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СПОМЕНИК КАРАЂОРЂУ ПАШКА ВУЧЕТИЋА 

У 
слови за подизање јавни х Cn OMeHIIKa у Београду 

lючели су да се стварају ПОЛОВИIЮМ Х IХ века. У 

сиромашној Србиј ll без раЗВllјене вајарске тра

диције, тај процес б~1O је спор, постепен, праћен МНОПЈМ 

потешкоћама . Сећање на крваве устани чке године бшlO је 

још сасвим свеже, када је Београд добио свој ПрВ~Ј јавни 

споменик] 848. године, посвећен ослободиоцима Београ

да IIЗ ] 806. Подигао га је кнсз Александар KapaђopђeB~,ћ , 

lIа простору да нашњег Карађорђевог парка. 

Идејс о подизању спомеll ика вођи устанка из ] 804. 
године, јаВИЈlе су се педесетих ГОЩ1На ХЈХ века. Ретки ва

jap~J који су у то време стизали у Србију тражећl1 lюсао 

б,IЛИ су, углавном , странци. Тако је у Београд дошао Сло

вак Јосип КлемеllС, који јс ] 855. годинс урадио портрет 
Карађорђа, о чсму су писале ~1 »Србске Новиве((.1 Како 
већег за нимања за СКУЛП1')'ру у нашој среднни H~lje б~IЛО, 

Клеменс се вратио у Слова'lку.2 
Владавина кнеза Александра Карађорђевића ближи

ла се крају када је, почетком ] 857. године, ОСlюван Одбор 
за 11Одизање спомсника Карађорђу при Министарству 

Уllутрашњих дела. На ову вест реаговала је Порта, за коју 

Карађорђе није био IЩшта друго до обичан БУНТОВIIИК . 3 

И зглаДI1ВШИ овај сукоб са Портом, Влада је ПОкре.,ула 

орга низовано сакупљање ПР~lЛога, преко ПОЛИЦIIЈСКИХ И 

општинских власти. ПредсеДIНl К Одбора за подизање 

спомеНlIка и ПРВII Пр~lЛожник ( 1 оо дуката) био је вој вода 
Тома Вуч и ћ ПеРИШllћ.4 ОбрапЈВШИ се jaBHocТII са пози
вом за сакупљање ПР~lЛога за споменик, Одбор је подсе

тио на дужност нових ГС llера Щlја, које УЖ'Ј ваЈУ плодове 

слободе, да овим гестом искажу своју благодарност према 

патњама и жр1Ћама устаника 11 према Карађорђу. као сим
балу борбе за незаВIIС IIОСТ земље. s вест је покренула Вllше
месечну јавну полемику, која се ОДВllјала преко Оllдашње 
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urrампе.6 HOB~JНaplI , IIстакнуге јавне ШI'IНОСТИ , а нонимни 
ч~гrаОЦ~Ј , дОПИСНИЦ~' ю УllуграШЊОСТI1 Србије 11 OH~J преко 

Саве, као ~J многи ДРУГII , УПУСТ.IЛИ су се у темељне ана

люе и расправе о потребlЈ подюања споменика. његовој 

функциј и , форми И зна'Јају. Било је 1')' свега - запаљнви х 

патриотских апела на успава ну савест ''Ра ђанства, под

сећања на ЖЈЛЋС и јунаке устаничког времена, оспоравања 

It величања зна чаја Карађорђа, дилема око фина'Юlра

ља предстојсћег подухвата (па ли споменик подићи прило

зима целокупног грађанства или је то I1СКЉУЧ.ШО ствар 

државе) и СЛИ ЧIЮ. 

Због начина сакупљања прилога за спомеllИК, путем 

зва .IИЧНI1Х орга на власти, ова акција се убрзо lIашла 11 на 

дневном реду седнице Правитељствујушчсг Совјета. Упо

зоривши да је Влада, без пристанка Совјета, практично 

увела 'юву врсту lIамета и учинила да прилози буду из

нуђени а I~e добровољни , затражена је да све даље актив

НОСТ' Ј по овом питању буду обустављене . 7 ТО је и уч~t ње
но септембра ] 857. 

••• 
Када је кобне ]868. године убијен кнез Михаило, сва нас

тојања да се подигне спомеlНlК Карађорђу остала су у 

другом плану. 8 Убрзо су ОТl'10челе припреме за ПОДllзање 
СПОМСlIика кнезу Михаилу 06реllовићу. Пројекат IIтаЛII 

jaHcKOI' вајара ЕНРlIка Пација изабран јс у конкуренuиј и 

радова домаћих и стра них уметнltка. Коњаничка статуа 

кнеза М ~Јха 'lЛа свечано је ОТКРlшена ] 8. децембра] 882. 
ГОдlше.9 

Десет година KaCH~,je, марта ] 892. године, расписан је 
конкурс за споменик косовсюtм јунаuш.ta у Крушевцу,IО 
на коме је прву награду освојио Ђорђе Јова новић. Без 
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намере да се овом ПРНЛIIКОМ дуже задржимо tta добро 
ПОЗttaТОМ }} Косовском споменику«, желеЛII б~lсмода ука

жсмо на некол ико заlШМЉIIВIIХ подудаРIЮСТlt Ilзмеђу ва

јарског такмичеља у Крушевuу са јеДll е, и KOI IKypca за 
Карађорђев спомеltllк у Београду, са друге стране: 

- Петар УбаВКllћ ~I Ђорђе Јова нови ћ учествовалн су на 

оба кшtкурса; 

- юложеШI модеШI спомеtшка KOjll су ПРИСТ~IГШI IШ ове 
конкурсе, обновили су жестоке полеМ~lке ~I atшлюе у 

оновремеllој штаМПII , о IIзгледу 11 фУl lКUllји будућllХ 

cnoMeltllKa; 
- уметltlЩИ који су освојltШI прве ЈЈа!'Раде, Ђорђе 10llа но

вић и Пашко ВУЧСТllћ, тражили су своју IIIIСПllраЩlју у 

српским народним песмама, а своје споменике ком по

lюваШI од више фllгура; 

- представе гуслара 11 виле (која носи венац и барјак), 

нашле су се и у Крушевцу 1I у Београду. 

*** 
Питање подизања спомеlillка Карађорђу постало је по

НОIIО актуелно тек ] 903. I'ОДи не, када је дошло до ДIIIШ 

СПIчке смене на cprlcKoM 1 · l рестолу. 

Још почетком ]902. roДИ llе Пр~IНЦ Петар Карађорђе

вић, кој 11 је тада бораВIЮ у ЖенеВII , позвао је српски на

род да предстојећу стогодишљицу устанка обележи скром

ним спомеником Карађорђу.] I Суму од 50.ОСЮ ДlIнара 
ставио је на располагање Одбору KOjl1 би се, у ту сврху, 
образовао. 

