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ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ - АНДРИЋ 

У броју 8. Свезака Задужбине Иве Ан
дрића за 1992. годину, у оквиру сталне 
тематске рубрике, Јасмина Нешковић, 
стручни сарадник Центра за документа

цију Задужбине Иве Андрића, је прире

дила преписку Иве Андрића и Гун Берг

ман (II део), обухвативши период од 1. 
новембра 1961до1. маја 1971.1 

У наставку епистоларне прозе она об

јављује и делове Дневника Милице Ба

бић у кожтш корицама, 2 који се налази 
у саставу Легата Иве Апдриhа, инвен

тарисан под сип1. ИА 6723 

Избор из Дневника који нам пред

ставља Јасмина Нешковић, обухвата 

само текстове који се односе на два бо-

1 Гун Бергман ( 1916-1970), један од нај
угледнијих преводилаца Андриhевих дела 
на шведски језик, слависта, лингвиста и на
учни радник, Андрићев пријатељ и сара
дник. 

:! Милица Бабић (Бос. Шамац, 1909-1968, 
Херцег Новн), први и дугогодишњ11 кости
мограф Народног позоришта у Београду, 
личност свестраног образовања и културе, 

супруга Иве Андрића од 1958. године. 
3 Легат Иве Андрића део јс Културно

-историјске збирке у Музеју града Београда. 

равка, путовања Андрићева са супругом 

Милицом у Шведску, децембра 1961. и 
јула 1963. године. Записи су коректно 
рашчитани и коментарисани у пратећим 

напоменама, те их, у том смислу, уважа

вамо као рад веродостојан извору. 

Замерка је што је изостао податак да 

је Дневник представљен фрагментарно, 
тј. да недостају записи са којима тек ова 

дневничка проза чини јединствену цели

ну. Овом приликом објављујемо инте
грални текст руководеhи се искључиво 

принципом доследног придржавања 

аутентичног рукописа, како бисмо на тај 

начин заштитили извор и сачували га у 

облику у којем је настао. 

Необично је, и привлачи пажњу чи

таоца, да су у Дневник интерполиране и 
Андрићеве белешке. Јављају се спора
дично и без правила, као усамљени, шкр

ти записи, те ова литерарно - докумен

тарна проза, на тренутке, подсећа на 

,,дневник за две руке". 

Свакако велику (и још непознату) дра

гоценост чине прве четири стране Дне

вника, које је исписао Андрић, неколико 
година пре првог дневничког записа Ми

лице Бабић. У питању је пет књижевних 
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фрагмената датираних у периоду од 28. 
децембра 1957. до 15. фебруара 1958, 
који би, условно, имали заједнички на
слов Крч.ма код чегпuри ветра.4 Они су 
постали саставни део Миличиног Дне

вника првим њеним унетим записом, и 

данас их сматрамо његовим неотуђивим 

делом. Писани су латиницом, оловком и 

мастилом. Летимичном и скромном ана

лизом, која би тек неком другом прили
ком требало да открије дубље аналогије 
са објављеним Андрићевим рукописима, 
приређивач овог рада за сада их чита као 
блиске медитативној прози његових Зна
кова поред пута. 

Осим правих дневничких бележака, 
Милица Бабић повремено попуњава це
ле странице именима, адресама и броје

вима телефона разних личности, списко
вима купљених ситница или белешкама 

које се односе на дневне обавезе. Оне 
имају врло разнородну садржину, наме
ну, као и графички изглед. Милица, на 
неколико места, допуњава записе кроки 

цртежима и скицама, са појединостима 

и коментарима који неодољиво подсе
ћају на њене костимографске и сцено

графске радове за представе у Народном 
позоришту. 5 

Дневник обухвата неколико времен
ских одсечака и није строго повезана це
лина, мада одређено јединство времена 

и догађаја представља довољно чврсту 
окосницу. Садржај чине делови једно
ставно и природно одвојени један од дру
гог. 

Одређени број речи и реченичних де
лова, синтаксичких и морфолошких 

4 Андрићеви фрагменти објављени су као 
посебан текст у јубиларном, педесетом 
броју часописа Књижевне новине, 968/969/ 
970, 9, Београд 1998. 

5 Илустрације рада у прилогу ГГБ. 
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склопова, није у складу са савременим 

правописом и граматичким узусима. 

Присутна је и наизменична употреба 
ћириличног и латиничног писма, чак у 
оквиру исте речи. 

Приређивач интегралног текста Дне
вника хотимице НИЈе интервенисао у та

квим случајевима, поштујући, пре свега, 
личност аутора, Милице Бабић - Ан

дрић. Њену дневничку прозу сматрамо 

жанровски интимно опредељеном ли

тературом, која је вредна као докумен
тарни запис о једном времену и лично

стима у њему, те и неповредивом за на

кнадне стилске и језичке интервенције. 

Дневник чини, заправо, свешчица без 
линија, жућкасте хартије, непагинирана, 
димензија 15 х 20,7 сш. На црним кож
ним корицама је утиснут штампани 

текст: 

ДЕСЕТОГОДИШЊИЦА 
ШТАМПАРСКОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ОМЛАДИНА 
1944 - 1954 

ИВО АНДРИЋ 

Необично је да управо прва белешка 
Милице Бабић хронолошки припада по

следњим страницамаДневника, те је мо

гуће да је она, у недостатку простора, 

накнадно записана на почетак. Белешка 

је кратак адресар имена личности са 
којима су се Андрић и Милица дружили 

током боравка у Шведској 1963. године. 
Тиме заправо отварамо прву страницу 

Дневника. 

Адресе из Шведске јули 1963 
Geгda Kaгlfeld6 Songs i Sjugare 

Leksand 
Sverige 

6 Герда Карлфелд, супруга шведског лир
ског песника Ерика Аксела Карлфслда, ко
ме је 1931. године посмртно додељена Нобе
лова награда за књижевност. 



жена песника KarJfe\da 
Brita Lindstrom SaJa Drottingatan 14 
госпођа која је прихватила југосло
вене за време рата 

PeerJobs Leksand 
Sverige Те\. Вох 22-40 

stampani tekstil 
Maritwik Та\ brg 
домасiса !ера gospoda 

28. хп. 57. 
4.45 с 

Кrcma kod cetiri vetra 

Bol и desnoj ruci, sasvim Ыizu rucnog 
zgloba, tu gde је splet krvnih sudova. Во\ 
koji nailazi kao talas; [neocekivano pocinje 
i]7 postepeno [прецртано pocinje i] raste, 
а, [прецртано odjednom] prestaje, gotovo 
odjednom, i kad prestane onda је tako kao 
da nigde na svetu nemabola, а dok traje -
kao da samo bol postoji. Autonoman bol koji 
је ро svemu takav kao da nema veze ne samo 
sa svetom izvan mene nego ni sa cim и meni. 
Kad samo malo promislim znam da nije i ne 
moze Ьiti tako, nego da је upravo obmuto, 
ра ipak vec iduceg trena moj bol [ponovo se 
javlja i] postoji sam za sеЬе, kao takav. 

Pisem tom istom rukom, trudim se da 
pisem citko, da Ьi drugi mogli procitati ovaj 
rukopis, ali i furim koliko god to mogu, јег 
ne znam dokle се ova ruka moci pisati, ni 
kad се nastupiti vreme kad се moci jos samo 
da boli. 
А ipak је kod velikih i pravih fizickih 

bolova najgore to sto vas odvajaju [пре
цртано odvajaju] od sveta zdravih (koji је 
doskora Ьiо vas jedini svet) а пе vezuju ni 

7 Приређивач је угластим заградама у 
оквиру изворног текста интервенисао само 

када је то било неопходно за боље разуме

вање текста. 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ - АНДРИЋ 

Милица Бабиl1, костимограф Народног позо
ришта у Београду, од 1958. супруга књижев
ника Иве Андриhа 

Milica ВаЬiс, costime designer of the National 
Theatcr in Belgrade, sincc 1958 wife of the auhor 
Ivo Andric 

[нечитка прецртана реч] sa cim i ni sa kim. 
А to је potpuno nov polozaj, nesto strasno 
sto samo u nedostatku prave reci nazivam 
polozajem. Bol. 

10. П. 1958 god. 
Кrcma kod 4 vetra 

9 sati, vece 

Ne boli. А to је kao da се pevati ono 
vedro nebo razapeto и meni. Znam sada do
bro da ovu veliku krcmu necu ziv napustiti, 
ali me to ni najmanje ne [sprecava] smeta 
da jasno vidim koliko zivota ima [izvan] 
ovih zidova, koliko ufurbanih ljudi koji tu
maraju vodeni svojim [нечитка прецртана 
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реч] potrebama i nagonima. А znam da се 
i oni svi od reda umreti. пeki jos pre mепе, 
kao sto zпam da to vrenje i talasanje nece 
nikad prestati ili sto је isto i da rnisao о nje
govom prestanku ne moze nikako stati u 
moju svest, ра prema tome је isto kao da i 
ne postiji. 

