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ИВО АНДРИЋ И НОБЕЛОВА НАГРАДА 
- ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ -

Крајем 1998. године, у Андрићевом 
музеју је отворена изложба Иво Андрић 
и Нобелова награда. Како је европска 

престоница културе те године био 
Стокхолм, град у чијем је Концерт-холу 

писац двадесет седам година раније при

мио медаљу са Вергилијевим стихом, 

отварању ЈС присуствовала и саветник 

Шведске амбасаде у Београду, госпођа 
Гунел Кристијансен. Аутори изложбе су 

Татјана Кориl1анац, виши кустос Музеја 

града Београда и Жанета Ђукић Перишић, 
руководилац Центра за документацију 

Андрићеве задужбине, чијим је тимским 

радом већ остварено неколико изложби 

о животу и делу Иве Андрића. 

Поставку чини десет витрина у којима 

су хронолошки распоређени документа 

фотографије, писма, телеграми, Нобело
ва плакета и медаља. На првом паноу на

лази се обавештење Нобеловог комитета 
о додели награде Иви Андрићу, честитка 

пишчевог шведског издавача Бониерса и 

Андрићева преписка са југословенском 

амбасадом у Стокхолму. У писмима ам

басадору Капичиl1у, Андрић моли за упут

ства о протоколу и тражи детаљнији 

опис програма: "Oprostite sto cu vas zamuciti 

raznim pitanjima sve do sitnica, ali hteo bih da 
ucinim nista ni previse ni premalo. Molim Vas 
da se neko od vasiћ saradnika obavesti sto 
pouzdanUe i sto podrobnije о cetom programu. 
Izmedu ostalog, vazno mi јс da znam sta је 
sve od odece potrebno. Naravno, samo опо 
sto је neophodno. Smoking imam. Frak cu po
ruCiti ovde и Beogradu, ako bez njega ne moze. 
Da li је neophodno ono sto se zove Zзket ili је 
dovoljno imati tamno odelo?" У писму по
слатом три недеље касније, када се дан 

доделе већ сасвим приближио, желећи 

да смаљи СВОЈУ Јавну активност на нај

мању могућу меру, Андрић пише: "Ima 
pisaca (kao sto је Ьiо npr. Е. Hemingvej) koji 
te stvari smavaju sa lakocom, ali ја sam njihov 
antipod, а sada jos i rdavo sa zdrav\jem. Znam 
da vecina laureata knjiZevnika nije и Stokholmu 
drZala konferencUe sanovinarima; poslednji od 
njiћ, Saint Јоћn Perse, izricito је trazio da se 
stvar ogranici na obican sastanak sa kultumim 
radnicima. Od toga ne bezim ni ја. Ako budete 
smatrali za potrebno, moze se posle 11 decem
bra, prirediti coctail na koji bi bili pozvani 
knjizevni i kultumi radпici i novinari koje 
ambasada zeli, i tu bihja mogao doci u dodir 
sa njima, ali u foтll privatnog razgovora а ne 
konferencije." 
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Следе фотографије из Андрићевог до

ма у Пролетерских бригада 2а, које доку
ментују тренутак пријема телеграма са 
обавештењем о награди и прве честитке 

које писац прима од супруге Милице 
Бабић, таште Зорке Бабић и ђака из Више
града. Након тога, видимо писца у сусре

тима са представницима Амбасаде 

Шведске, новинарима и писцима у Удру
жењу писаца у Француској 7. Тренутак 
прате честитке Јосипа Броза, породице 

Раичковић, Гун Бергман, Андрићевог 
шведског преводиоца, КОЈ а га ЈС увела у 

културну јавност те земље, београдских 

студената, италијанског писца Салватора 

Квазимода који је две године раније при

мио медаљу са стиховима из Енејиде, те 

писаца Леонида Леонова, Иље Ерен

бурга и Лавослава Ружичке. Тако сазна

јемо да је Јосип Броз "веома обрадован 
вешћу о високом признању које је одато" 
Андрићу за његов књижевни рад. Ан

дрић је и "тиме знатно допринео угледу 
књижевних дјела социјалистичке Југо

славије". "Ја вам стога од срца чести

там", завршава свој телеграм тадашњи 
председник Југославије. Салваторе Ква

зимодо шаље своје срдачне честитке, а 

Иља Еренбург поздравља Андрића. Ру

жичка брзо јавља из престонице Италије: 

"Боравећи у Риму срдачно вам честитам 
на великом светском признању. Весели 

ме што као Југославен нисам више сам у 

Нобеловом кругу." 