ЊlИцијаТlIве да се jaBIIНM споменицима обележе до

гађај ll IIЗ Првог српског устанка, бllле су бројl~е 1I разно
врсне. ЈеДllа од љих потекла је од Београдске ОПШТШlе, 

која је желела да спомеником обелеЖ~1 догађаје везане 

за устаничко освајање Београда] 806. roДИI I С. У jaBltOCТl1 

су се ИСПОЉllла 11 слat'ања али 11 недоумице попуг ове: да 
ли спомеНllК треба да llOдш'не само Београдска ОПШТllll а, 

те да буде локалног карактера, 111111 га мора ПОДllћи uсла 
благодарна Србllја. 12 На целу за~1IJсао тачку је cтaBIЏJO 
Министарство унyrpашњих дела, указаВШII даје Београд

ска ОПШТllllа, одлуком свог Одбора за подизање спомс

вика Карађорђу, прекорачила своје надлеЖНОСТll. јер је 

ИНИUlIJаТIIВУ за ГIР~IКУПљање ПРltлога за спомеНIIК могла 

дaТl! само Народна СКУI·IШТlша. 1 3 ОПШТIIНСКII Одбор је 
повукао раlшју одлуку, као 11 одлуку о давању IОО.()(Ю 
динара за споменик, док Народна СКУПШТlIна не донесе 

СВОЈе решен:.е о љеговом ПОдltзању. 

*** 
Следеће, ] 905. године, Министарство војске реШ IЏ10 једа 

06ележи сто година од ocHl1Baњa регуларне војске, коју 

је установио Карађорђе. Министар војни упугно је молбу 

Београдској ОГIШТIIНJt , да се на Калемегдану уступи ме

сто за будући споменик. ОПШ'П1Наје Jtзашла у сусрет овој 

молби, додешшши место IШ глаВlюј шетаШlшној стази. 14 

Одбор за подюање спомеНI1ка, састављен од вој них 

шща Jt офlщJtра на челу са ђенералом НИКОдllјем Стефа

HOBllheM, образован је ] 908. l'Одlше. 15 

Конкурс за Карађорђсв споменик расгшса н је 11 објав

љен у Српском техничком ШIСТУ, 2 ]. септембра] 908.16 
РаСПllсавши конкурс за YMeтH IIKe којн, ИСКЉУ'I ИВО , 

Ж~lве у Ср6ијll , Одбор за подюање спомеНlЈ ка је у осам 

тачака прецJt Зll рао, између осталог, ~I следеће: 

]. Одређена је сума од 40.000 Д1шара која је морала 

да подмири дефllшtТIlВIlУ юраду. транспорт и MOIITllpaњe 

спомеllJtка lIа Великом Калемеl'дану. СпомеllИК је тре

бало Jtзрад~ГГlI од БРОllзе ~I камена, висине ОКО 6 м. Захте
вatю је да се њиме изразlt }>благодарност« војске , }>стал tIOГ 

кадра«, llpeMa своме првом творцу и тнме обелеЖ~1 сто

ГОДllшњ~ща прве српске регуларllе војске, коју је Кара

ђорђе установио ]808. године. 

а) СпомеНJtк је морао бlIТJt - како је наведено - у чи

сто војво-исторltјском духу а личност Карађорђева што 

»жltНље 11 маркаНllшје« истакнуга међу спореДIЩМ фll

" урама, које би јасно изразиле I'оре помеlt угу идеју. 

2. од учеснlt ка конкурса захтевана је израда модела 

у гипсу, који бll б llO што вернији стварном Jtзгледу довр

шеllОГ спомеНlIка. 

3. Модели су мораЛII БИТII под ШllфРОМ. без IЮТПllса 

YMe"'H~IKa. 

4. KpajЊ~1 рок за предају модела б~ю је 25. новембар 
1908. године. 

5. Предвиђене су БJtле две награде: прва, од ].000 ди

нара и друга од 600 Дlшара. 
6. О Ј!аI'Радамаје одлучltвао ОllеЊlIваЧКl I суд (})1ury«), 

састављен од чланова домаћнх умеТНИЧКIIХ удружсња 

(аЛII без вајара, због учешћа у так~1It чењу) 1I једвог ува

жеlЮГ професора вајара са Ileкor УНltВеРЗl lтета ю ШIO

странства. 

а) Пре коначне одлуке ЖIlРllја, пла Нllранаје юложба 

модела за спомеНIIК. како бl l јавност Il мала увнда у ово 

такмJtчење. 

б) Имеllа члаlюва жJtр"ја морала су бllТII објанљеllа 

lIаКllадlЮ, чltМ СТIIГIlУ IbItXOBII ОДГОВОРII на писма КОЈа IIМ 

је упутио Одбор за подизање СIюменика. 

7. НаграђеНII пројеКТ~1 прелазили су у CBOj lt llY Одбо
ра, а дефIШИ'ПШIШ Jtзрада С IЮМСlmка, према моделу ко

јl1 освој " прву НШ'раду, уступила БJt се OIIOM уметнику, 
учеснику конкурса, који БJt се обавезао писмеНIIМ угово

ром да ће све преДВllђене обавезе из та'l. 1 ИСПУI IИТli за 

суму до 40.000 динара, у коју ће се рачуна,.." 11 ТРОШКОВII 
страног професора који буде члан ЖИРJtја. 
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а) Уметник коме се УСТУШI израда споменика бllће 

дужан да, п ре ['lQчетка рада lIа с помеШI КУ, IIзрадll пефlt+ 

Iштиван модел Карађорђевог ЛlIка »у блату«. 11 кад се са 
меродаВllе стране констатује IшеllТlIЧIЮСТ са Вождом. 

као 11 да је потпу.ю уметЩIЧКlI IIзведеl l . добllће nOMelty+ 
ту суму на раСПОЈшгање. 

б) Одбор је задржао право да. прем а СЧЈучном МIIШ+ 

љењу Жllрнја , евентуалllО ОТКУПII још један пројекат. са 

жељам да уметlll1ке што више МQТНВllше. 

8. У случају да буде мање од трн проје,,""Та lIа KOIIKYP+ 
су, или да " "су подоБШI за юраду, onpenlthe се одштета 
за два најбоља пројекта. а конкурс ће IIзнова бнтн распн+ 

сан за све »словенске УМСТIIIIкек 

Конкурс је, дакле, бllО војННЧКII јаса н : право учешћа 

I lмаЛII су само СРПСКII држављани. концепција спомеШI+ 

ка морала је б"ТII »у BOjHO- llсторltјСКОМ духу«. са мало 

Ilредвиђе l lll Х пара требало је lюкрltтlt много послова 1I 
It зрадити Вllше фн гура које би изразиле тражену "Деју. 

*** 
Изложба мопела за споменик отворена је на Ilро1lеће 1909. 
године у ОФIIЩIРСКОМ дому И трајала је [lетнаест na lla . 
Поред Пашка Вучетllћа, међу учеСНlщима конкурса "а

шла се готово цела прва геllерацнја наших ваја ра, која је 

стварала крајем X IX 1I почетком ХХ века. Ту су 6или 
Петар У6авкић, Ђорђе ЈоваllОВllћ , Симеон Роксаlщltћ It 

Јован Пешић. 17 

Аyroр НШ'lllса у »ПОЛIГГlЩН« је, комеllтарншућНIIЗЛО

жбу модела за споменик, УПОЗОрlЮ да »од девет пројека

та за спомеНIIК, НlI преп јеДIIИ М не осетите OliY веЛН'1IIНУ, 
коју заслужује великаliК 18 За рад под шифром» 1806« (ко
ју је КОР"СТИО Пашко Вучетнћ, нап. МЈ ), каже да се радн о 

» чнтавој алегорији «, » иде читава поворка на аУДllје.ЩII

ју Кара-Ђорђу, којl! је у врло некарађорђевском ставу. 