Тај zivot, to је siva stvarnost, u пјеnш 
smo svi, onaj koji umire kao i опај koji se 
rada [ili zivi]. Vazпo је samo jedno: da ne 
boli. Drugo,jos vazпije: da i bol prolazi. 

12. п. 1958 g. 

Boli. Samo to, svuda, i zauvek. Ne mogu 
da se setim пiceg sto је bilo pre bola, а posle 
njega i tako nista ne postoji. 

14. П. 1958 g 

U meni је utvrdeпo verovanje da је bol 
ili iskusenje i proba паsе sпage ili Ыago
detna kazna. i da na njegovom kraju ceka 
pobeda i radist i oslobodenje. Sa tim vero
vanjem koje је umene пеkо usadio - пе znam 
ni ko ni kada пi kako, - ја sam do/sada 
podnosio svaki bol а sada valja ziveti sa 
bolom koji nema zavrsetka ni kraja i koji 
пе krije da се те seci i mrviti sve dok me 
пе obori s пogu, [нечитка прецртана реч] 
пе skloпi sa sunca i [ne pomesa sa zem
ljom] опо sto, posle ugaseпe svesti, od mene 
ostaпe. 

.Ziveti sa takvim bolom, пarocito посu, 
zпaci biti [ziv] zatvoren и celiji velicine 
mrtvackog saпduka. 

15. П. [1958) 

Boli. Mislim i пastojim da se iza svojih 
rodenih misli sklonim od bola. Za treпutak 
mi to polazi za rukom. Ргvо [прецртано se 
pitam] mislim о tom kako је bol rasiгen ро 
zemlje povrsini. Da li ga i ostali oгgaпizmi 
osecaju isto ovako? 
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На дан доласка ручак у Таверни 6 ХП 
у 12 ЗОh 8 

8 Xll поподне или вече студенти. 
Bonпier 5h 7h ?9 

9 ХП пријем у Н.[обеловој] Ф.[онда
цији] свих нобеловаца. 

10 ХП предаја награда - банкет. 10 

11 ХП Банкет у двору. 11 

Понети: 

Цигаре 

Дугмета за фрак 

Фотографије 

Шал за мме [Гун] Bergman 
Милош Софреновић 1 О 63 26 

10 63 98 
Те\. mme Вегgmап 61 85 70 

Амбасада 1 О 11 81 

Meliп 12 

Набавити 

Л. Ципеле 

ZUrich 

8 Распоредом Андриhевих обавеза у 
Стокхолму, Милица почиње да бележи о Ан
дрићу, о церемонији доделе Нобелове награ
де, о шведским пријатељима. 

9 А\Ьегt Bonпieгs Forlag, најстарија и нај
већа издавачка куl1а у Шведској која је од 
1959. године издавала Андрићева дела. 

10 Додела Нобелових награда за 1961. 
годину, из области медицине, хемије, физике 

и књижевности, по трающиЈИ ес организује 

у Концертној дворани Шведске краљевске 
академије наука. Нобелове награде први пут 
су додељене 1901 . године. 

11 Вечера у част лауреата Нобелове на
граде приређена јс на двору шведског краља 
Густава VI Адолфа. 

1 ~ Секретар Министарства иностраних 
дела Шведске, додељен као домаћин и пра
тилац Андриhу током његовог боравка у 
Стокхолму. 
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М. кошуље- Vizitca:i1e Emifoпn 
чарапе pasta za zube 
Пиџаме 

Бели шал 

Честитке за Н. Г 
Fiпna: "Enko" ~з 
Сутра лалић карте ав 

Визит карте 

Јавити се St. 
Тина Секулић 
Станић 79-15-23 

Dogovoгili iz Beograda Ves Z. 
Zi6e Varsavi 1 пиџама 
Поклони: мmе Melin 2 ком. 
Swanstrom 1 спав кош 
Baksisi 3 кошуље 

2 гаће 
1 мап. 

Adгese: 

Милkiса Vukice Митровић 44 
Braca VP 2270/2 Крушевац 
Incrica14 
о 

Костић Сл . Св. Марковића 58 
" Миле Француска 5 

Велибор 
Добрица 

Баће 

Писати 

Баки 15 

Лули 

Милки ци 

Вери С. 16 

Е[ нечитка слова] 

13 Робна куhа у Шведској. 
14 Инга -Лил Кинунен, водич у шведском 

граду Кируни. 
15 Зорка БабиЬ ( 1887-1974), мајка Милице 

Бабић. 
16 Вера Стојиh (Будимпешта, 1902-1988, 

Београд), књижевни преводилац и Андрићев 
сарадmtк на пословима уређивања рукописа 

за штампу. Добивши класично образовање, 
преводила са мађарско~ немачко~ фран
цуског, руског и енглеског језика. Значајан 
је и њен преводилачки рад у области ликов
них уметности. Именована за управника За
дужбине Иве Андрића 12. марта 1976. го
дине. 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ - АНДРИЋ 

Болесник 

Говедаревић Божидар Рикинац В. Плана 

5 ХП. 961 у 8 h пошли из Београда. По 
нас су дошли Лула, 17 Аца18 и Лалић. 19 На 
аеродрому новинари, шведски амбаса

дор са госпођом која ми је донела букет 
каранфила везаних шведском тробојком, 
жуто и плаво. Време дивно, још мало ма

гле која боји цео пејзаж руменом бојом. 
920 у Загребу мали преглед пасоша. 

Лалићева жена20 донела диван букет ка
ранфила. 

11 h Беч под нама, све сам видела, Bel1-
wedere21 Stubbenning22 Schonbrun,23 во

лела бих да могу да се спустим на ули

це. 24 На аеродрому наш амбасадор Сарај
чић, желео би да Иво при повратку по
сети Беч. Дивна зграда на аеродрому, 

стакло - а конструкција само колико да 

одржава стакло . Столови у кафани у два 

реда. Ред до прозора по две сиве и две 

црвене столице, други ред две светлије 

сиве и две тиркиз (конструкција танке 

црне металне цеви. 

1145 h полазимо за FгanckЉrt. 
Ручак у авиону- почиње рђаво време, 

све горе многима је - облаци и магла, ве-

17 Јулијана -Лула Вучо, супруга Алексан
дра Вуча. 

18 Александар Вучо ( 1897 - 1985), песник 
и романсијер. 

19 Иван В. Лалић (1931- 1996), песник и 
преводилац, у то време секретар Савеза 

књижевника Југославије, пратио је Андрића 
на путу у Стокхолм. 

20 Бранка Лалић, музиколог и преводилац, 
супруга Ивана В. Лалића. 

21 Белведере, замак у Бечу. 
22 Део Беча. 
2з Парк и дворац у Бечу. 
24 Милица Бабић похађала је школу умет

ничких заната у Бечу од 1925 до 1929. 
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тар носи авион, горе доле, као брод на 

великој бури - лутамо око Франкфурта 
цео сат док је пилот коначно успео да се 

пробије на аеродром. Мандарин25 нај
боље подноси авион и буру, ја најслабије. 

У Франкфурту дочекују новинари и фо
торепортери,једна стјуардеса предаје ми 

диван букет белих и црвених каранфила. 

У салону Јата Манд.[арин] даје интервју 
нем.[ачким] новинарима. Прелазимо у 
други 26 авион за Копенхаген. Миран лет. 
У Копенхагену пред авионом зид фото
репортера, изгледају као браћа сви пла

ви, млади и ониски. Јак ветар скида ман

дарину шешир фотографишу га како 

трчи за њим. 

Прелазимо у каравелу. Наши нови
нари су нам пре тога рекли да је разли.ка 

између обичног авиона и каравеле као 
између коњских кола и лимузине. Имали 
су право. Никаквог звука ни шума. И за

иста на висини уопште не осећамо да се 

крећемо. Манда[рин]: "па ми стојимо". 
Под нама Копенхаген чудесне линије 

жутог и плавог светла. 

Стижемо на аеродром 45' раније27 

Трошак 7 ХП 61 пре подне 
Рукавице сиве и Ташна 41.50 
Тоалетне ствари 30.05 
Коверте 02.00 
Етуи за наочаре 11.45 
Колачи 02.00 

87.00 

25 Надимак који је Милица Бабић наде
нула Андрићу пред његов пут у Кину, окто
бра 1956. Отада hc он тако потписивати своја 
писма упуhена супрузи. 

26 Дописано изнад прецртане речи. 
27 Запис датиран 5. ХП 1961. прекинут јс 

записом од 7. ХП 1961 . који је накнадно 
интерполиран. 
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дочекују нас амбасадор и остали, ака
демици још нису стигли - интервју фото
графисање. Стижу и академици. Одлазак 

у Гранд-хотел - апартман две собе пуне 
дивног цвећа поздрави од Ноб.[елове] 
фондације, Бониера и других. Секретар 
Мин.[истарства] Иностр.[аних] Мелин 
додељен мандарину износи обиман про

грам. 

