
НАДЕЖДА АНДРИЋ Годuшњак zрада Беоzрада 

'Кљ. XXIII - 1976. 

СПОМЕН-МУЗЕЈ ИВЕ АНДРИIiА 

ТОКОМ 1975. и 1976. године предузете су 
све неопходне мере как·о би се 'Одредила 
судбина и начин коришћења ЛИЧНОГ 
ФОНДА ИНЕ АНДРИЋА. Завод за заш"и
ту споменика културе града Београда, ово

јим решењем ОД 17. јануара 1975. године, 
ставио је ПОД заштИrТУ J1ИЧНtИ фОНД Иве 
Андриhа "значајну културно-историјску, 
документарну и ме.моријалну целину". 
Скупштина града Београда, непосредно по
сле Андриhеве смрти, на сеДницама Већа 
удруженог рада, Дrpуштвено-сполитичког ве

ћа и Већа OТLlllтина, 28. априла 1975. годи
не, донела је ОДЛУ'КУ о Q.снивању Спомен
музеја. у члану 2. Одлуке С'гој.и: "Задатак 
Музеја је да чува, Прl1кynља, обрађује и 
излаже писани, штампаlНИ 'и други матери

јал који се .односи на живот rи рад Иве Ан
дриfiа". Решењем Првог општинск.ог суда у 

Београду, .од 20. јуна исте године, за на
следника заоставштине проглашењи 'су 3а
дужбина Иве А<ндриfiа и Српска 'Эlкадемиј а 
наука и уметности, "која ће се старати само 
о рукюписима". 

Под председништвом РОДQљуба Чолако
вића, Управни одбор 3адужБИlне, на овојој 
првој седници одржаној 12. марта 1976. го
дине, поред осталог, закључио је да .се из

врши 'СНИlмање и !М'икрофилмовање ових ру
ко:писа и да се, потом, оригинални РУКOIПиси 

предају САНУ; да ,се IPУ1копис романа "На 
Дрини ћуприја" уступи Музеју юњижевно
стм у Сарајеву у окладу,са Андрићевом же

љом. То је све оБЭЈВљеНiО, а Архив САНУ 
преузео је, поред тога, и скоро целокупну 

преписку. 

На истој седници Уџ.ра'В'Ног одбора раз
MaTp:alНa је Скица за 'Ко'Н:цеnцију Музеја: 
"У текстовима посвећеним Иви Андрићу 

После наше смрти .можете испитивати и 
шта с.м.о биJtи, и шта с.мо nисаАи, аяи за 
живота само ово друzо. 

(И. АНДРИћ: Знакови поред пута) 

често смо ,се суоч<wали са 'Одређеним речи
ма-појмовима које смо, 'Чини нам ,се ·С пра
ВОМ, прих,ватили као битна ,својства Андри

ћеве личности. То су, пре овега, МУДРОСТ, 
повученост, смиреност, ћутња, духовна ОТ

мен()ст, ,СКРОМНОСТ. Познат је и његов страх 
и нелагоДIНОСТ од .великог публицитета и 
ИНДИСlКретню.сти. О свом пореклу, о личном 
животу и склоностима није говорио. 

Сматрамо да су то одреднице lКojece мо
рају поштовати приликом израде КOiНцеп
ције и поставке АНДРИћеБОГ спомен-музе}а. 

Сачувати аутеН'lli1'Ч.ан амбијент, д.очара
ти атмосферу, битна су 'Обележја мемо.ри
јалН'их музеј-а посвеfiених истакнуmrм ства
раоцима. ИнтимНiИ детаљи упечатљ'И1ВО де
лују на посетиоце. У појединим музејима 
(посебно карактеристично за Со.вјеток.и Са
вез) 'ЧИНИ нам се да је ЛИЧ:НОСТ кој-ој је му
зеј посвећен, само :на моменат напустила 

просторије. 