Ни Внла ниједос['t еЈШ до њега ... То је све под њим, јер 11З+ 

гледа Hllj e рад да IIкога - прнми ! Ту је чак 11 гуслар ! ... Ја 
[ Iе знам шта је руководила овога уметника, да за споме

IIИК јеДlюме јУЩ1КУ праВII IЮЗОрИШНУ >ЖIШУ слltку<.« 

Извеwтач »ВечеРЊII Х IIОВОСТИ« је за СКIIЦУ која нас 

заllима рекао да » има идеје 11 'IIIH~I добар уп!сак на по

сматрача«. [9 
JOBa~1 Дучић назвао је ову IIЗложбу » IIајвећОм угаКМН

цом која је до сад пО<..'Тојала међу .шшим уметНlщима«, 

атl која на жалост, » не задржава IЈИ срце IIН [шмет«.20 
Дучнћ замера вајарима да, 11 поред тога што је Одбор по

ставио >юДвећ касарнске« услове, HIICY бllЛlI на Вllс шllt 

задатка, пребаuујући II М недостатак талента 11 културе 
rютребних да осете дело » веЛIIКОI' l1аРОДIЮ I' вожда«. Не

задовољан, Дучltћ набраја како је lIа јсдlЮМ од модела 

Карађорђе »сваТОВСЮI за грЛlЮ барјактара«; lIа другом. 

пред Вождом је » нека огромна узвемирена кокош која 

треба да буде орао«; на следећем је » једа н у6lща с ножем 

у руцн 1I jenHIIM нагрђеним лешом под ~югама - ваМШlр

сюI са н из најРУЖlшје КЩЩlе децембарске lюћи, после 

којег се ска че у бунцању«. 

» И ма један јеДИНII модел за споменик кој" се одваја 

'ШС.Ю<~ . за кој" је чуо да гаје радllQ ПаШКО Вучетић. сшl

кар. ДуЧllћ сматра да је само он Itнтелигентно разумео 

»шта је то народна епопеја« и какво је место Карађорђа 

у њој. За фllгуре ,,'"Оје Чlше поворку у успону ка Карађор

ђу каже. да су » све лепша од лепше, 11 МI1саонија од Мllса

Оlщје«. Поворка је, по њему. »11 страшна и вели'шнствеIШ«, 
lIаЗIIваје »суmIlЛНОМ песмом пуне осећај а 11 топлотек 

Дучlt ћ је 6110 за то да овај CllOMel1ltK п06ltје I ' ЈРВУ на

граду, УКОЛ IIКО је YMeтllll1\ способан да га I1зрадlt »у вели

ком« 1I УКОЛ II КО преДВll ђеltа сума .ювца буде дОВОЉIЈа. 

ПеСНlIК је изразио свој протест због ПРОПОЗИUllја КОIIКУР
са које HIICy ДОЗВОЛ llле учешће Хрвата, ЧlI ме се одступи

ло од, ПОЛ IIТИЧКlI важне, југословеllске Iшеје. »Зашто го

воримо у ПОЛИПЩII О југословенској I1деј ll , 11 зашто смо 
је најзад усвојllЛИ 11 као централну идеју lIашег живота, 

када овде правимо оваку ИСКЉУЧ~IВОСТ. Ј есмо ЛII M~I 1I 
ХрваТII једаl l lIарод илlt IIИСМО?« Због овог ~I I1l1за nPYI'I1X 
пропуста, Дучltћ је сматрао да је неопходно расписати 

нов конкурс. јер се вајари из Србије, »сем једног«, нису 

показали , те је сад ред на »веЈЈике наше уметнике Мешчю

вића и Франгеша«. 

OI-раНlI'lењима конкурса ['IOзабаВItО се и Владимир 

Петковић, сматрајућl1 да се са предвиђеном сумом за по

дизање споменика, не може » наградИ111 ни труд око једне 

бисте« . 21 Петковић, ипак, изражава своје симпатије пре
ма раду под Ш~lфРОМ »] 806«, који га , због поворке фигура 

распоређеllИХ око стене на којој је Карађорђе, гюмало 

потсећа .13 Трајанов стуб у Риму, и њеl'Ове рељефе који 

теку у » непреКlщној СШlраЛlI « . 
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И аyroру пр"каза у »CaMoYllpaBII« ЧIIНIIЛО се да је 
модел Пашка Вучетнћа »са јачом 11 модернијом Iщејом « 
те да је » најЗГОдШфl за споменик, јер 011 би у 11СТО време 

6110 IIмпозантан украс на КаЈЈемегдану«, а ~I могао се 

остварити предвиђеном сумом.22 

Судећ" по peaKЦlljaMa које је ова IIЗJIож6а модела за 

споменик изазвала, Вучстићева сюща је лепо примљена 

11 није б,ша без шанси. 
Прошло је неКОЛItКО месеци од ових приказа ItЗЛО

жбе до TpellYТKa када је, 12. Х ] 909. СТРУЧIНI жltри У са· 

ставу: Роберт Po6ePТOBlt h Бах , професор Петроградске 

академије умС'пюстlt , Јова ll ИЛКllћ, apx lfГCt<Тa, l1Нспектор 

MIIHllcтaPCТBa грађеВlIна, ДаНIIЛО ВлаДllсављевнћ, арх,, · 

текта МlIнистарства војног, CтeBa1 1 ТОДОРОВllћ , профе

сор и жltВОПllсац, МIUШII МIUlОВatювић, Жllвопltса U,ДОI IСО 

одЛуку да се прва награда додели скици Пашка ВУЧС1'lIћа 



ИЗГУБљЕНА БАllПИНА I МИЛА ЈЕВТОВИЋ 

(али да се она не узме у израду) : да се друга награда до

дели СИМ i! Рокса НЮlћу и Бранку Та назевићу (с тим да се 

израда повер~t њи ма). Orкупљсt! је пројекат Јована Пе

шића .23 

И З rlОлем ~t ке која се разбуктаЖI након израде споме

НЈ1ка, о чему ће KaC НiJje бити речи . сазнају се раЗЛОЗ~t ове 

ЗallИмљиве ~j помало I lеоб~t'l llе одлуке Жl t рија: прва на

града се додељује ВУ'lеТ~јћу, али му се не повера ва ~пра

да спомешtка. Нај пре је бitЛО ре'ш даје одлука таква,јер 

је щюјекат Симе POKcaНД~j ћa ~j Бран ка Таназевitћа јеф

тш-lItј~t за израду од модела Koj ~j је добио прву награду. Ј! 

да се може УКllОШIТИ у предвиђену суму. Касније ће ипак 

постати јаСIЮ, да ж~t Р lt I l ије веровао у способност Вуче

Tllha да спомен!!к I tзведе како треба. 

*** 
Пашко Вучетићје рођен 187 ] . годи не у Спл ~tТу . П охађао 

је Слшшрску ШКOJlу у Трсту 1886, а од 1893. до 1895. био 
је Ila Ассаdешiа Di Веllе Arti у BelleUitj l1 . AKaдeMlljy у 

МИliхеllУ УПllсао је 1895. године. Са другим српским умет
Нiщима I IЗЈta l'аО је lIа Светској I1Зложби у Паризу] 900. 
ГОдШlе.24 

у Београд је С'Тигао 1903. године iI у њему остао до 
смрти, 1925. године. Помагао је Урошу ПреШ1ћу при из
paДi! ~JKOllocтaca у PYMII , а сам је радио И КОllостасе у Бо

ру. Лапову, Радујевцу. Српско држављанС'Тво је добlЮ 

] 904. године. Пyroвао је по Србиј и, обилазио манасти

ре, ))снимао« стари ж~tвОПlIС за НаРОДНI! музеј у Београду. 