11 дец. Вечера у двору у 645 куцају на 
врата новинари и фотографи, желе да нас 

сниме како се облачимо за двор - Ман

дарин их моли да нас сачекају у холу -
тамо су нас и снимили - а америчке но

беловце су успели да сниме по собама. 

Стижемо у двор у 730, свечане степе
нице застрте кокосовим тепихом, црвено 

до првог спрата - ту су гардеробе - прва 

за мушкарце друга за даме. 

Одатле плави тепих до вел[иког] са

лона ту нас дочекују дворске даме у уни

формама28 и великодостојници са орде
њем и фраковима. Сви лакеји црно и сре

бро. Ilобеловце су постројили до врата 

у дубини и објаснили нам ко ће с ким да 

уђе у галерију на вечеру. на врата до којих 
стојимо улазе краљ и краљица, принчеви 

и принцезе (пошто је мајор домус дао 

знак са три ударца штапом) рукују се са 
свима редом (нобеловци, министри, ака

демици). Затим сваки по претходном 

списку долази по СВОЈУ даму, по мене ста

ри принц краљев брат. 

Мандарин води принцезу дезире. За 

вечером седим између краља и његовог 

брата, преко пута краљица па Мосба
уер, 29 па принц.[ еза] Desire, Манд[арин]. 
На столу жардињере, свећњаци и остало, 

т. зв. мексиканска сребро које је Макси-

28 Уз овај запис је и Миличин цртеж ха
љине дворске даме. 

29 Добитник Нобелове награде за физику. 



милијанова жена после његове смрти по

клонила Шв.[ едској] краљици својој се
стри. 

За вечером разговор о Нобел-на

гр[ади] ит. д. 

После вечере у истом реду идемо у са

лон, служи се кафа - краљевска породи

ца са сваким по мало поразговара, Јед

ноставно и срдачно. Краљици је 79 год. 
Принцеза мајка ми каже да ме њена при
јатељица видела у Старом Граду. Ја сам 
заиста разгледала стари град али нисам 

мислила да неко мене гледа. 

Ципела 

12. ХП. Данас у Енку (Робној кући) 
једна стара госпођа удари Мандарина по 

рамену и каже Tak for Drina30 (Хвала на 
дрини). Онда нам је на енглеском обја
снила да су она и њен муж већ одавно 

прочитали ћуприју31 и да су захвални ау
тору на уживању, а радују се што је добио 

Н.[обелову] Н.[аграду] . 
Гђа Калвин32 ми каже кад је у Амери

ци у књижарским излозима изашла афи

ша даје Иво добио Н. [обелову] Н.[агра

ду] поред његових књига, настала је так
ва навала купаца да су одмах затим ста

вили још једну афишу "сваки купац до

бија само по једну Андрићеву књигу". 
Идемо таксијем до амбасаде. Кад смо 

стигли шофер, са изгледом интелекту

алца, излази из кола и честита М.[анда

рину] награду. Прочитао је и Травни
чку33 и Ћуприју,34 пита да ли може доне-

зо Треба: Tack Љr Drina. 
31 На Дрини ћуприја. 
32 Супруга Мелвина Калвина , америчког 

научника који је добио Нобелову награду за 
достигнућа у области биохемије. 

33 Травничка хроника. 
34 На Дри11и ћуприја. 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ - АНДРИЋ 

ти једну за аутограм. [1]963 иде са женом 
и два сина на летовање у Југославију. 

На вечери код Свенсонових, (дирек
тор Бониерсовог из. [давач ког] пред[у

зећа ]). Сви зидови у књигама и сликама. 
Али све је светло и ведро и даје утисак 

великог пространства. Намештај швед
ски стилски подсећа на Луј XVI. али мно
го једноставнији, светло сив, готово бео, 

такве су и полице за књиге. У трпезарији 

велики барокни зелени орман са сли

каним цвећем-њихов сеоски. 

ZU1ich 20 ХП 61 

Шетамо по граду, температура знатно 
нижа него у Стокхолму. Мандарин сав 

помодрио и најежио се, предлажем му 

да свратимо негде на кафу јер му је зима, 

он на то: "Ваљда ја знам кад мије зима". 
То је једна од његових детињастих упор

ности.-

Тражимо талијански ресторан ја хоћу 

да свратим у један тур.[истички] биро да 
питам Uep мислимо да је у близини). 
Мандарин: Куд ћеш да питаш у Суматри 

за т.[алијански] ресторан. (На излогу 
између осталих линија назначена и ли

нија за Суматру. 

Samstag [субота] 23· хн 9 .30 Hotel 
дописник Radio ZUrich 

и доп.[исник] Radio Lausanne 35 

22. хп 
12.30 Dr. JakoЬi у хотелу 

35 Овај запис, као и следећих пет (по
следњи се завршава са Radio Lausanne) , 
дописао јс у оквиру Миличиног текста Ан
дрић. 
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ТАТЈАНА КОРИЋАНАЦ 

21. ХП Walter Hess - Birche1· 
Chemiker - [нечитка реч] 
inspektor, kajak i slike 
sa Drine. 

ZUrich, Noгdstгasse 372 
Tel . 051/92 43 16 

BUro: 
Walchstr. 31/33 
Tel. 051/27 14 10 

22. ХП 12.30 Хотел ZUгicher 
FГG. Dr. Ј akoЬi 

Утера [прецртана реч] 

22. ХП. петак 
18 ч. доп [исник] Reuteгa Ген конзулат. 
EiЬruch str. 33 
18.30 Radio Geneve i Lugano 

Субота 23. ХП. 9.30 Хотел Radio ZUrich 
и Radio Lausanne 

23. ХП Ручак са Проф. Ружичком код 
Morenpick" галебови од керамике негде 
~ простору над степеницама, неколико 
по специјалитетима различитих ресто-

. 36 
рана у вел. модерној згради. 

24. ХП. Са конзулом Милановићем у 
кући Matilde Wezendana - где је жив~о 

Wagner, диван музеј, збирке из Индије, 
Кине, Турске, јужне америке 

затим Ra 
мало дивно месташце на крају језера 

- мали хотели један до другог 

36 Леополд Ружичка ( 1887-1976), швај
царски хемичар југословенског порекла, бно 
професор Високе тсхничс школе у Цириху, 
добитник Нобелове награде 1939. 
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25. 

26. ХП уторак 11 .30 Erlader 
Biiderpiloe razgovor а zatim rucak 
Lepo? 

20 ч. вече Ген. Конзулат.37 

Манд[ а рин]: Жене су наборима свог 
одела освојиле много више мушких срца 

него голотињом свога тела. 

Професор: Бошко Р. Полић 

sekretar К. и . d. Enver Sakic 
devojcice: Hikreta, Filipovac -

Манд.[аринов]. Рођендан почео три 
дана раније. 38 Бар што се тиче честитки. 
(Писмене нарочито из иностранства сти
зале су и раније. У недељу 7 h дошл~ су 
Гимназијалци из Вишеграда са СВОЈИМ 

младим професором. 3 девојке и 3 мла
дића. Изгледали су веома лепо и умивено 

као да нису целу ноћ провели у возу. Сва
ко од њих носио је по један поклон у ру

ци. Хикмет који је руководилац К. _У: 
секције донео је велику амфору .на .КОЈОЈ 
је сам насликао на Дрини ћуприју, Једна 

девојчица донела је албум са фотогра

фијама њихових притока, друга букет од 

70 каранфила, трећа златом везену чевр
му и вунене чарапе, затим м~ад~ћ са 
букетом вишеградских ружа и ЈОШ Један 
са букетом Далија. Седели су нешто дуже 
од 2 сата, прво мало срамежљиви, а за
тим потпуно слободно. 

37 Запис Андриhсвом руком. Tpeher јану
ара 1962. брачни пар Андрић ес враћа из 
Швајцарске у Београд. 

зн Иво Андрић јс 1 О. октобра 1962. године 
напунио 70 година и том пр~ликом ;добио 
многа признања и честитке. Тај догађај пре~
ставља нову тематску целину у хронологији 

Дневника Милпце Бабић. 
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Сл. 1 -Страница изД11ев11ика Ми.7Lще Бабић
А11дрић, полазак у Стокхолм, 5. Xll 1961. 
Fig. 1 -А pagc from the Diary ој Milica Ba/Jic
A11dn'c, lcaving for Stocholm, Dcccmbcr 5, 
1961. 

