ка зао 
тај пе ри од ње го вог жи во та. Ви ди мо Ан дри ћа у по зна тим епи зо да ма 
ње го ве би о гра фи је: ка ко пре да је акре ди ти ве Адол фу Хи тле ру и на кон 
то га дви је го ди не во ди дво стру ки жи вот над зи ра ног ди пло ма те, ко ји је 
при ну ђен да хва ли ак ту ел ну власт и увје ра ва је о ју го сло вен скоње мач
ком при ја тељ ству, док у сво јим би ље жни ца ма оста вља тра го ве лич не 
згро же но сти и стреп ње пред оним што ви ди и пред о сје ћа. Ту су, та ко ђе, 
и свје до ча на ства о Ан дри ће вим при ват ним ве за ма, нај че шће са умјет ни
ци ма и ин те лек ту ал ци ма, углав ном по што ва о ци ма ње го вог књи жев ног 
та лен та, по пут кан це ла ро вог оми ље ног ва ја ра Ар ноа Бе ке ра, за тим Карла 
Шми та, а пре ко ње га и Ерн ста Јин ге ра, пи сца ко ји ће ше зде се тих го ди на 
по ку ша ти да об но ви кон такт са Ан дри ћем, на шта ће овај оста ти ни јем у 
свом оба зри вом ћу та њу о вла сти тој бер лин ској про шло сти. Мар тенс, та
ко ђе, с раз ло гом ак цен ту је зна чај Ан дри ће вих по след њих да на у Бер ли ну, 
ка да је, као „по сла ник са сма ње ним ау то ри те том”, тр пио јед ну вр сту 
лич не и про фе си о нал не сра мо те, бу ду ћи да је иза ње го вих ле ђа ју го сло
вен ско на мје сни штво пре го ва ра ло о пот пи си ва њу Трој ног пак та слу же ћи 
се Ан дри ћем као не ким ви дом „по гре шног ори јен ти ра”, ка ко је ње го ву 
по зи ци ју тач но са гле дао исто ри чар Ан дреј Ми тро вић („Ан дрић као ди
пло ма та”, Све ске За ду жби не Иве Ан дри ћа, год. 9–10, св. 7, 1991, 216–221).

Ипак, иа ко у ве ли кој мје ри по у здан хро ни чар Ан дри ће вог жи во та, 
ма да не и не склон не по у зда ним би о граф ским цр ти ца ма ко је су до да на
шњег да на оста ле на ни воу гла си на о пи шче вој при ват но сти, Мар тенс 
је у свом на по ру да исто риј ски кон тек сту а ли зу је Ан дри ћа и ње го во 
дје ло под ле гао јед ној вр сти по ви је сног по јед но ста вљи ва ња, за шта му 
се већ адре си ра ју при лич но оштре кри ти ке. У зна чај ној мје ри уоп ште на 
и по јед но ста вљу ју ћа сли ка Дру гог свјет ског ра та на ју жно сло вен ском 
про сто ру (174–178), во ђе на сте ре о тип ним мо де лом „аси ме трич не си ме
три је”, ка ко је тај дис кур зив ни фе но мен озна чио Ми ло Лом пар у сво јој 
књи зи Дух са мо по ри ца ња (2011), пру жа (стра ном) чи та о цу не до вољ но 
со лид ну пред ста ву о „уну тра шњим” су ко би ма 1941–1945, чи је су дра
стич не раз мје ре и пре о кре ти упра во ути ца ли на по је ди на Ан дри ће ва 
ин тим на и по ли тич ка опре дје ље ња, о че му се у Лом па ро вој књи зи, коју 
Мар тенс не на во ди ме ђу сво јим из во ри ма, мо гло про на ћи си сте ма тич но 
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из ла га ње. Ау то ро ве на мје ре су, су де ћи пре ма очи то ва ној по све ће но сти 
свом пред ме ту, вје ро ват но из ван под руч ја свје сних сим пли фи ка ци ја, 
али је сва ка ко нео п хо дан ви ши сте пен исто ри о граф ске де ли кат но сти 
ка да је о слич ним пи та њи ма ри јеч, без об зи ра на њи хов се кун дар ни ка
рак тер у од но су на цен тар ис тра жи вач ке па жње. На ро чи то сто га што је 
та се кун дар ност на по чет ку ре ла ти ви зо ва на по ме ну том на ја вом да је 
књи га „по ку шај при бли жа ва ња јед ном чо ве ку и јед ном до бу”.

Ре кла ма на ко ри ца ма књи ге ко ја чи та о ца увје ра ва да је то „пр ва 
све о бу хват на би о гра фи ја на шег но бе лов ца” сва ка ко је мар ке тин шко 
пре тје ри ва ње, ка да се има у ви ду по сто ја ње на сло ва (по ред по ме ну тог 
Пи сац и при ча) Иво Ан дрић: жи вот (1988) и Бал кан ски хо мер (1991) Ра
до ва на По по ви ћа. Ме ђу узор ним би о гра фи ја ма Иве Ан дри ћа и да ље 
оста ју ис тра жи ва ња по је ди них фа за ње го вог жи во та и ра да, по пут књи
га Ра ни Ан дрић (1980) Ми ро сла ва Ка ра ул ца, или Ан га жо ва ни Ан дрић 
(2012) Рат ка Пе ко ви ћа и Сло бо да на Кља ки ћа, као по у зда не смјер ни це 
ка да љим про у ча ва њи ма и евен ту ал ним син те за ма јед ног ком плек сног 
и ра зно ли ким ин тер пре та ци ја ма под ло жног пред ме та. Упр кос то ме, 
књи га У по жа ру све то ва, бо га та но вим са зна њи ма о пи шче вом про фе
си о нал ном жи во ту и као ди пло ма те и као умјет ни ка (по себ но је ва жан 
при лог бо љем по зна ва њу исто ри је Ан дри ће ве Но бле о ве на гра де), ври
је дан је до при нос јед ном раз у ђе ном под руч ју (књи жев но)исто ри о граф
ских ис тра жи ва ња и под сти цај скру пу ло зни јем при сту пу лич но сти у 
ко јој се пре ла ма ју не ке од нај зна чај ни јих стре мље ња срп ске кул ту ре и 
ње не исто ри је у XX ви је ку. 
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