Године] 914. О1'ltшао је у рат. БIIО је '!Лан ))Ладе« до 1906: 
учесник Прве југословенске сшtкарске колоније; чла ~1 

Српског YMCТHit'IKOf удружења и Удружења ЛitКОВНИХ 

уметника у Бсot-раду. 

Познат беОI-радској пуБЛИЦII по својЈI М допаДЉИ Вil М 

пејсаЖlIма 11 ПОpтpe'I1lма , ВучеТllћ се октобра ] 909. roД~"'lе 

I lашао пред реализацијом свог првог, јавног спомеllllка. 

Убрзо пошто су резултаПI KOI IKypca БИЛII обеЛОДalЬС-

1111 , У IЮВIН\ама је nOMellyro да се CIIMa POKca HДiJћ пона
шао недол ично након донешене одлуке о побеДШIКУ. 

Желећи да ОДГОВОРЈЈ на овакве OnТYih.i)e. РоксаНДllћ је 

упутио одговор ))ШтаМ nll «, IIзневши ХРОlюлогију дога

ђаја после одлуке Жllрllја: 25 

- 12. октобра додеЉСI ' l е су l' lаграде, прва Пашку BY'ICТI I 

ћу, друга њему. са пра вом IIзраде CnOMeIllIKa, о чему је 
постој ао заПИСНIIК . 

- 17 . октобра, на сеДН~IЦИ Одбора, саопштеllО му је реше
ње Оцењивачког суда , издата му је награда уз ltaпоме

ну, да ПР" израДII CnOMeHIIKa УЧIIНИ неке измене. 
- 24 . октобра Одбор је донео другу одлуку, nPOТI1BtlY ре

шењу Оцењивачког суда, а у корист Пашка ВУЧСТllћа. 

о 'Јему Роксанди ћ није био обавештен . 

Због таквог поступ ка Одбора Рокса НДl1ћ се жаЛIIО, 

како 11 сам веЛ lI , ')113 l \адлежном месту« . Подвукао је, да 

ОВЈ1М CBoj llM оправдаН II М поступком 'нtje желео HIIKOMe 
да наWКОДIt , а Ilајмање колеГII . У истом броју објављена 

је изјава пуковника CItMe РаШllћа, председника Одбора за 

подизање спомеШlка. 0 11 је поновио да се Оuењивач к~t 

суд најповољније юразио о моделу Пашка Вучетића, 11 да 
је једногласно одлучио да је најбољи . С обзиром на при

купљсну суму Iювuа , OLleIbIIBa 'I Кl I суд је бllО МIIШЉСња 

да б~1 Рокса lщићев модел , као једноставниј и , б ~ю јевти

Hllj ~1 за израду. Али , пуковник Раwићје подсетио на сед

му тач ку конкурса, којаје обавеЗlшала да се споменик да 

на itЗраду првонаграђеном, уколико при х вати наведене 

услове. Будућll даје ВУЧСТllћ пристао да споменик изра

ди за 40.()(Ю динара, њему је то морало бllЋt 11 Iюверено. 

За Одбор, наrюмена Оцењива'I КОГ суда о трошковима 

Hllje бllла меродавна, будућll да је Одбор бilО у обавеЗ~1 

да се таЧ IЮ руковод" одредбама КЩlкурса. 

СараДНIIК Симе Роксatщића на ДРУГОНaI-рађеIlОМ про

јекту, Бранко Таназевић , арх итекта , такође се огласио по

водом одлука ЖИРllја, ат, и поводом KpllTIIKa модела за 
споменик објавље~IИХ у штаМШ1 .26 Таназевић је био миш
љења да КРi1тике H~ICY БШlе I-IIIТ~ј објективне, нити су КРН

тичарl1 бшlН довољно упознаТII са овом врстом YMCТHOCТII . 

Зато га и није за чудiUЮ што се њнхово допадање »УВСЛ II 

'\ава бројем фш)'ра«. Пажњу је обратио ~I на већ IЮЗIШте 

Оl-ра шt чавајуће услове конкурса, lIаглаСИВШI1 да се тра

жио чисто вој НIIЧКИ споменик, кој и нема IIНll/Т3. зајеДНII'I 

ко са lIароДlШМ спомеlШКОМ . И предвиђеlЮ место на Ка

лемегдаllУ је сматрао проблемаТИЧI-IИ М , јер бll ту могао 

бllТИ ПОщtгнут само споменик са ))аРХ llтектонском зами

сли«, да б~t се брота истакла ЈЈ одвој ила од зелеllила. 

Јова н Дучи ћ је веровао да се, lIaKol1 изложбе, модешt 
за cnOMeHIIK Вll ше неће спомињаТII ос им као МUlустра

Щlја неумеШНОСЋн( .27 По њему је »)лепа група « П ашка 
Вучетића БИ1lа » Вl1ше СЛlIкарство Hel'o скулптура«, пре 

»)сценич~ta но монументал на«, те да је Вучстић очиглед

но поседовао )) више поетске фаllтазије него његови дру

ГOBII«. На овом C nOMeНiIKy Дучић је Вiщео једног Кара

ђорђа кој и га, због готово фi1ЈЮЗофсКОГ М Ј1ра, подсећа 'Iа 

спомени к Марка АуреШ1ја. Иако је признао даје био ме

ђу првима који су се пох ваЛlЮ нзразщlИ о Вучетићевом 

моделу за сrюмеНIIК , он IН\aK Iшје веровао да ће уметник 

без вајаРСКО Ј' искуства моћ" да изради така в спомеНIIК 

какав би rЈрестониuи служио lIа част. )) Једнаје ствар има

ти јеШ-ЈУ пеСНiIЧКУ IIдеју. друга израДIIТII у мшшјатур~t. а 

трећа, 'Јетврта 11 х иљадита ствар юрадити то у великом«. 
ДУ'lItћ Нilje могао да не помеllе, незадовољан већ пOCТQ

јећим скулmyрама на Калемегдану ())HeBepoBarne главс«, 
»рђа.во ДРУШl1Ю OHIIX Калимеl'Данских чудовltI .I!f3« , ))стра

Шllа галер"ја«), даје својом одлуком, Одбор за ПОДllзање 
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споменика ставио на кou.кy 11 сакупљени новац, алll ll угро

з~ю веЛИК~Ј простор на Калемегдану, будућ ft да је овом 

споменику било намењено » најлепше место у српској пре

СТОllиц~t«. Могућност да се Вучетић, без озби.fblmјих гаран

ција, упусти у юраду С lюмеlНlка , пеСНltк је узсо за једну 

»шаљ~IВУ crBa p о којој се lIе да озб lЈЉIЮ разговараnl «. 