8 Х 1962 Седница С.[рпске] К.[њижев-
11с] З.[адруrе]. Жале се како задруга која 
јс основана 1892 има тешкоћа, Манд.[а
рин]ја з1~ам какве су тешкоће кад је 11ско
ме 70 rодина.39 

39 Иво Андриh је био члан Управног од
бора СКЗ од 1936. до 1939, а затим од 1945. 
до 1972. године. Поводом обележавања 80 
година рада Задруге, 1972. године, А11др11ћ 
јс изабран за њеног доживотног почасног 
nрсдсс..:щика. 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ АНДРИЋ 

Сл. 2 - Страница изДнев1111ка Ми..шце Бабић 
- А11дрић, пријем код председника Тита 
поводом 70-ог рођендана Иве Андриhа, 1 О. 
х 1962. 
Fig. 2 -А page from the Diary ој Milica BaЬic
A11d1·ic, reccption givcn Ьу thc Prcsidcnt Tito 
in \10110r of thc 70ti1 birthday of lvo Andric, 
Octobcr 10, 1962. 

10 х 96240 

У 7 15
h звали телефоном, другарица Ka

ha из протокола И.В. Србије јавља да и 

40 Поводом прославе 70. рођендана, 
Иво Андрић је проглашен за почасног док
тора Универзитета у Сарајеву; САНУ јс об
ј а вила Спо.не11ицу; Институт за теорију 
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ТАТЈАНА КОРИЋАНАЦ 

ја треба да присуствујем предаји ордена 
којим ће Тито одликовати Иву.41 Кажем 
јој да Иво ни ја нисмо уопште обаве
штени о томе. Рече да ће проверити. По
сле 1 Qh зове поново и каже да ће кола 
доћи по нас у 9.30 h да идемо у Ужичку 
улицу код Тита. Неко је заборавио на вре

ме да обавести. Код Тита цвеће, цвеће 
које из баште прелази у све просторије. 

Нас двоје смо стигли нешто раније , че
камо [Јована] Веселинова, [Крста] Цр

венковског и Добрицу [Ћосића], међу

тим Тито улази поздравља се и седа са 

нама двома каже Иви: Ви сте нешто мла

ђи од мене - Манд(арин]. Нико у Југосла
вији не може бити ни млађи ни старији 

од вас. Дошли су и други, предавање ор

дена по чашица шампањца, и онда смо 

сели за кафу, сваком тацнић са ђезвом и 

шољицом. Разговор - до 1045
, на поласку 

Иво се још једном захваљује Тито: Па 

Ви сте то заслужили. 

Из Stocholma poslati: Adresse42 

Кnjigu Jobs Peer Leksand 
Sverige 

штампани текстил 

књижевности и уметности у Београду 
(Посебна издања, књ. 1) издао је зборник 
Иво Андрић; Петар Џаџић приредио је 
зборник Kpun1Uчapu о Андрићу, а издавачка 
кућа НОЛИТ објавила је Андрићеву 
приповетку Жена 11а камену, у којој је први 
пут у целини штампана Јелена, жена које 
нема. 

41 Председник Републике Јосип Броз 
Тито је одликовао Иву Андрића Орденом 
Републике са златним венцем за нарочите 
заслуге на пољу књижевне, културне и јавне 

делатности. 
42 Овом белешком Милица Бабић се, 

после девет месеци, враћа свом Дневнику и 
описује ново путовање са Андрићем у 

Шведску. 
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Kartu: Gerda Karlfeld 
Sangs i Sjugare Leksand 

1 avgusta u 19h kod Jelinovih 

Prof. Dr. С. Ј. Bleeker 
General Sekretary Intemational Associa

tion for the Нistoгy of Religions 
Chuгchill - Iaan2901 

Amsteгdam 

Proffessor sa gospodom и TaIЬergu 

Кiruna: Inga - Lil Kinunnen 
Glimmervagen 49 

vodic u Kiruni 

Хотел се зове " Strand " - лепи 
на обали, са друге стране блока у 

коме се налази Grand Hotel 

HANSSTENВERG 

DISPONENT INTENDENT L КАВ 
Kiruna 

Пги пут у Шведској 963 

7 јула нашом каравелом која је из 
Београда [у]место у 9h кренула у 14зоh 
преко Варшаве за Копенхаген - затим 

SAS каравелом до Стокхолма. 
Београд - Варшава јако топло и сун

чано време у Копенхагену нешто све

жије, али сунчано. У Штокхолму нас до

чекала киша, другови из амбасаде и један 

новинар са фоторепортером. Други су 

отишли јер нису више знали када ћемо 

доћи - а задоцнили смо 5 часова. они су 
стигли пре нас у хотел, као и Гун43 и 

43 Гун Бергман. 



Сл. 3 -Страница из Д11евника Милице Бабић 
- Андрић, друго путовање брачног пара 
Андриh у Шведску, јун 1963. 
Fig. 3 -А page fom1 the Diary ој Milica Bablc
Andric, the secand visiting Swcden iп June 
1063 bz Ivo Andric and l1is wifw 

Јелинови44 и Свенсон45 . После малог 
освежења вечерали смо на тераси хотела 

у коме станујемо Strand хотел. 

44 Јан Јелин (Jan Jhelin), књижевник и 
судија , био је председник Шведског 

удружењ~ књижевника. С Андрићем ес први 
пут срео ЈОШ 1958. године, приликом посете 
Југославији. 

45 Георг Свенсон, уредник у издавачкој 
кући "Bonniers". 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ - АНДРИЋ 

Сл. 4 -Страница изДиевтшка Милице Бабић 
-А11дрић, боравак у Кируни, 26. VП 1963. 

Fig. 4 - А page from tће Diary of Milica 
BaЬic-Aп{fric, sojoгn in Кirun.a, July 26, 1963 

Адресе 

8 јуна 1963 од Свенсона примио 5 ООО 

Karl Isachen 
disponent Fгamnesveien 130 

Narvik - Norwey 

Anders У ngve Регs 
Redaktor lista u Вастерас 

Поздравио Бакунда i Janson otpгavnik 
poslova u Copenhagen. 

Трошак Мандарин 

Svenson letnjikovac 
Torekov Ьох 161 

Мира Георгијевска [дописано другим 
рукописом] у Копенхагену 

Књигу на словеначком 

Аска и Вук за њену ћерку Бланку [име 
дописано другим рукописом] 
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8 јула 963 

Пре подне са Свенсоном и гун ишли 
у куповину. Затим ручак у Евка.46 И од
мор. По подне са амбасадором и његовом 

женом у Скансек,47 ђула гарден48 и раз
гледање града и мала вечера поред дра

матиска театер. 49 

уторак 9 јула 963 

Пре подне у граду-Мандарин се умо

рио па нисмо могли ићи у Музеј - одло
жили за четвртак. 

поподне одмор - вечерали Somon 50 на 
шведски начин у кафани Fylgia. Затим у 
кино са другом Пекићем51 гледали филм 
Вестерн за јт стори52 који је лањске годи
не добио неколико Оскара а овде се даје 

преко годину дана у53 

46 Робна кућа "Enko". 
47 Треба : Skansen, велики етнопарк у ко

јем ес налази и отворени зоолошки врт. 
48 Треба: Djugarden.jcдaн од 11ајслитнијих 

делова града, са парков11ма, вилама, амба
садама, рсзиденц11Јама итд. 

49 Треба: Kungliga Dramatiska teatern или 
Dramaten (Краљевско драмско позориште), 
основано крајем ХУШ века. Ингмар Бергман 

ЈС у њему режирао. 
50 Лосос (шведски). 
51 Војо Пекић, из Амбасаде СФРЈ у Сток

холму. 
52 Треба : West side story (Прича са западне 

стране), амерички филм снимљен 1961. у ре
жији Роберта Вајза по истоименом мјузиклу 

Леонарда Бернштајна. 
53 Милица Бабић је, вероватно накнадно, 

написала подсетник за куповину, па ес на 

следсlюј страниДиевника наставља започета 

белешка датнрана 9. јула 1963. 
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Куповина 

2 одела, кишни капут 
кд МЕА 

Иберцигер, кардиган 

кошуље, пиџаме, шлафрок 
ципеле, чарапе 

Мој капут 
Моја блуза и мајица 

Мандарину 

Парфимерија 
Мој костим 
Моја хаљина 
Рукавице 

641.00 

ЗОО.ОО 
39.00 

149.50 
77.00 
10.00 

Плава хаљина 139. 
414.50 

l .275kr. 

618.50 
79.60 

1.973.10 

189.00 
38.00 
227.00 

227.000 
414.00 

истом биоскопу. Дивни кадрови, неве
роватни декори града, зграде, терасе, дво

ришта, гараже нигде ни једног листића 
ни дрвета. Модерна оперета - игра ала 

Робинс,54 савршенство технике, а у исто 
време ти играчи су и добри глумци и пе
вачи. Све је доведено до савршенства па 

ипак имате утисак да фабула и спектакл 
теку свако за себе. 