Упркос томе, предлажемо да се у Спо
мен-музеју Иве Ащцрића са'Чува само део 
аутентичног аМбијента: радна и дневна соба. 
И док би РаЈДна ·соб.а у ПОТПУНОСТИ, <ДО rнaj
мањих детаља, .сачувала изглед и а~мосфе

ру 'КatкJB'Y је имала у време пиш'Че.вог борав
ка и рада у :љој, дотле би дневна ооба .мо
гл·а да претрпи маље промене. Верујемо да 
бисмо на тај начин изразили поштовање 
према личности и животном ставу једног 

"од најјачих и најдубљих уметника речи 
који су се код lНac појавили". 

У осталFJ.1lМ просторијама, на миран и до
стојанствен начин, преко lКњига, рукописа, 
фотографија, ДoOKjIlMeHaTa и другог матери
Јала приказали бисмо животни пут И с'Гв·а
ралаш'J'rВО Иве Alндрића . " 
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Основна замисао изнета у наведеном 
тек'сту, ПQlдржана је - ,спаlваћу собу писца 
не треба сачува'I1И. 

Радна соба 

На другој седници ,одржаној 26. маја 

1976. roдИ!не, YiправН'и ·одбор 3адужбине 
усвојио је, ,без примедаба, Предло'l 1И1-щеn

,;;, цuје и поставке: "Спомен .... музеј Иве Андри
fl'a" је још један ,ОД меморијалних музеја у 

СПОМЕН-МУЗЕЈ ИВЕ АНДРИЋА 

Бео.граду са би'I1НЈИМ ,обележјима које овај 

назив И .ооај тип музејске институције по
дразумева . Чини ,се, задатак једноставан. 

Витеаu de travail de l'ecriv ain 

Са великим искуством !виђеног, али и ура

ђеног, тако би требало да буде. Ипак, мо
жемо да кажемо исто што и један Андри
ћев критичар: "Ономе ,кю је то чинио остаје, 
као награда, тиха грижа -савести". Познат 
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НАДЕЖДА АНДРИЋ 

Изложбеnu део La satte d' expositio1L 

је Андриhев став да С'Ј\варалац ЖiИВИ кроз 
своје дело. Аљи је исто так'О јаоно да вели
ка'ни не припадају себи, да они 'Не Mory да 
се СЗiюрију од оч.ију"; не само својим \делом 
већ и својом личношћу ОНИ зраче и 

подстичу. 

Према замишљеној !Концепцији, .ИЗЛQЖ
ба СУШТИНQМ овога садржаја и 'ДослеДно.i\1 
реализацијом, треба да предста,ви изузетну 

и особену личност ј едног од наших lНajoHa
Жlниј их И најдубљих књижевних ·стварала

ца, друшwен.ог радника IИ скромног човека. 

Музеј мора да одрази БИ'DНе особине Андри
ћа као чО"Века и његове Ж'ИВОтне ставове . 
.. Та нечујно.ст и неприметност, та тu.ШU1iа 
стиља у складу је и са Ter.mepaMeHTOM ства
ра-оца и са атмосферо:м дела" а ми додаје

МО, и са атмосфером дома њему поовеhеног. 

Достојанствена сюромност Андриhеве IpaAHe 
собе и ненаметљив-ост ентеријера д,невне 
собе ПОМОћИ ће посетиоцу да -осети нешто 

од свакодневнице у којој је живео и ства-
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Вuтрн:nа са радовtt.м.а објављещt.м. до 1941. 

рао Иво Андриh. То значи да ·Се lМopa иза
брати најбољи пут и метод за yrпознавање 
човека и његов.ог дела. Ово ће бити оства

рено cnајањем у јеДИНC'I1Вену целину два 
ОСНОВНа начела: аутенти'Чношћу амбијента 

и музеолоwки iИсказаним подацима о жи

воту iИ раду. 

Да би концепција била јаснија, доноси
мо и њену битну садржину: ж!ивот и ства
ралаштво Иве Андриhа. Поставка (lВepyjeMo 
да ве се ,она временом мењати и јЦопуња

вати) rприказаhе основнеЈ 'веn' добро .позна

те, биографске податке. Водиhе се рачуна 
да индисК!рет,ности не буде. 