3адржаћемо сс, на краТКО, на » llевероваlll1tм главама« 

на Калемегда ну, које Дучнћ, а каСlПtје fl Моша Пијаде 

помиње. У непосредној БШIЗlIlН1 места преДВllђеног за Ка

ра ђорђев споменик , ПОДИl'НУГIl су СПОМСIII I ЦlI (попрсја на 

постаментима) истакнутим ЮЫlжеВНllЦима, ПОЛlmlчаРII

ма, уметНlIцима. Ове с помеlщке подизали су, углавном, 

локални одбори или СТРУКОВllа удружења. Намера Бео

градске општине БШIa је да се простор Калемсгданског 

парка оживи и УlIепwа, fl да се у IlcrO време IIскаже ду
жна пажња заслужним ЛlIчностима. Ту су се нашла дсла 

Петра УбаВКll ћа (спомеНIIК Ђури Даничићу ] 89 ]. Јовану 
Га вриловићу 11 Ђури Ј аКШllћу 1896.), Ђорђа ЈоваНОВllћа 

(споменик ЈОВШ IУ Суботићу 1904, Кости Таушаlювићу 

1905), Јова lЈа П ешића (с поменик Вој исла ву ИЛ llћу 

Слика 1. Споменик Карађорђу који pagu у PILWY наш 

уметmlК, Г. Пашко Ву',еШuli, "Љјјемонm« , 30. Х11911. 
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190з.).28 Пракса подюања споменика овакве намене у 
КалемегдаllСКОМ парку настављена је ТQKOM целог два

десетог века. 

Пред Пашком Вучетllћем није била само бllcrа, пред 

Њllмје бllO цео сгюменик нацищtaШЮМ хероју, са укупно 

седам пла llllраЩl)( ЛlIкова . 

ПреузеВШI1 обавезу о изради споменика, Пашко Вуче

тић је omYТOBao у PIIM где је OТnO'leo са радом (слика 1). 
У лето 19 12. године, 113 PIIMa су СТIIГЛ И сви БРОllзани 

делови за споменик 11 смеШТСIНl су у зграду ПОдОфИЦIlР

ске школе. Убрзо је 11 Краљ са CBojllM aђyгaHТQM Павлом 
Јуришићем Шryрмом дошао 11 , уз потребна оба вештења 

која му је ПРУЖIIО YMeтllllK 11 пуковник С. Рашић , прегле

дао све делове спомеН llка и юраЗ IЮ СВОЈе задовољство 

љеговом израдом.29 

Током августа 19 12. године одвијали су се радови на 
постављаљу спомеlщка lIа Калемегдану. Све је бшю CllpeM
но за свечано O1l<p ~IBaIbe у сеrrreмбру, уз присуство Двора, 

војске, културних 11 В~lтешких друurraва.ЗО Међугим, дра
матична ~Iсторијска збивања одгодшш су nлаН~lрану све'la-

Слика 2. Оmкрuвање cHo.wellllKa &жgy Карађорђу 11/8/191 З. 

Разглegнuи,а Београga (IIJ колеюtllје Г. Мllлоша ЈYlJUШlfliа) 
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Слика 2а. Са свечаl/осmи 

оспкривања сПоменика Карађорђу 

ност. Још У време расrlllсивања 01101' конкурса, ситуација 

у ЗСМЉ~I била је веома Iшпста због IIЗбијања а .,еКСIIШlе 

КРllзе, у jece~1 ] 908. године. Потом је 191 2. roщше избfЮ 
Први , а затим и Други балКal lСКИ рат. HaKOII тешких би
така, после Куманова 11 вековима 'Iекане освете Косова. 

после БрегаЛНllце и Mftpa у Букуреurry, Срб~lја је добила 

Вардарску Македонију, Косово 11 већи део Me-roхије.З1 

ТријумфалllИ повратак војске у Београд "Iредстављао 

је IIдеалан тренутак да се, коначно, открије CnOMeHIIK Ка

рађорђу. И то је У'lИњсно 11 . августа 191 3 (слика 2 и 2а). 
СвечаНОСТI' су присуствоваШI краљ Петар 1, престо

лонаследник Александар, чла.ЮВII краљевске ПОРОДlще ~1 

владе, најВllше званице, као и ТРУ .lетек I1РllСТlll'Jlеса рати

шта.32 Краљ је одржао срдачан говор у коме се захвалио 
војСШI на IlIIицијаПIВИ 11 прилозима којима је споменик 

rЮДIIГНУТ, поменувши да је српска војска својом крвљу 

ПОЩIГЈШ највећl1 сrюмеШIК Карађорђу. У3 звуке химне и 

I IYUњe 1131'Опова, положеНl' су веНUlI, одржаНI1 говори. а 

уследио је 11 дефиле војске 11 бакљада. Славље на окиће
I'и м 11 препуним граДСЮIМ улицама потрајало је до ве

чеРЊI1Х часова. 

*** 
Пашко Вучетић поставио је фигуру Карађорђа Ila поста
мент обрађен у виду камеве стене, издвојllВШII га, простор-

110 11 СlIмбоЛИЧIЮ, од IIиза фигура у ПОДllожју спомеlНlКа . 

Ко.лОIlУ у успону ка Вожду су ЧI1lIlU1ll: вltла, BOj IНl K, жена 

са дететом, устаНIIК I-IЗ Карађорђевог време.ш 11 слеШI 1)'
слар. Карађорђеје приказан без nOKpe1".:I , CMI-IреНог израза 

Лlща, за гледа., у поворку под њим , са рукама положеним 

на оружје. 

Желећи да CBOjllM спомеником I1зрази идеју апотео
зе IIaНIЮ I ,tаmюг хероја, Вучетllћ се rlОСЛУЖИО добро по-

31laТИМ симболима, преузетим I1з .Iародне траДИШlје и 

предања (слеШI гуслар. вила која носи барјак 11 ве .. ац 
славе) смештајући фИl'уру Карађорђа lIа једино могуће 

место - 113. врх високог, замишљеног брда. Тако постав

љен, I lеДОДIlРЉI1В н ближи i!ебу, oneBall1l славом овен'ta-
1111 српсКl! Вожд, б,ю је јаСIЮ "стакнуг н добро ВИДЉl1В 

свим ПОССТlюцима Калемеl'д<Нta . Поштујући захтеве вој

ске юражене у ковкурсу, Пашко ВучеТllћје континуитет 

постојаља »стаЛlюг кадра« пр"казао кроз фигуре уста

Шlка ю Карађорђевог времена 11 српског вој~IИЮI са по

четка ХХ века, кojlf IlpltXBaTa дете из руку младе жене. 

Овај симБОЛIIЧН11 гест мајке. на говестио је посвећенOL"Г 

будућих геllсрација IICТOM циљу који је "мао и Карађор

ђе - борбll за слободу Србије. 

Са предњс стране постамеll'Г3. стајао је наТПil С: 

СТАЛНИ КАДАР 

СВОМЕ ВОЖДУ 

док се на задњој страни ltaлазила мермерна плоча, на ко

јој је златним СЛОВ~lма бlLЛО уреЗalЮ детаљно објашњењс 

сrюменика . О овом наТПIIСУ бllће Вllше речи lIeиrro КrlСШI

је. Једини , до данас сачувани део споменика је ф~lгура 

слепог гуслара кој" корача са штапом у руци33 (слика 3). 
Са ОIШКВОМ IlДejoM 11 концеп1'ОМ спомеlНlка, Пашко 

Вучетићје освојио прву награду H<I конкурсу. На жалост, 

сумње у способllОСТ овог умећlика да успешно реализу

је овакав споменик, показале су се orlравдаlШМ. 