Среда 1 О јул 963 

Пре подне у граду - поподне са амба

садором Поповићем55 и његовом женом 
аутом у Сал-ебаден56 код Јунсона.57 То 

5-1 Џером Робине (Jerome RobЬins, р. Ј 918), 
славни амерички играч и кореограф, радио 
је кореографију за овај филм. 

ss Амбасадор СФРЈ у Стокхолму. 
56 Saltsjobaden, бања на мору, у предграђу 

Стокхолма. 
57 Вероватно јс реч о Ејвинду Јонсону 

(Eyvind Johnson, 1900-1976), шведском књи
жевнику и академику којије добио Нобелову 
награду 1974. заједно са Харијем Мартин
соном. Његово презиме требало би писати 
Јунсон . 



је бања на мору, смењују се ливаде и шу

ме, чудесно зелене. У њима мноштво 

Мени 

Пренос 614.00 
Кардиrан бели 46.00 
Ешарпе 9.25 
Спав кошуља 

Шлафрок 60.50 
Ситнице 39.50 
Готландскајакна 98.00 
Папуче 29.50 

Кућа 

Кофери 283.50 

Разне возне и 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ - АНДРИЋ 

малих и великих, веома великих вила од 

дрвета, црвене или смеђе са много белих 

прозора. Неке су од жуте опеке 

Манд 

Пренос 1973.10 
Ципеле 105.50 
Бела капа 7.75 
Талетне ст 17.50 
У новцу ЗОО.-

Ситнице 45.-
Подкош. гаћ. кравата 25.-
Пантофне, гаћице 3 43.50 

Разно из Darlane 
87.50 

авионске карте 

AЬisko - Narvik 
1.067 
104 k 

- авион Готланд Vishi и обратно 
Пут до Кируне и Натраг 

Стокхолм 
Хотел Странд од 7 до 16 VII. 
Хотел SNACKGARDS 

973.40 собе и доручак 
VysЬing 16 - 19 VII раnсион 

342.05 

Хотел Странд 19 - 20 - један дан 

Хотел LANGBERGSGARDEN TALBERG 421. kr. 89.95 

7 П. 1963 Манд[арин]:"Човек живи 
тако дуго, да би на крају живота увидео 

да су све дечије шале истина."58 

Изгледа као да су сви у једном једином 

парку сазидали куће. Јунсонова кућа 

Једноставна, на спрат горе његова велика 

радна соба, беле полице покривају све 

зидове. У кући је више цвећа него напо

љу. Дивне љубичице црвенкасто лила у 
дугачком бакреном суду [ ... )59 или у зде-

58 Запис хронолошки не припада акту
елном дневни чком материјалу, и визуелно и 

гра~ички је одвојен од осталог текста. 
5 Цртеж Мил~ще Бабић - посуда са цве

ћем. 

лама и саксијама од керамике. У башти 

из траве избија огромна стена од гра

нита. 

Остали 1 h - повратак у Стокхолм ди

вна зелена ноћ. Вечера у малом ресто
рану на обали преко пута хотела. И ру

чали смо на истој обали у Tave111i. 

Од Свенсона прво 
После 

После у канц 

5 чоколада 
10чоколада 

8 

Гђа Свенсон долази у понедељак. 
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Пренос 

ЈП рачун у Strand Hotel 
Skanegarden у Bastad 
Hotel Evropa Copenhag. 
Avionske karte Сор. ZUr 
ZUгich Hot Centra1 

446.20 
236.85 
735.35 D. Кг. 
1032 О . Кг. 

323 S.f 

Четвртак L 1 јула 1963 

У музеју источне Азије,60 Кина, Јапан 
дивне збирке статуа, слика, џада и порцу

лана. музеј је био стара касарна, уређен 

је дивно једноставно. Бели зидови и пла

фони под покривен сивим ћилимом. 
Витрине од ружиног дрвета, од истог су 

и постоља за статуе. Панои са сликама ув

лаче се и извлаче из зида један по један. 

Ручак у малом ресторану у Модерној 
галерији.61 Посета модерној галерији. Кал
дер,62 Пикасо,63 Хорг - Од Бранкусиа64 

једно повеће јаје од белог мрамора, при

чају нам да је плаhено 250.000 круна па 
је у штампи била велика повика да се 

такав облутак може џаба наhи на обали 

мора. 

У вече на престави у Дротнингхолм65 

- опера Кози фан туте66 - Моцарт. То је 
оно позориште из XYIII века које је цело 
сачувано, са кулисама, скицама костима 

60 Ostasiatiska museet. 
61 Moderna inuseet. 
62 Александер Калдер (Calder Alexander, 

1869-1976), северноамерички вајар изразито . . 
модерне оријентације. 

63 Пабло Пикасо, (Picasso РаЫо, 1881-
1973), шпански сликар и вајар. 

64 Константин Бранкуси (Brancusi Co
nstantin, 1876-1957), француски вајар ру
мунског порекла . 

65 Drottningholm, тзв. Краљичино позо
риште, на језеру Malaren. 

66 Cosi fan tutte, Моцартова коми•rnа опера. 
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и декора и комплетним костимима барок 

и рококо, и реквизитима гардеробама и 
намештајем у њима - као да се није ни 
престало играти у њему. 

Оркестар у белим перикама и рококо . . 
костимима, разводници, девоЈ ке које 

продају програме чак и мали дечак који 

на краЈУ преставе износи певачима цве

ће. 

Stockholm Петак 11 YI67 963 године 

У граду разгледамо улице, чине пам 

се најлепше радње са намештајем. Њи
хов намештај је савршено функциона

лан, а једноставан па ипак уметнички из

вајан. док у Европи после извесног доте
ривања форми прелазе на украшавање 

код љих непрестано вајају облик без 

икаквог украса. Њихови столови, ноге и 

наслони столица подсећају на скелете 
. . . 

костију тако су ПОЈ едини делови извајани 

и органски уклопљени Један у други . 

У вече вечера код амбасадора. Имају 
дивну дечицу. Даницу и Живка. 

Субота 

Код PUB, робна куhа купујем кофере 
од пластике, она ми показује дивне 

кожне и каже: ово је права југословенска 
кожа. -

Субота 12 VII68 963 год 

Пре подне Манд[арин] на радиу са 

Гун. Ја, у граду са Тином Симић њеним 

мужем и ћеркицом . У l Sh sa Swenso
nom,69 Гун колима амбасаде до Martin-

67 Погрешан датум. Треба: 12. УП. 
68 Погрешан датум. Треба 13. УП. 
69 Треба: Svenssonom. 



sona70 у његову кућу на мору 35 км од 
Stokho]ma. Висок крупан човек аутор 
Пута за Клокрике71 дочекује нас на вра
тима дуге дрвене куће на спрат. Веома 
срдачан, човечан и присан необично се 
обрадовао посети, види се искрено. Уво

ди нас у дугу просторију чији су зидови 

покривени књигама. слике, мозаици, раз

не успомене са путовања из свих кра Јева 

света. Све то блиставо чисто и уређено 
као и цела кућа. У тој и друге две собе 

преовлађује плава боја која се понегде 

разбија црвеном или љубичастом фо

тељом. Поклања Мандарину сребрну 

медаљу са ликом В. Oxenstiema првог 
шведског путника на блиски исток. Каже 

да Је мандарин први 

ограде у TalЬergu на језеру Siljan 72 

само усправне мотке везане 

везе од коре борове 
По две усправне танке мотке висине 

око 2 m. 
а цела ограда у висини од 120 отпри
лике. 

Косе мотке, пречник размер око 5- 7 
cm., усправне танке 
Мартинсон на један узвишенији на

чин подсећа на Капетана Штумбер

гера из боке. 

велики путник са истока у Шведску. 

И своју последњу књигу са посветом.73 

70 Хари Мартинсон (Напу Martinson, 
1904 - 1978), шведски књиевник и академик 
кога је Андрић изузетно ценио. Добио је 
Нобелову награду 1974. заједно са Ејвиндом 
Јунсоном. 

71 Пут у Клокрике, СКЗ, Београд 1962. 
72 Уз овај опис Милица Бабић даје успелу 

и оригиналну скицу ограде. 
73 Кад су цветале коприве. 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ - АНДРИЋ 

мени поклања малу кукавицу74 од кера
мике. Води нас на обалу на којој лежи 
кућа новинари фотографи. Показује нам 
своју бутигу то је мала дрвена шуп из

нутра сва облепљена етикетама са раз
них светских продуката. На једној поли

ци анђелчић од сребрене и златне артије 
који пева из нота које држи у руци. Узима 
га и поклања мени. Пред бутигом је ве

лики јарбол и то као и остало, и много 
дивних макета старих бродова које сам 

израђује са једним пријатељем подсећа 

на његову младост кад је био ложач на 

броду. 

Дивна шума око куће која се пре
кидана ливадама наставља даље у пеј

зажу. Све влажно, влажно, пуно сока и 
воде. 