Према Матици .крnrrеНlИХ Жуncког уре

да у ТраЋНИКУ, Иво Андрић је рођен у 

Травнику 9. ОК'I'обра 1892. године од оца Ан
туна и мајке К,ате, рођене Пејиn' (зва.ничан 

датум рођења је 10. охroбар). Огарином по
тиче из Сарајева. Отац умире рано (1894). 
Одрастао ј е .код тетке и тече у Вишетраду, 
а по за·вршеној основној ш&оли, 1903. годи-



La ·vitrine оu sont exposes les ouvrages de l'ecri
vain parus jusqu'en 1941. 

не прелази у Сарајево и уписује се у тамо
шњу гимнаэију. Матурирао је 1912. ВеЋ као 
гимназијалац учес.т.вује у покрету национа

листич,ке 'омладине (први ј е председник иа
fIlреДlне СРПСICохрватоке ђаЧЈке орга1Ш1зације). 
у његовом дневнику, !Који је запленила са
рајевска полициј.а 1914. године, налаз'и се 
забелешtКu: "Данас је ЈуК'иh поЧ'ињио атен
тат :на Цуваја. Ka:кrO је т,о лело да се затежу 

крајњи КОНДИ дела и буне. Како радосно 
слутИrМ дане великих дела. И диже се и гори 

хајдучка крв. Без чеДНQСТИ, доброте и жр
тава лрол'ази мој живот. Али волим добре. 
Нека живе они К1Оји умиру по т,ротоарима 
онесщештенм {)Д срџбе 'и барута, боJИlИ од 
орамоте заједничке. Нека ж'иве они који 
повучени, hутљИiВИ у мраЧЈН!ИМ собама 'ОЛРе
мају буну и емишљају увек нове ·варке. А 
ја то нисамО . 

После матуре одлази на студије у За
I'1реб а затим у Беч и Кракюв. Био је сту
дент Фил{)зофског факултета у Кракову 
кад је букнуо први светсК'и рат. 'Ухапшен је 
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СПОМЕН-МУЗЕЈ ИВЕ АНДРИЪА 

одмах сутрадан по објави рата, 29. јула 
1914. у Сплиту, где је био 'На распусту. По
ред сплитске, прошао је шибенску и мари

бо.рску тамницу, док није, 1915, интерниран 
у мало место Овчарево КО>Д Зенице. Од фе
бруара 1917. служи војни кадар ка-о :небо
рац у Болници милосрдних ·сестара у 3а
лребу. Јануара 1918. појавио се "Књижевни 
југО. Андриh је један од оснивача и редак
тора. Октобра 1919. годиrне долази у Бео
град. Докторирао је у Грацу 15. маја 1924. 
одбра.нивши докторс,ку дис~ртациј у "Развој 
КУЛТУр'НlOг живота у Босни за турске упра
ае". Од 1920. године до слома старе Југо
славије Иво Андриh је у дипломатској слу
жби (у Риму, Букурешту, Трсту, Грацу, Ма
дриду, Женеви и др.). "У'к'азом од 5. новем
бра 1937. године поста,вљен је за помоhника 

министра И"НОС1'раних послова, а марта 1939. 
премештен за "опуномоhеио'г ' министра "и 
изванредног посланика" у Берлину. 

После априлске катастрофе, Андриh се 
повукао из службе и ј.авности, и све године 
рата и окупације ПРОВОДИ у Београду. Пише 
своја најзначај.нија дела. Не дЬз,в'ољава да 

се ишта његово штампа. По осеЋању' и опре
дељењу на страни је народа и његове рево

луционарно-ослоБО\дlилачке борбе. После 
ослобођења, учествује у ЛQЉИТИЧКОМ живо

ту земље као народни посланик Народне 
ску.пштине HP БиХ и Са.вез.не нарqд.;не 

скуrnпштине. 