У тек ослобођеној Србllји, неСТРIIљивој да ухваТII ко

рак са савремеШIМ з611ваЊl1ма у култури 11 друштву 

Европе, да надокнади I1Згубљене векове. да 11скаже за

хвалност својим rШШIМ СШЮВlIма , својим великим науч

НlЩl1ма, уметницима, држаВНИЦilма; у Србllј~1 где је .Ю~ 

дизање спомеНlIка Карађорђу 6110 паТРIЮ'I'CIОI , наЦIЮ

ItaЛlЩ 11 по.л IlТИЧКl,I чшt - КРИТllчаРl1 овог споменика ни

су IIмаЛl1 МIIЛОС111. 

• •• 
МILЛynlll Бојllћје у свом чланку споменик lIазвао »јеДIIОМ 

бедом. једном срамотомк З4 За таблу постављену на по~ 
леђllНII СlюмеНlIка, аутор текста каже да је добродошла, 

јер делу треба обј<lшњење. УПlсак целш,е нс постоји, 

спомеllllК је »растурен И ружан«, појединачне фl1ГУре су 

»нюшэне« појединости: I)'слар као да )>Липа 1'10 ваздуху« 
и ЛIIЧII lIа просјака којll мол и МIUIOСТИЊУ; устаник има 

»IIеУ""УСШ1 « став, » lшкаЭ:!I I« је 11 ЛIIЧl1на ))пијаIЮГ човека«; 
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војник сталног кадра ПРlIмадете 11 »IШМllгује на llуБЛIIКУ«: 
фигура вltле којој је, по њему, место у наРОДНIIМ песмама 

а не у камену, препуurraње је » бо.лесном романтизму«. НО 

» најбедниј и део спомеl lнка« је Карађорђе. за ,,-ога каже 

да је приказан у положају резИГНllраног човека, без сна

ге, Гlолета 11 самоуверсња. Бојl!ћ се ПJlЋ\. ннјеЛII уметник 
раДIЮ овај спомеНIIК »у ПОМрЧilНlI«. 

Н ареднО!' ДalШ изашао је, по ВучеТllћа, још пораЗНlI

јll чланак аутора Моше Пl1јаде,35 НашаВWII да је народ 
»lIезаХВ3Ј1<1Н« И » без Пllјетета преМ<I 8ОЖдО80ј ycnoMellll«, 
те да је споменик »тewKa срамота за Србију. за све нас, за 

Hawy уметност«, Пl\јаде cyrep" we jeдl1 HII начнн да се та 
љar'J. спере: »CPYWIГfIl пијуком ову руroбу '1 поДнћll на том 
месту нов, боЉII спомеllИК, према заслузи«. ФIIГУРУ Кара

ђорђа назвао је "беДlЮМ«, "ЛИЧII на цепаНIIЦУ«, у С'Г"Ј.Ву је 

којl"! је »мизерно глуп«. Карађорђе је пред дилемом »ја 

ли сабљом да мане, ја лн пиwтољсм да крссне?«, са из

разом лина који је »ТУПal3 <(. ПР~Јсећајућll се, како је IIмао 

прилике да три месеца l"I()Сматра ВучС'Гнћа како ради 'Ја 

стаТУ"IШГОГ МЛ<lдllћа, каже да је тада BIIДCO »свакоднсвно 

Слuка 3. Гуслар (иеmаљ) 
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ДУГО'IaСОВНО Пllпаље 11 брљање ПО фIIГУР'I «, које је опа

зlю ' ·Ј lIа овом СПОМСIНlку.З6 » ВУЧСТllћ је у стаљу да ГОД"
нама Пllпа јещю место 11 Нllкада да lIе зна да ли тpc6ajow 
да Пllпа. IIШЈ треба ли да сматра да је фигура cBpwe.la«, 
Пllјапе је у СВОМ ЧЛallКУ 'Јавео комплета ll текст 11СПilсаll 

lIа мермер"ој ПЛОЧII, која је стајала "а полсђИllИ споме

,",ш,а. те га преIЮС!!МО у цеЛИ'I!! : ~)y дну ПОКЛОlНlчке по

ворке корача слеШI I)'слар : IIЗ камеlШ као из rpoба подн

гао га је дух благодаРIЮСlll да се поклон" српском месн-
. . 
JII. КОЈ" се Јавља после HeКOB<I очекивања, страдања ~1 

борбЕЈ, које пева гусларева песма. Пред гусларем је 

усташ IIЗ устанка 1804. г ; његова појава оличана доба 

ycтal lKa према њеllОМ ОСlIнваоцу пре 100 година. Српски 
BOjIIIIK сталнога кадра представља Iшше доба, које од 
српске војске nal lac све очекује, алllјој и све даје. Српска 
мајка намељује своје Iювороt)ellче светој војничкој слу

жби - отаџБИНI! , С~ЈМбon те Iщмене је у предаваљу ново

рођенчета, у руке lюјНIIКУ на његовом ПОКЛОНIIЧКОМ пу

ту. Пред CprlCKI!M војником је као ~I увек сла ва са заста
вом вере у једној и венцем у другој PYЦlI, да њиме КРУШI

we ВОЖда, који је у побеДIШЧКОМ ставу са pYKaM<I на сво
ме оружју и СlIмболl1ше велико YBepelbC своје 11 свога до
ба да је у снли спас«. 

HaKo11 llaведеногтекста, Пијаде је прокоментарисао: 

~)Споменик му је грех, објашњење му је ПРИЗIШЊС«. Спо

меник је назвао »бронзаном Н<lказом 11 ругобом «, .. дело 
руку које су навикле да раде орнаменте за Пllафоне«. »нај

веће ругло за I-ЈаШУ културу«, које се мора »избаЦИПI« са 

Калемегдана , Чllз нове жирија који је доделио прву на

граду Вучетнћу »треба извести пред суд«. »да се осуде, да 

у фонд за подизање спомеlшка Карађорђу унесу 40.000 
дшшра, колико је 'ЫIХОВОМ КРИВIIЦОМ 6ачено на ову ру

гобу«. 

Л'ЮIIIIМIНI читалац »Правде« реаговао је на текст 

» Бро,~зана Iшказа« СЛОЖI1ВШl! седа »овакви сваштар" као 

што је аугор овог фаМОЗIЮГ споменика« заслужују »кад

-кад ~J мотковске крнтике«, аЛII му је засметало ПРОЗЕ1 -

вањс чланова ЖИрllја 11 залагање да се 01111 осуде 11 врате 
УJlожеНII новац.л Лyroр текста је подсе1110 да се OueIbII
ваЧЮ1 суд залагао код Одбора да се раСПl1ше II0В КOIIКУре, 

што није послушаllО; да је Одбору указано да је Паwко 

ВучеПlћ »једаll осредњн СЛl1кар, а скулrrгoр НI1како«, те 

да неће бl1ТИ у стаљу да изведе овај пројекат; да Вучстић 

није хтео да пр"стане на уговор којим 611 се обавезао да 
претходно израдl1 глаВIЩ део спомеНl1ка у правој вели

ЧИIIII , да 611 се ОцењиваЧКI1 суд уверио да је порастао за
n<lncy. За вајара каже да је 'ЖllДllсао на овај rlocao. те је 
месецима петљао 11 облетао око појеДlIllIlХ члаllова 11 нај
зад успео да прогура такав уговор. према коме је могао 

само УЗIIма11l паре, Ја које је дао којепrrаРl1је које је по 

свом ћефу - без IIкакве коmроле стварао«, Чlrraлац се, на 
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крају, слаже да споменик треба уништити , али трошкове 

нек сноси Одбор, а не Оцењивачки суд! 