С њим одлазимо код Бониерсових75 

који имају кућу на источној обали око 

1 ОО км од Штокхолма. Пролазимо кроз 
мали град који се зове Крај Света.76 Див
не мале дрвене кућице - то је село заба

чено како му и име каже, али свака ку

ћица уређена и умивена има потпуни 

конфор и уређај као и станови у граду, 

све до белих абажура.-
Долазимо на обалу код Бониерсових, 

дрвена велика врата и дрвена ограда, с 

друге стране ограде је море. Стари Бо

ниерс и његова жена и ЈОШ неки гости 

воде нас на терасу испред куће, беле фо

теље, плави јастуци - пиће. Около ли

ваде, ногоступи од камена и цвеће аипи

ма. Жута ружа пузавица. велика кућа 

састављена од седам сеоских кућа у 

којима су некад становали сељаци. У 

четири собе за пријем два камина, један 

камин на тераси. Подови и плафони од 

74 Испод ове речи цртеж птице. 
75 Андрићев издавач у Шведској. 
76 Varldens ande. 
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дасака. Светли зидови. Домаће широке 

поњаве на поду. Светао шведски наме

штај. Пресвлаке једнобојне и кретон. 
много цвећа као и свуда у Шведској. 

Вечера: риба, пилеће77 и прасеће, са
лата, Јагоде и жуте дивље малине са се

вера- мало опорог укуса. После вечере 

крај камина- запаљена ватра иако је 14 
јули78 - кафа и пиће. Стари Бониерс каже 
да зида кућу у Италији [х]оhеда се угреје 
под крај живота - овде му је увек зима. 

Повратак у Штокхолм у 12h-

Недеља 15ог јула79 

Пре подне са амбасадором у нова на

сеља на острвима. то су модерне куhе на 

четири, пет спратова сиво и бело, брик 

и бело. као мали градић та насеља имају 

СВОЈ трговачки центар, цркву, кино, по

зориште. Уметничко насеље на обаш1. 

Ови станови имају две висине, доле на 

обали собе за становање, а горе према 
висини брега остале собе. Велики про

зори и отворена врата дозвољавају нам 

да видимо како ЈС намештено. велики 

лампиони, бели, висе са плафона[.] На 

зидовима слике, или тепих шареница, 

или фикус и филадендрон који покривају 

цео зид. Цвеће у собама цвеће на тераси 

па и доле на стени где год се могло на

сути малоземље цвеће. Светло дрво на

мештаја и пресвлаке у боји. Све лепо, 

ведро и чисто и удобно - без луксуза. 

77 Припис М ишще Баби\1 на левој страни: 
После сам сазнала да је оно што сам ми

слила да је п11леhс у ствари гушчије месо, 
али је било тако бело да нисам могла ни 
помислити на гуску.-

78 Погрешан датум. Треба: 13. јулн . 
79 Погрешан датум. Треба: 14. јула. 

210 

После идемо у MUl\ers Gaгden80 огром
ну башту њиховог вајара коју је он испу
нио својим статуама, водоскоци, базени 

у њима и око њих статуе, занимљиво, али 

има нечег од сецесије. 

У вече вечера у оперском ресторану 
0 81 најскупљи и како у водичу стоји нај
елегантнији ресторан у скандинавским 

земљама. Теписи, завесе, кристал, дрво, 

слике и опет цвеhс, у затвореној стак

леној башти цвеl1е као вода тече или 

боље реhи цури низ зидове. Све је у 

стилу удобности и нападне раскоши 

краја прошлог века. 

Понедељак 15 јули 
Вечера у амбасади. 

Уторак 16 јули 963 
Одлазак авионом за Gotland-VysЬi 82 . 

хотел Snackgaгdsbaden 

Петак 19 УП 963 
Повратак авионом за Стокхолм. 

Субота 20 јули 1963 

Одлазак у 9h са Мишом за Талберг83 

(Та\Љегg) на север - 300 км. пролазимо 
кроз дивне шуме, сеоске куl1е и виле као 
и хотели од дрвета, црвено обојено и бли

ставо бели рамови прозора. Успут нам 

Мишо прича како l1емо проhи кроз место 

Sala, у коме станује гђа Брита Линдстром 
којаје за време рата прихватила наше бе

гунце из нем.[ачких] конц. [ентрацио-

80 Трсба: Milesgarden. У питању јс чувени 
швсдсю1 вајар Carl Milles. 

81 Ресторан у згради опере, Operakal lai·en. 
82 Треба: Visby. Главни град Готланда, 

острва у Балтичком мору. 
83 Треба: Тслбсрг. 



них] логора у Норвешкој. Улазимо у 

град, заустављамо кола краЈ ПИЈаце пуне 

цвећа, више цвећа него поврћа. Чим смо 
изашли из кола неко зове Мишу, гђа Li n
dstrom, неда нам да пијемо кафу у ка
фани, морамо код ње. Велика кућа на 
спрат из друге половине XIX в. На првом 
спрату нека врста ресторана где она при

ређује по поруџбини банкете и остале све
чане ручкове и вечере. 

На другом спрату њен стан. Као и оста

ле њихове куће све се блиста од чистоће 

и светлости. Старински намештај - бакар 

- сребро, цвеће на прозорима, цвеће на 

сваком столу и сточићу. Пијемо кафу са 

одличним колачима. Била је већ три пута 

у Југославији сад опет иде, [х]оће да ку
пи кућу на обали. Много успомена из 

наше земље, чак и два тепиха. 

Успут ручак у Sater, мало дивно место 
са зградама још из средњег века. Хотел 

Grand- потпуно у стилу старих аустри
ских хотела, чисто лепо удобно. Одличан 
ручак. 

Око три сата стигли у Ta!Ьerg у хотел 

Langbersgarden. 84 Главна зграда са много 
мањих около, црвено дрво бели прозори. 
Боде нас преко мале ливаде у појату, ру

стик соба са камином, централно гре

јање, топла вода W. С. веома романтично 
али ми би желели нормалну собу у ве
ликој згради. Добићемо је сутра. Дирек

тор и његова жена се представљају и 

рукују, гроф Robert Spens. 
Кишно и влажно - све подсећа на Бо

хиње у кишне дане. Хотел лежи на брегу, 

около ливаде и шуме, у дну језеро Си

љијан, 85 огромно као море испресецано 

84 Треба: Лангберсгарден 
85 Треба: Сиљан. 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ - АНДРИЋ 

ртовима зеленим какво зелено ЈОШ нисам 

видела, на другој бреговитој обали мала 
насеља. Језеро и пејзаж непрекидно ме
њају боју, сиво плаво, плаво зелено, пред 

вече језеро бива све тамније плаво, а при
рода тамније зелена, а пред сам залазак 

сунца око gзoh као да је две боје мењају 
она са језера дубока плава прелзи на 

обалу, а зелена на воду. Сунце се пола
гано спушта и бива све црвеније док се 

у 9.15 h не спусти ни у језеро ни иза бре
гова него негде у атмосферу као у неку 

густу наслагу ваздуха, као пламена кугла 

испресецана тамним облацима. Небо 
још дуго остаје ведро а тамно плави бре

гови као да зраче својом дневном бојом 
. . 

изнад Језера које се постепено развед-

рава док у току ноћи не постане бистра 
вода. Неможемо да се нагледамо ове 
лепоте- кад сунце почиње да залази сви 

гости брзо огрћу капуте и трче напоље. 
И куће су им окренуте на запад јер је 

залазак сунца у овом кра ЈУ најлепши део 

дана. 

22 понедељак УП 1963 

Посета текстилној радионици Jobs. У 
шуми с ливадама и кућа и фабрика све 

од црвеног дрвета само улазна врата 

плава - плаво је основна боја текстила 

који се овде производи. Штампају руком. 
Цела породица се бави пројектовањем 

текстила свакопарче је потписано, млађа 
сестра, старија сестра, овај текстил је 
особен у свом стилу има нешто од народ

них мотива овог краја - а ипак модеран, 

може се употребити у сваком модерном 

стану. Ни талијанског ни француског 
утицаја како би било лепо кад би ми уме

ли тако стварати свој стил. 86 

86 Испод ове реченице цртежи намештаја 
у хотелској соби са описима боја текстила. 
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У нашем хотелу све је од домаћих тка

нина слике сеоске из Дарлане на зидо

вима или панои Јобсовог текстила. 