Дописни члан ' Српске академије " наука 
постао је 1926, а редовни 1939. гощИ'н~; за 
дописног члана Југослаrвещже ак,адемије 
знаности и умјетности изабраи је .19,51, а 
Словенске академије 1953. Са~ез к,н;>ижев
ника и 'Удружење иэдаlВача доде.тrИ:Ли .су ј;уЈ.у 
1956. Повељу за :mивот.но дело. Нобелову 
награду за књижевност добио је 1961; на
граду АВНОЈ"а 1967. · ДобитНик · је .Златне 
плакете Београда и других пРизнања . Но
силац је многих страних 'и Iнаших одлико

пања {Орден заслуге . за народ 1 реда, Ор'-: 
ден Републике са златним венцем" Орден 
јунака социјалистичког !рада <tf . др} ."-

Стваралаштво Иве Аrидриhа трајало j~ 
у , к'онтин;уитету .виiuе , ОД ше!=т деценија,. 
Ј,ош као гимназијалац. објавио је своје пр~е 
песме у "Босанскюј вили'~: 1911. -"Т"ОДИiН~. Ба
вио 'се и превођељем. Први свеТСКЈ:1 "рат ~и 
заточење донели . су А!ндриhу боли·а . иску
шењ'а. О т.оме сведоче две кљиге поетско

ме,цитативне прозе: "Ех ponto" (1918) и "Не
мири" (1920) Исте године rюјаlвила се и Ан
дрићева <прва приповет.ка "Пут Алије Ћер
зелеза", која већ садржи би'Гне особине 
високе приповедаЧIКе У'мет.НОСТИ. 'У међу
ратном периоду 'Изашле су три збирке при
поведака (1924, 1931, 1936). ,,3ани>мљ%В је 
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НАДЕЖДА АНДРИЋ 

размак ,од Аrндрића који је писао "Ех pon
to" и "Немире", па до Андриh:а приповеда
ча Босне. Та'мо је он ,осеhајни, меки, сјајни 
и елеганТlНИ прозаист !и стилист. А овде, с 
юој ом снагом и вешт.ином стеже ону путену 
и бесомучну масу у ж,арке и живоrrисне фи
гуре", писала је тада Исидора Секулић. 

Прве поратне, 1945. ,године Андрић је 
својој .ослобођеној земљ'И даровао три круп
на дела, три рома,н'а: "На Дрини ћуприја", 
"ЛООПОђица", "Ћрав-ничка хроника". 3аТИ:\1 
настаје велики број '~раhlИХ и дужих при
IТoBeдaKa, есеја, записа, цртица итд. Једно 
од иајПРИСУТ1нијих дела домаће литературе 
код нас 'и у свету је "Проклета аlвлија" за 
коју Велибор Глигорић каже !Да је "К'ВИН
тесенrциј а Андрићеве у,метности". Многе 

ствари су .остале у 'Рук:опису; недовршен је 

остао роман "Омер-паша Лата,с". Дела су 
му преведена ОКОРО у овим земљама и на 

свим континентима. "Велиюо је, МОНYlмеи
таљно је Андрићево уме11НИЧКQ дело. О ње
му је ,код нас и у овету написан велики број 
члана,ка, есеја, ,студија и објављено више 

од десетак књига." 
Почеткюм 9ула регулисани су организо

вање, финансирање и рад Спомен-музеј а 
уговорима склопљеним између Лра,да Бео
града, 3адужбине Иве .Aiндрића и Само
управне интереоне заједнице културе Бео
града а истовремено између Града Беоrраща 
и Музеј а града Беоr:pада. 

Првим уговоро.м, :између .осталог, пред
виђено је: "Уrюв.орне cЂparнe споразумеле су 
се да се до 10. 10. 1976. године Музеј као ор
ганизациона јеДИlница МузеЈа града Београ
да отвори. Му.зеј ће ;имати Iмемориј аЛlНИ ка
рактер кој,им ће сачувати аутент.ича'Н ,ам

бијент у 'Коме је живео и радио Иво Ан
дрић" (чл. 1); "Посебним уговором к{)јм ће 
закључити са Музејом града, Град ће .обе
збедити да Музеј има ·са'вет од 9 члаНЈова 
као помоhно тело opralHa управљаља Му
зеј ,а града Београда, кюје ће са'чиња,ваТlИ 