Усамљена реч подршке дошла је од 110знаваоца сли

карства Пашка Вучет~Ј ћа, књижеВНlIка Дра гугина ИЛllј

ћа.38 У свом чла нку овај аyroр је ПРIIМетио да Нl1када до 
тада, у нашој »још сувише младој вајарској YMeтHOCТII «, 

није неки споменик пропраћен са TOJНIКO жучи. По њему, 

»[lеСНИ'lка замисао« п . BY'ICnlha бlЈЛа је изведена не са

мо успешно, већ и за углед друrим скуЛПТОР~Ј ма. Повор

ку која, предвођена славом, иде на поклоњење Карађор

ђу, Юlје бlЈЛО тешко разумети, верује књижеВIII1К. Идеја 

је толико »јасна ~J разумљива« да би је чак ~J стра нац 

схватио, док ми то можемо протумачити ~>још дубље и 

детаЉНllје«. Друга је ствар питање »скулпторске тех ни

ке«. и оцена саме израде спомеllика. О томе Илијћ није 

желео да ГОВОРјl будући да за то није стручњак, и не по

знаЈе вајарство као што познаје и воли сликарство. 

Књижевник подсећа да су рад проценила два стручна 

жирија, у Београду и Риму, и да су дала одличан суд. 

Остао је у неДОУМИ ЦII , »како да схватимо ову кампању 

I [естручни х IЮВИIШРСКIIХ КрИТllчара противу два струч

на жирија?« 

О Вучетllћевом споменику, али 11 владајућем распо

ложењу у I lашој средини по питању ПОдll3ањајавних спо

меника, писао је ПО IIOВО М . Пијаде.39 У чланку »Једна 
нова болсст«, констатује да је I lастала »манија за ПОЩI3а

њем споменика«. Раllије се није воюЈЛО IШроЧИТО раЧУIШ 

о споменицима, а онда би повремено, неки одбор са до

ста » и муке, и труда и просјачења( сакупио одређену су

му новца и » негде у калемегданском зеленилу никло би 

ново страшило за Шlтоме птице и гyryrкe« . Називајући 

Карађорђев споменик » чудовиштем «, које се могло ви

дети и кроз »крпу« која га је Il рекривала и која је људе 

»што је дуже могла чувала од страшног призора«, Пија

де се ИРОIIИ Ч IIО п ита како ће бити »ОСВС1'НИШlма Косова 

и СЛИ ВНlще« када угледају ту »руroбу«. 

Опомињућl1 , у другом чланку, све варошице по Срби

ј и које су ilaMeplle ПОдllћи јавни споменик , да је престо

ница скоро добила »јеДI IУ наказу више«, упозорио је да нам 

нису потребне »наказе мањег формата«.40 Скренуо је паж
љу, да су спомеиици »врло скупа ствар« , и да тaJCВ1 1 мо

рају бити ако се жели добар спомеllllК, I lIIаче се добија 

»само накарада«. »За величаllствеllе спомеllикетреба вре

мена, новаца и оно у чему смо осведочеlЮ СitромаШl l И -
добрих уметника«. Пијаде се залОЖ110 да се сва средства 

усмере на подизаље великог народног спомеlllјка Ilза ко

га ће стати и држава, и све општине и народ, и чије ће 

место бити на Косову, на ком је Србија ПОIlО80 васкрсла. 

То ће бити » ... КОСОВСКИ ХРАМ, чији је УМCПlItК у С80-

јим фрагментима, у ОСНОВIШМ ПО1'езима тога храма, про

рекао то ускрснуће«. 

*** 
Не одговоривши одмах на нападе и коментаре по urraМШЈ , 

Пашко Вучет~lћ се коначно огласио у л исту »HOBOCТ~1« , 

У опширном тексту У коме смо, юмеђу осталог, сазнали 

више детаља о љеговом боравку у Италији , током рада 

на сrюменику.4l 

На почетку је навео разлогс због којих 1~ltje желео да 

реагује на .[аписе у штампи : прво, све критике споменика 

по НОВИlыма нису биле стручне; друl'O, то су били IЫПади 

113 њега лично, организовани и штампани »по ЈеДНОЈ ко
маIЩИ «; треће, сви ти I!ЗВОДИ су били ».ЈзмишљеШ1 И ла

жни «. И спровоциран, међуги м, чланком IIЗ »Правде«42, 
чијије аутор показао сву своју »беду и руr06у«, Вучетflћ 

је решио да одговори ~J изобличи »све те а нонимне кле

ветнике ~I бедне критичаре«. Подсетио је све »сићушне 

типове« да је право на израду споменика извојевао на кон

курсу, теда би сви »паКОСIIИ клевerн~IЩI« морали З IЫТИ да 

је одлука Ж~lрија била јеДllогласна, што нико од »бедних 

критичара« није могао да порекне. Током љеговог рада 

на споменику, у Београду и Риму, »ови организова ни ти

пови испредали су најпакосније ШIТРiIГС« , слали Одбору 
анонимна lшсма, у којима су клеветали и љега и љегово 

дело, омаловажавајући га »како код најВflШИХ фактора ове 

земље тако и у широј јавности «' За све то време, Вучетић 

је »ћугао и радио«. 

Када је требало да рад Пашка Вучетића у Риму оцене 

италијански кр~ггичари , »дотични rocПОДIIll , инспира'l'OР 

свих напада противу мене« , интервенисао је код српског 

посланика Вујића, како би био у том жирију. Вучетићје 

ту »наметљивост незнаног оцењивача« одбио, позивају

ћи се .[а уговор. Његови ПРОТИВНИЦfl су, п<угом, проши

рили гласине да их Вучетић клевета, чак су ~>ftшли тако 

далеко, да је шеф те њихове банде упугио мени једно пи

смо, у коме он мени прети , да ако не престанем клевета-

1'.1 га, он ће, наредити својим људима да ме преко нови

на ишибају(. 

У Риму је, како п . Вучетић наВОДII , посебна комиси

ја проценила љегов рад на споменику. 43 Од љене одлуке 
заВИС llЛО је хоће ЛII се cnoMellltK Н3ЛIПИ у бронзи . Итали

јанска KOMllc.lja је споменик оцеlшла одличном оценом 
11 упynmа чеСТН1'Ке уметнику. Иако је Вучетић желео да 

се ово мишљеље одмах публикује, како би се »запушила 

уста CBIIM клеветницима и целој банди«, то Одбор ипак 

Hllje УЧИНИО. Коментаришућн изјаве да споменик треба 
»динамитом срушити«, вајар је приметио да »ни једа н од 

тих родољуба не оде IНjoткyдa из Београда за време бал

канског рата па да се ближе упозна са бомбама и дина

МIlТОМ « . 
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сакупљају прилоге за споменике у РЗЗНIIМ градовима« , 

ВУЧе'Гllћ се m1Та да лн сав IIOBau треба да се да »јеШIНОМ 
благоданом меС~фl ове земље 111ЋОрЦу BHnoeдallct.."Or хра

ма ,(. Будуtil1 да на Косову већ постоји најлепши храм. 