23 уторак VII 1963 година 

Посета кући Axela Karlfelda87 њихо
вог песника који је 1931 год. посмртно 
добио Ноб. [ело ву] награду. Дивна велика 

дрвена кућа у нор.[дијском] стилу као и 
све овде. И изнутра све од дрвета -
домаће тканине, цинк и бакар - друга 

мања кућа у истом стилу у којој је лесник 

радио. На столу отворена Нобелова ди
плома, из ормара ваде плакету Ноб.[е

лове награде] и још једну мању. Сат стоји 
на 1 h час његове смрти. Све пуно цвећа, 
на писаћем столу његове ствари у цело

фан умотане. - Огромна башта силази 

до језера, пуно цвећа и дрвећа, читаве 
леје лековитог цвећа, нане, валеријана, 

vermuta lavendule и других све то дивно 
мирише Невероватне плаве Rittei-spo11188 

- мислим да се код нас зову [."]89 високе 
до два метра. Јагоде покривене целофа
ном, да се неби морале прати, а испод 

њих црни целофан - за сваку јагоду 

пробијена рупица. Пољско цвеће одне

говано и оплемењено необично крупно 

и високо. Око [ ... ]90 у једном крају баште 
божури цветају сада. Кажу да шљиве код 

њих немогу сазрети Јер им неда мраз. 

Јуче је у ноћи било свега два изнад нуле. 

Госпођа Geгda Karlfeld 80 год. нео
бично срдачна и срећна што је Иво по

сетио, незна други Језик осим шведског, 

87 Erik Ахе\ Karlfeldt. 
88 Немачка реч. Шведски назив: Riddar

spaпe. 
89 Недостаје реч. 
90 Нечитка реч. 
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али њена ћерка преводи на немачки, по

клања ми дивно издање песама њеног 

мужа са посветом и две кесице мири

савог биља, од камгреа везене и шивене 

њеном руком за успомену. Атмосфера 

доброте и срдачности. Стара госпођа жи
ви овде од маја до октобра, затим иде 
ћерки у Штокхолм где сваке године при
суствује Нобеловој свечаности. 

Заборавих, међу цвећем два дивна 
израсла чичка, отприлике висине човека . 

Пре поласка нуде нас да уђемо у кућу; 

ако би желели чашу воде. И заиста из

носе киселу воду и друту заслађену ки
селу.91 

Истог дана 23 VII на престави Himla
spelet (небеска игра) у Лександу на от
вореној позорници. 20h-Rune Lindstrom 
написао ЈС комад састављен из народних 

легенди како човек живи и греши и на 

крају доспева у небо. Декор и костими 
све као на зидном сликарству у Дар

лани.92 Бог, леп стари негован господин 
у героку са цилиндером. Архангел Га

бријел у црном героку са белим рука
вицама и белим крилима. Пастири у зу

бунима од јагњеће коже и цлиндрима на 

глави , краљ Соломон у униформи као 
Бернадот. Све до ситница спроведено и 

у гесту и игри у наивном сеоском изразу 

- и као тако дивно - дирљиво допад

љиво. После преставе на коју нас је 

водила директорка гђа Spens позива нас 
на чаЈ. 

91 Припис са леве стране: Sockerdrinka 
На слсдеhој страни цртеж собе у Лонгеси 

и текст: између кревета од плафона до пода 

трака нафалтаног кретона (шпанован) шир. 
60 цм. 

92 Треба: Darlana (назив провинције). 



Петак 26 УП 1963 у Кируни 

Стигли у Кируну у 1338h. Дочекала нас 
водић од LKAB.93 Разгледали руднике 

железа, сазнали за катастрофални земљо
трес у Скопљу94 - обоје утучени. 

Овде смо 138 км. изнад северног по
јаса, сунце сија Мандарин у кошуљи аја 

у блузи седимо у хотелу. Што смо више 
ишли на север шуме бивају све ниже и 

разређене, после северног појаса брезе, 
брезе-ретки борови и јеле, а све квргаво 

и као опрљено али не сунцем. Трава и 

језера, све је мање дрвећа пред кућама. 

Права тундра. 

У 19h Вечера у хотелу са интендантом 
и његовом женом и ЈОШ некима, одлазак 

на врх брега Loussavaara да видимо за
лазак сунца у l l 15h Било је облачно, али 
облаци су од сунца добили чудесне боје 

и постали тешки, као они вајани облаци 
на барокним скулптурама. 

Температура 3 изнад нуле, ветар леден 
- у хотелу топле собе и купатила - у 9h 
ујутро 8° изнад нуле. Синоћ је домаћица 
рекла Можемо кроз три недеље имати 

снег и зиму зато морамо сад уживати у 

лету. Домаћин на вечери: Hans Stenberg 
intendant L. К. А. В. 

Госпођа Birgite 
Посета градској кући. Дочекује нас 

симпатични стари господ[ин] Фалк, не

кадашњи председник општине и фински 

конзул. С њим и његовом бакицом ручак. 
По повратку из Нарвика видели огромну 

дрвену цркву у лапонском стилу затим 

код гђе Фалк на кафу. Опет она запа
њујућа чистоћа и нега куће. Дивно по-

93 Велико државно предузеће за експлоа
тацију рудног богатства. 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ - АНДРИЋ 

стављен сто за кафу са југословенском и 

шведском заставом. *95 

27 УП 1963 
250 км. изнад северног круга 

Хотел туристички 7 великих зграда на 
2 спрата и железничка станица. на ве
ликом језеру - у подне 18° изнад нуле. 
Само кржљаве брезе, шумице у њима 
ројеви комараца. l ОО м изнад нас снег 
на бреговима. У собама се ложи. салони 

са каминима, све ристик и модерно из

мешано. Тканине и намештај опет њихов 

текстил. На станици мала шкорпа жутих 

булки. Пољско цвеће - заштићено нико 

не узабере ни листић. Мандарин није 

знао и донео ми букетић. Сутра дан из 

шетње донео 3 каменчића место цвећа. 
Доручак у 9h опет самопослуга. Кафа, 

чај са млеком. [".)96 џем, пржени бекон 
и јаја, сир и бутер, разни лебови. 

Вечера у 19 30 самопослуга. Бујон са 
першуном, њоке са сосом, обарен кром

пир[,] зелена салата, сир, нека торта. 

Црна кафа се пије у салонима јер се у 
трпезарији песме пушити. 

У нашој соби становао Даг Хамер
шелд. 97 Шетамо по шумици као по дебе
лом ћилиму види се по дубоком кориту 

реке су све слојеви камена а на камену 

94 Скопље јс 26. јула 1963. задесио ката
строфалан земљотрес који је однео велики 
број људских живота и готово потпуно ра
зорио град. 

95 Прнпис на левој страни : * на спрату 
спаваће собе и разбој на коме она тка ћи
лиме, деке, тканине за хаљине [,] пешкире, 
столњаке- поклања ми један велики пешкир 
за бању. 

96 Нечитка реч. 
97 Познати шведски политичар. 
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ћилим од маховине и боровнице на коме 

расту ове кржљаве брезе. 

Гледам на карту па ово је последње 

насеље на северу Шведске. - Није тачно, 

има још цео сат вожње брзим возом до 

границе - у воз улази човек у униформи 

са огромном ташном о рамену-мења нов

ац 145 норвешких круна за 1 ОО швед
ских. Шума бива све ређа, камен и неко 

жбуње, снег местимично на норвешкој 
граници до саме пруге. 

Огромни брегови - потоци бели као 
ниска од пене глечерски се обрушавају 

у долине - настају речице - и ево први 

фјорд. Мандарин нерасположен и стално 

говоримо о Скопљу. 

Нарвик - недеља 

У поноћ стигли у Нарвик - по норв.[ е
ш ком] времену. Сунце је зашло нешто 
после нашег доласка, док смо попили чај 

и пошли на спавање око О 115' опет је иза
шло - наравно да се уопште није смркло 

између заласка и изласка. Нарвик, лел, 

ново саграђен јер су га немци бомбар

довали - мале кућице од дрвета на спрат 

или партерне у пастелним бојама: роза , 

жуто, бело св. зелено изгледају ведро 

окиhене цвеhем - ведре су и кад је киша 
и магла-њихове се бојс као ни боје цве

ћа не гасе. Велика лука у малом граду. 

Одлазимо до споменика нашим зароб
љеницима које су немци довели у дубину 

једног фјорда у конц. логор иједне ноћи 
све побили - од 4000 спасло се свега 30 . . 
- Јадни МОЈ роде где све не остављаш 

своје кости - Норвежани нас воле јер смо 
се и ми као и они борили против Немаца. 

У Нарвику топлија клима - Голфска 

струја све скромније него у Шведској -
а путеви слични нашима -један се враћа 

уназад да би други прошао. 
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У Нарвику нас дочекао К. ISACНEN 

директор постројења LКАВ (disponent). 
Становали опет у њиховом хотелу -
Веранда у дрвету и стаклу као зимска 

башта - а испред трава и божури роза и 

беле маргарите. 