култур1И1 и ја,вни радници" (чл. 2) ; ,,3аду
ж,бина као власник преnис,ке, ЛИЧiне библи
отеке, лич!Них докумената, радног кабинета 
и у.метничк>Их дела које чине лични фонд 
Иве Андриft.'а, а описани су у посебним спи
сковима, поклања ·ове ствари граду Бео
граду, с Т.ИМ да чине основни фО}Щ за поче
так рада Музеја... Поред предмета из 
претходног члана 3адужбина је спремна да 
финансира и посебне акције које Музеј ра-

звија у оквиру своје делатности а за које 
је 3адУЖiб.ина заинтересована." (чл. 4) ; 
"Град се обатвезује да IН!И у ком случају ни 
под кюјим условима неће отуђивати, нити 
позајмљивати предмете из лич·ног фонда 
Иве А,ндриliа." (чл. 5); "Самоуправна инте
ресна заједница Iкултуре Београда .обавезу
је се да ће ,финансирати .основну дела'IUIОСТ 
Музеја 'На :начин IHa ,који фИ!нансира друге 
мемо.р.ијаљне :музеје у 'Београду." 

Главни пројекат адa.nтације и ентерије
ра израдио је арх. Милан Палишашки ИЗ 
Београда. Радови ,на уређењу МузеЈа запо
чети су 11. августа а завршени 7 . .октобра. 
Поставка је урађена према усвојеној КОН
цепцији. Предообље је оачувало првобитни 

изглед и садржај; нови елементи су уводна 
легенда и Андрићева Iбиста, рад Оретена 
Стојановића. У изложбеном делу (БИlВша 
соба Милице Бабиli 'и Андриliева 'опаваћа) 
изложено је 184 предмета - фотоv.рафија, 

докумената, писама, књига, диплома и др. 

Легенде су претежно из-води из AiНД1риliе
вих писама, белеЖЗlКа 'и објављених дела. 

Музеј је, у присуству 'Великог број а 
културних .и јавних радника, Андрићевих 
пријатеља и поштовалаца, отворио 10. ок
'гобра 1976. године у 11 часова председник 
СКУПШ'N1не града Београда Живорад Ко
вачевић, који је, између остал·ог, реК'ао: 

"У ,нашем I1раду lНастала су не само она 
Ан:дрићева oC'Iffiapeњa к,ој а се, у целини или 

својим делом, тематеки везују за Београд, 
нег,о и најlвеhи део његових Iнај'ВаЖiнијих и 

најlВеhих књижевних остварења. он је ·сво
ју слику света и човека 'стварао и 'Овде, у 

шетњ'И улицама овог града, на клупи или 

стазама парка који се види ·с ·ових прозора, 

у собама у којима се налазимо. Има људи 
- Андриh је један 'ОД њих - кој,и оста'в
љају на Љ'Удима и стварима око себе .трајан 
одсјај свог духа и своје мисли; тај одсјај 
као да трепери овим просторијама које, ево, 
ДЗlНас, овом скромном свеч,аношhу, пре11Ва

рамо у Музеј Иве .Aiндрића." 
Музеј је побу~ио велиЮQ инте.ресо:вање 

грађана Београда :и не ,само ЊlИХ. Посетиоци 
долазе појединачно 11 у група'ма. За пет ме
сеци Музеј је .разгледало Iвише од пет хи
љада људи. Мноrи су зажелели да 'свој до
живљај Андриhа и Музеј а _оставе за:беле
жен; Ењига ут,ИСЭЈк,а 'испуњена је топлим и 
дирљиRИМ записима, пу.ним захвалности 11 
поштовања. 