Шеста витрина илуструје испраћај 
Иве и Милице Андрић са Сурчина и до
чек на стокхолмском аеродрому. На фо

тографијама видимо озареног али спо
којног Андрића и ведру Милицу, одевене 

за нордијску зиму. Следе копије писма из 

Југословенске амбасаде у Стокхолму са 
"информацијама о uеремонијалу прили

ком додељивања Нобелове награде", 
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списак званица и оригиналне позивнице 

за свечану вечеру са менијем коју при

ређује шведски краљ. У овој витрини 
могу се видети и филателистички ковер

ти са Андрићевим ликом. 

Стижемо до најсвечанијег тренутка, 
дана уручења престижног признања. На 

фотографијама је представљена генерал

на проба и сам дан доделе. Видимо Ан
дрића окруженог добитницима Нобело
ве награде у другим областима, Ђерђом 

фон Бекешијем, за медицину, Мелвином 

Калвином, за хемију, Рудолфом Мосба

уером и Робертом Хофштатером, доби

тницима за физику, међу седамсто звани

ца, у раскошном амбијенту псеудоба
рокног Конuерт-хола, у центру нового

дишње окићеног Стокхолма. Пријему 

присуствују шведски суверен Густав IV, 
краљица Луиза, председник владе Таг 

Ерландер и највише личности шведског 

политичког, културног и Јавног живота. 

Изложене фотографије дочаравају гламу

розност свечане вечере у "златној сали" 
Градске куће. Госпођа Андрић столу при

лази са Ђерђом фон Бекешијем, а Андрић 
са супругом премијера Ерландера. Том 

приликом добитник Нобелове награде за 

књижевност први је поздравио званице 

и тај тренутак забележен је на једној од 
фотографија. 

Ова витрина сведочи и о тренутку кру

нисања најлепше Луције на Дан светло
сти који се прославља у Шведској. Андрић 

овенчава седаманестогодишњ у Гун Вад

стет круном са упаљеним свећама. На 

изложби се може видети брачни пар 

Андрић који послужује једна од Луција, 

традиционалним хлепчићима и кафом. 

У претпоследњој витрини налазе се 
Нобелова диплома и медаља. "Диплома 

се састоји из два дела, и осим основних 
података о нобеловцу и саставу Нобела-



вог комитета, садржи ЈОШ и одлуку о до

дели награде са образложењем. Испи

сан-аЈе златотиском на пергаменту каши

раном на дасци пресвученој плавом ко

жом.( ... ) Медаља је дело шведског вајара 
и гравера М. ЕрикаЛиндберга. Ila аверсу 
је барељеф утемељивача награде Алфре

да Нобела, а на реверсу барељеф младића 
из IV певања Вергилијеве Енејиде, на 
латинском: Како је слатко видети људ
ски живот 01l7е.'1ењен проналасцu,на. 

Медаља је од злата, промера 60,Smm."1 

Последња витрина ове брижљиво пла
ниране изложбе односи се на Андрићеву 

посету Универзитету у Упсали где је про

фесорима и студентима говорио о југо-

1 Татјана Корићанац, Иво Андрић, О при
чи и причаљу: поводо,н 40 годшю од доде
ле Нобелове награде, Београд - Бања Лука, 
2001, стр. 6 
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словенској књижевности и свом делу. За

тим, видимо писца окруженог драгоце

ностима библиотеке Каролиншког уни

верзитета, у шетњи кроз одаје овог нау

ч1юг центра. На последњим фотогра
фијама, Андрић је са својом супругом у 

друштву шведских пријатеља, Харија 

Мартинсона, Георга Свенсона и Гун 

Бергман. 
Изложба Иво Андрић и Нобелова на

града невеликог је обима, али је пажљив 

избор и брижљив распоред материјала 

учинио да она постане незаобилазан до

кумент у проучавању и разумевању овог 
. . 

значаЈНОГ датума за културну историју 

наше земље. 
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