31 УП. Опет у Стокхолму 

Вечера код Gеlinа -дивна атмосфера 
уметности и интелекта- Јунсон и љегова 

жена. Башта коју смо 61 у децембру ви
дели под снегом осветљену бакљама 
зелена и пуна цвећа. Сто - плаво и бело 

- његов отац је један од уметника који 

су створили чувено шведско стакло. То 
се у овој кући осећа. Одлазимо у 22h јер 
је Мандарин јако уморан после посете 

Yesteras-u и 250 км вожње. 

4 YIII Недеља у Бастаду 

Кренули из Ст. у 9.h после 600 км. вож
ње колима стигли у бању Bastad на 
југозападној обали . у l 930h нигде ништа 
ружно. Језера шуме и поља. Овде су кра

ве црно - беле - на северу почев од Дар
лане98 црвенкастосмеђа. Поља плодна и 
воћњаци - ово је ризница шведске skane. 

Уз пут ручали у GOldene Utter дворац 
из ХУП В. претворен у хотел - овде пле
мићи често један део дворца претворе у 
хотел или музеј. 

Среда 7 УШ 1963 

Колю.1а амбасаде из Copenxagcna за 
Копенхаген у 930h - прелазимо Цатаром 
преко мора око 20 - видимо дворац Kюn
borg - Elsinoгe у коме се одиграла хамле
това трагедија. 

98 Планина у јужној Шведској. 



Одмах смо га почети ми показују куку 
где се појавио дух. Много туриста - жене 
у мрежама посе резервне ципеле. 

У Копенхагену у 1330, ручак код ам
басадора Милића. Осећа се да смо на 

Континенту - не зову џаба овај град се

верни Париз. 

У вече са дру. Царићем у Tivoli - бо
гатији пратер. Жале се да овај нема крва

вица, некад споља изгледају праве - а кад 
их расече у њима грожђице. 

Четвртак 8 VIП [1]963 

Пријем у Амбасади. Дипломати, но

винари с којима је Иво разговарао о 

Скопљу. 

Отац Madsen (био је у Југославији) на 
крају пријема поздравио Иву - рекао да 
христове муке нису ништа кад се сравне 

са Ради саво вим из на Дрини ћ. и да давно 

неће бити hуприје али ће дело остати.-

Данас изашла "Госпођица". сви траже 
потписе. 

Копенхаген у вече - небо и град боје 
њиховог порцулана сиво плаво као кроз 

дим гледано 

"Flora Danica" је назив за порцелан 
сликан руком на коме је биље данско. 
Исти назив има и накит, па је разно ли
шће даflско жир или пупољак руже прели

вен златом, жив лист остаје унугра. Пред 

полазак изашли да се прошетамо и срели 

музику са шубарама која иде пред двор 

на смену страже. 

10 УШ [1]963 субота 

Данас Манд.[арин] био са амбасадор

ом у Oдensee у Андерсеновој кући - ја у 
Музеима и изложбама порцулана и 

намешта Ја 

ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БАБИЋ АНДРИЋ 

Понедељак 12 VIII [1]963 
ZUrich 

У 12.45 из Copenhagena и 15.40 u 
ZUrich диван лет. 

Овде је топлије, али је мање цвећа 

него на северу. 

Аутомобили воже много спорије него 
у Copenhagenu i Stockholmu Свет мање 
леп. Град лети диван одблесци воде и 

сунца играју по кућама и обали. 

11 . Ж Милићевић: Радозналости99 

12. В. Илић: Ивицом смрти 
13. Д. Максимовић: Отворен Прозор 
14. Н. Дреновац: Пукотина 
15. П. Милојевић: Из прошлих дана. 

16. М. Поповић: Зајатом 
17. Б. Радичевић: Бела жена 
18. М. Мајтењи: Женидба Јошке Биге 
19. Г. Бановић: Сусрети с Људима. 
20. М. Вујачић: Црвена Светлост 

томова 

свега 40 година 

Књиге послате у Херцегнови 100 

1.) Johnson: Samomati 2 Toma 
2.) С. Матавуљ: Изабране приповетке 
3.) В. Nлић: Песме 
4.) Г. Бакланов: Педаљ земље 
5.) Ђ. Трифуновић: Из тмине Појање 
6.) И Андрић: Записи о Гоји 2 тома 
7.)" " : Жена на камену 

: Госпођица 
: Na Дрини ћуприја 
: Прича о кмету Симану 6 том 

99 Милица Бабић је зал оч сла списак књи
га којије, вероватно у недостатку простора , 

наставила на претходној страни. 
100 Августа 1962. Иво Андриh јс Градској 

библиотеци и читаоници у Херцег Новом 

послао известан број књига на поклон. 
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: Аска и Вук 2 т. 
: Приповетке 2 т. 
: Госпођица 2 т. 
: Прича о везировом слону 3 т. 
: Травничка хроника l т. 

8. П Џаџић: Иво Андрић 2 т. 
9. В Поповић: Шеретска путоваља 1 т. 
l О. М. Перовић: Големаши l т. 

Поклони: 1.) Књига Просвете 

2.) Сребрени нож и мали нож за артИЈУ 
у зеленој кутији у коферу . 

З.)Порцуланска корпица МОЈ секретер 

Стаклена пепељара " " . 
4.) Чичко од слонове кости у зеленој 

кутији са ножем за артију 
5.) [нечитка реч] од слонове кости У 

коферу. 
6.) Вотивна Богородица са ножем за 

арти Ју 

29 Манд. отпутовао на Хвар 
Тел. 24 - 628 Госп. Елпи. ам. кул. аташе. 
жели састанак ради плана и датума пута 

у Америку. 101 

3842 
Пејић из Културе пита за написе 102 

101 Иво Андриh јс одбио да посети Сје
дињене Америчке Државе због слабог здра
вља. 

102 Последња белешка у Днев1111ку Мили-

це Бабиh. 

216 

* 
* * 

Желели смо да, у знак поштовања пре

ма личности Милице Бабић - Андрић, 
представимо овај њен мали литерарно

интимни првенац, доследно пратеhи ње
гов садржај, облик и стил. Живо ~к~во 
прозе које је пред нама, драгоцено Је Јер 

потиче од особе која је блиско поделила 

са Андриhем његове и наше најсвечаније 
тренутке у галаксији великана књиже

вности. Бојом, цртежом, топлином жене 

осетљивог уметничког бића, Милица цр
но-беле фотографске записе оживљава и 

враl1а нас Андрићу. Путнику, радозналом 

грађанину Стокхолма, лауреату Нобе
лове награде , писцу једног малог народа 

који у црном фраку краљевском ауди

торијуму у Кристалној дворани прича О 
причању, свом Мандарину. 

Миличине кратке путописне цртице, 

настале за време првог и другог путо

ваља у Шведску затварају се у поларни 

круг Кируне. Призор неизм~рне лепоте 

природе присутан је као лаЈт-мотив на 

многим страпицамаДнев11ика, и открива 

нам жену у снажном споју и саглаСЈУ са 
собом и светом. 

Објављујући Дневник, Муз~ј града 
Београда истовремено, на СВОЈ начин, 

обележава 90 година од рођења Милице 
Бабиh, одајући признање великом чове

ку, уметнику и Андрићевом оданом жи

вотном сапутнику, који је данас део кул

турне историје Београда. 



ДНЕВНИК МИЛИЦЕ БЛБИЋ АНДРИЋ 

ТНЕ DIARY ОР МILICA BAВIC-ANDRIC 
Таlјапа Koricaпac 

In the Mcmorial Museum of lvo Andric is 
prcservcd in leatћer cover thc DiaJy of Milica 
ВаЬiс, Inv. No IA 672. It includcs tl1c daily 
rccords of Andric's wife Milica covcring the 
pcriod from Dcccmbcr 1961 until August 1963. 
This distinguishcd person i11 our cultural his
tory took part in the grcat and cercmoniot1s 
moments of awarding the Nobel Pt'ize to Andric 
in Stockholm, thc celcbration of Andric's 70th 
Ьirtћday, on which occasion l1c was dccorated 
Ьу thc President Tito witћ the Dccoration of 
RcpuЫic with Gold Wreath, tbe second visit
ing Swcden, оо which evcnts shc notcd down 
hcr impгessions, dclibcrations and commc11ts. 

For thc first time tl1e parts of the Dia1y wcrc 
cditcd Ьу Jasmina Ncskovic, cngagcd as thc 
profcssioпal collabo1-atcd of thc Ccnter for the 
Documentation of the Legacy oflvo Andric, in 
No 8. ofthe Volиmes ofthe Legacy ој Jvo Andric 
for 1992. The essay we puЬlish now is а new 
editorial task whose object is, in the first place, 
to go through the text of the Diary completcly 
and thoгoughly wit\1 necessary commcnts and 
to puЫish it in its original fom1. ln this \vay 
this small literary i11heritance oftlle wife оПvо 
Andric will Ье prescrved and protected as а 
muscum exhiЬit, but also as а documcntary 
record оПvо Andric, his time and pcrsons who 
maгkcd Њis pc1·iod. 
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