I 



СПОМЕН-М УЗЕЈ ИВЕ А НДРИЋА 

MUSEE IVO ANDRI(; 

NadeZda Andric 

Аи соигs des annees 1975 е! 1976 toutes les 
meSUl'es indispensables ont ete prises роиг sau
vegarder le legs d'Ivo Andric et lui assurer ип 
destin digne du grand homme, Prix Nobel, Се 
legs est еп 1975 declare monument historique 
sous lа pt'otecLion de l'etat, Aussit6t apres 1е 
deces d'AndriC l'Assemblee nationale de l а vil1e 
de Belgrade а pris lа decision de lа fondation 
du Ми5ее Jvo AndriC, consacre а 5а mеmоiге, 
Le5 hеt'Шеl'5 de l'ecrivain 50nt devenus lе legs 
d'Ivo Andl'ic et l' Academie sегЬе de5 5ciences 
е! des al't5, L' Academie а pris sur soi lа eonser
vation de tous les manuscrits у compris pl'esque 
toute l а сопе5ропdапсе, le tout 5ега depose dапs 
ses Al'ehives , 

La direction du legs а adopte еп sa ргетјеl'е 
seanse (еп mars 1976) 1es propositions de 1а соп
stitution du Musee Ivo Andric, qu'elle а ente
!'inees еп sa deuxieme seance (еп тај 1976) а 
l'unanimite, Dans les propositions il est dit entl'e 
autre: »D'apres l 'idee que nous nous sommes 
faite lе Ми5ее Ivo Andric раг l'essence de son 
contenu et lа realisation adequate doit donner 
ипе image fidele de lа personnalite singuliet'e et 
ехеерНоппеНе d'un des plus puissants et des 
plus profonds ecrivain yougoslave, humaniste е! 
homme d'une grande modestie. Le musee doit 
refletel' les qualites essentielles d' Andric еп tant 
que homme et son attitude devant 1а vie, Се 
st'yte silencieHx, se faisant а peine entendl'e, а 
рејпе гешю'qиег, est еп harmonie avee lе 
temperament de l'auteur et l'atnlOsphere de 
l 'oeuvl'e«, е! nous поиs permettons d'ajouter avee 
l 'atmosphere de lа demeure consacree al 5а те
тојге, La modestie рlејпе de dignitE! de son 
Ьш'еаи de trava i1 et sa salle de sejour sans рге-

Н' 

tention mais acueillante роиl'ГОП! suggerel' аи 
visiteur l'amblance quotidienne qui entourait 1а 
vie et 1е travail d'Ivo Andric, Cela veut dit'e 
qu'il faut choisir les moyens les plus appropries 
роиг faire connaitre l'homme et son oeUVl'e, Оп 
devra done suivre deux pl'incipes рощ' l'ealisel' 
ип ensemble harmonieux, l'authent icite de l'ambi
апсе et une documentation сlајl'е е! suggestive 
de lа vie et de l 'oeuvre du gl'and eCl'ivain, 

Аџ debut du mois de juil1et оп а pl'ocooe а 
la legalisation du musee et de son entretien pal' 
lа signature du contl'at entre le legs d'Ivo And1"i~ 
l'epresentant son musee, et Је Musee de lа vШе 
de Belgrade, d 'une рю't, et le Comite с иЈtигеl 
роиl' lа vШе de Belgl'ade, d'autl'e рю't. Les 
tl'avaux d 'amenagement du musee ont сотmепсе 
еп a06t et etaient tel'mine5 еп octobl'e 1976, 
L'appal'tement ои avait vecu et etait mort Jvo 
Andric dan5 lа гие (venac) , aujoUl'd 'hui portant 
son пот, de lа тапјеге suivante fut arrange et 
adapte РОШ' le musee: L'antichambl'e а garde 
son aspect d'autrefois sauf еп се qu'on а ajoute 
lе tableau d'informations et Је buste de 1'E~el'ivain 
sculpte рЮ' Sreten Stojanovic, La chambre а 
eouchel' d'Andl'ic et de sa femme а Не transfol'
тее еп musee proprement dit ои ont ete ехро
sees 184 рјесеs des photographies, divel'5 docu
ments, lettres, livres, dip16mes etc, Le геstе а 
gЮ'dе son aspect d'autrefois, 

Le Миsее Jvo Andric а ete solennellement 
ouvel't аи риЫјс lе 10 octobre 1976, le јоиг anni
versaire de lа naissance de l'eerivain, раг lе 
president de J'assemblee nationale de la vШе де 
Belgrade, 2ivorad Kovacevic еп pre5ence de 
потЬгеих amis, admirateurs et repl'esentants de 
lа vie сиНш'еl1е de son pays. 