Грачаница . Вучетиh је оштро OAГOВOPIIO да >>овом I1Зна

ситом дрш1ЦУ треба ПОДВIН<НУП' да су наШl1 xepoj llll бор
Ц~1 освојили Косово I lемајућl1 НI1 појма о љеговим фраг

ментимак 

••• 
Повређен 11 љуг. Пашко ВУЧе'Гић је жестоко реаговао на 

идеју да се сви велики пасЛ0811 од lIаЦl10налllОГ значаја 

дају МеurrpoВ~lћу. а да се >юmlурија« Maкtle устрану. Иван 

МеШТРОВllh УЖ~1Вао је веЛIIКУ славу и популаРIЮСТ у на

шој средини . Предратна српска кр"тика бшта му је ItЗу

зетlЮ наклољена, а њеroв пројекат за ВllДовдаllСКИ храм 

одушевљеllО хваљен.44 Управо идеја Вндовданског храма 
и његових скулптура, »фрагмеш)тз«, (Милош ОбlIШlћ, 

Срђа Злопоглеђа, Косовка девој ка 11 друге) покренула је 

пред ПРВII светски рат питање националног умеТНI1ЧКОГ 

стила.4S В. Петковнћ је 1910. године био мишљења да је 
кроз МеШТРОВllћеву уме1'lЮСТ »леШI ca ll о IШUlюналној 
уметности српској на најбољем пугу да буде ocrвapeH«.46 
Надежда ПеТРОВllћ је за њel'OBa дела рекла да су )юро"з

води народне религије«.47 И Пијаде је. Се'Ј1.IМО се, загова
рао идеју Видовданског храма, аШI коју годину KacHllje, 
своје измењено мишљење О Мештровићу и Храму iIЗнео 

је у свом познатом есеју nИван МеШТРОВl1ћ 11 тежње за 

стшюм у нашој уметности к Доказујући да су ЊоСroви 

фрагменти производ бечке сецесије, да су под )"fиuајем 

Франца Мецнера , да је ~Ш идеју Храма дошао принуђен 

спољним околностима (»њега је СТИЛ~lзација довела ка 

садржини, не унуграшња идеја спољној фоРМI1 «) 

Пијаде закључује. између осталог, да »српска умет

IЮСТ има саС811М друго лице и другу душу, да српски народ 

има caCBllM друкшу и велику УМе'ГНост«.48 
у овоме би се Пашко ВУЧе'Гић сложно са М. Пијаде. 

••• 
Својим скромним вајаРСЮIМ умећем, Пашко ВУЧе'Г~lћ 

IНlje задовољио очекивања од споменика оваквог знача

ја. Млада српска критика , за гледана у токове Moдepl~e 

европске скулптуре са почетка ХХ века, гледала је на гу

слара, вилу, јунака, устаника, као на а нахроне, романти

чарске СЩlке, од којllХ се морало креНУГIl даље. Сазнања 

11 доживљаји узбудљивих, снажних форми. плаСТllЧКИ 
говор 11 ЖИВОТ СКУЛIТГУре. потрага за обожаваНIIМ Роде

НО8СКИМ сензиБИЛllтетом, нису остављали простора за 

сагледавање правих намера Пашка ВУ'Iе'Гића. На свом 

спомеНI1КУ. IlРОЖетом симБОЛII С'"ГI IЧЮ1М тенденцијама, 

Вучетнћу је мање бllO важан реалml јунак, колико идеја 

јунака, Iшеја хероја, IlДeja борбе. O~I преноси своју пору

ку nyreM опште позна1'llХ С~lм6ола, 11 '1I1НИ то сценски су

геСТIIВ~Ю . Дакле. не можемо ОСПОРIIТlI овом уметнику 11З 

ДалмаЦllје, даје врло добро разумео 11 тумачио идеју на

Ц!IOШl1IНОГ хероја, У3дIlПlyroг у ра нг божанства. 

Наше време довело је до оправданих захтева It плано

ва да се једини преостали део KaparyopђeBol' спомеШlка, 

» ГуслаРf< . вра1'll 113 Калемегдан 11 подсеПI нас на посто

јање овог дела.49 

Пашt..'О ВучеТllh није престао да се баВ II скулrrryром 

након неуспеха са Карађорђевим спомеником. Не оду

стајућll одјаВIIИХ конкурса за споменике. урадио је 19 12. 
ronlIHe 11 фиryру дечака за споменик ~Ia Чукур-чесми у 

Београду. Данас се та фllCура flалаЗ~ll1а гробу Пашка By~ 

чсшћа 11 његове супруге Маре, на Новом гробљу. Већи део 

њeГOBllx вајаРСКIIХ радова је страдао. мало је сачув3IЮ у 

БеOl"раду, Сплиту, ЗрењаЮ1llУ. После ВУЧСПlћеве IIЗЛОж6с 

1919. године у Београду, могле су се наћи 11 реЧ11 охраб

рења за његове скулптуре, у којима је констатова н при

метан напредак.50 Том послераПIQМ пер"оду припада и 
једно од љегових IшјПОЗll3Тllјих дела, девојка са фригиј

ском капом - ») МаРllј3l~а «, урађена око 1922. ГОДI1Не , ко

ја се чува у Народном музеју у Београду. 

CnoMellllK коме је овај рад nOCBehell , срушеl l је током 

аустријске окуrшције 1916. године, под ItЗговором да је 
већ 6110 оштсћен у току борби. 

На глаВlюј шетаШlшној стаЗ~1 Калемегдана, 1930. го
ДИ .lе. nonlIfH)"f је »СпомеllИК захваЛIIОC'l'l I Француској« 

Ивана МеШТРОВllћа. КалемегдаllСКI1 парк 11 БеОI"радска 

тврђава остали су без обележја Карађорђу, најзначајни

јем симболу вишевековне борбе српског народа за наЦIIО
нално ослобођење. 
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167.2. 

MONUMENT OF КARADJORDJE ВУ PASKO VUCEТIC 

First initiatives for erecting the tnопшnепt of Karadjordje 
date frotn Ше tniddle of {ће 19th сепшгу. ВШ thi s idea had Ьееп 
гealized опlу fifty years later thanks 10 {ће activity of the 
Ministry fo r Military affairs. With {ће intention {о СОtntnе

morate centennial anniversary ofthe establishing of {ће firs l 
regular aлnу establ ished Ьу Karadjordje јп 1808 соtnре
tition for the риblјс топитеп! was announced јп Septetnber 
of 1908. 1 п spitc of 'ће Љсl that comp1ete (јгы generation of 
оиг sculptors look рап јп the сошреt itiоп firsl prize has Ьееп 
awarded to the paintcr Pa$ko Vucetic. It was poinled out to {ће 
shortuges of the compelition риblјс1у and the new СОll1ре
ti tion was requested (ћаl wou ld include. among other things, 
participation of the sculptors (гот Croatia. 
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Pa~ko Vucetic had undcrtaken а l l {ће obIigat ions predic
ted (ог (ће erection of the mопuшепt. Не had finished it јп 
1912 and placed ј] оп the p1an ned spot оп the тајп 
promenade path of Kalemegdan . Open ing of the топитеп! 
was postponed because of (ће Balkan wars so the planned 
сегетопу happened оп the I 1 th of August 19 1 З. Ctitiques 
were sharp and поl entirely objeclive. Тћеге were pleas (ог 
its demolishing and removing from Kalemegdan. Тће 
monumenl was destroyed during First World War. Оп lу the 
scu lpture of » Рlауег of (ће gusle« has Ьееп preserved. Тћеге 
аге plans for гetum ing of this sculpture at Каlешеgdап јп 
order to геујуе the fading тетогу of the ex istence of Ihis 
monument. 


