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НЕРЕАЛИЗОВАНА ФАСАДНА СКУЛПТУРА 

ЗА ЗГРАДУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

Т 
оком IIЗрадс пројекта З <l З I'раду HapoJIIJc скуп

ШТ\II IС у БеОll'аду бюlO јс II ЈIaIНlРШЮ да се фаса

да уКр:1С II низом фигура ювеДСl 1l1 Х у К:1МС I IУ, ко

јс бll CBojllM :1 'грllБУ1'llма С II мбоЛll30вале раЗJII I Чl lТС врстс 

људских ДСЛ:1ТIIОСТII , Ова заМ llсао 113 I ICKOГ разлога IlIIјс 

спроведеl lа у дсло. а jeДlНlI1 маТСРllјаШIII тра l' тс Iшеје 

бll)1O је девет ГНПСШШХ модела. Bllc lНle око мстар 11 по. 
rlOстаВЉС l lИХ дуж скуПН IТИlIСКИХ ХОД.lика, То је преоста

ло од тридесет две скулптуре, за КОЈе се, lIа ОС IЮВУ С IIII 

ска о П РlIмоп редај l' (ПРliЛОГ 1), зна да су IlpellC're у нону 
зграду јануара 1938. године,l Нажалост, јешш од после
дица удара рушилачког беса 5. октобра 2000, када су lie
задОВОЉllI1 грађани жеЉI~11 промена ово Ilсторнјско зда

ње у веЛllкој меРl1 ОПУСТОШIIЛ II , јссу крађе " тсшка оште

ћења што су I IХ претрпели умеПIII"КII преДМСПI - међу 

Њ~'Ma ~1 поме •• уга оетварсња I13веде l Ш у ГIIПСУ , Захваљу

јућll 'lињеl lИ IЩ да је п ре тога, у ca paДlЫI са београдским 

НаРОШIIIМ музсјом, започе-rа обрада ~1 каТаЈlO l'НЗI1рзње 

слика 11 скулптура, BeJIIIK ~1 део њих је СIНlмљен, l1а тако 

11 осам од ОВII Х девет paJIOB<I, За неке, најтеже оштсћснс, 

тс фотографllје ће, уз крХОТl1llС. ПО свој 11рШIIЩН ocтaTII 

j eJIIIIH' тра/' постојања . Нарашю. добар рестауратор мо

же с ве да рсконструнше, али се увек lIамеће Шlтање ко

лико тај рад ~I Ma СМ I'СЈШ када су у ШlТању само С~IТШI де

лови које nOIIOIIO, уз додавање IЮВО/, маТСРllјала. треба 

cacTaBIITII у цеmlllУ . 

И.шче, с ве оштсћеllе скулптуре Iшстале су током 

1925. 11 1926, I 'ОДН l lе, И звели су 11 Х уметНlЩН 113 Србllје. 

Хрватскс 11 СЛОВCllIIје у сагласју са Iшејом јуrocловеll 

ства коју је ОЛ ll<iавала 11 сама З I'рада Н а РОШ1е СКУI'IШТII 

не. Овако широк одзив Iшје б l lO lюбуђе.1 само умеПIIIЧ 

ким 11 РССТIIЖОМ. паТРllOТСЮ I М мотивима 11 жсљом да она 
грађеВIII!а IIЗ /'Jlсда што рспрсзснтаТIIВНI,је , всћ 11 фШ'!а Il -
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С I,јСКIIМ ефектом. HaIlMC, 0110 urro је. макар на нашем 
1· l pOCТOPY. бюш upKBa 1, њеНС » оБЗ.Щ~IС « за СЛlIкањс ~IKO

IЮСТ'dса током преТХОШlOг столећа, када су сс УМC'fНИUII 

жалили како је сликар » ocтaНЉCI' 1 пуБЛИUII , која је Beћ~l 

IЮМ С ll ромашна. а ТlI MC 11 немар.ш за умеТН~lчке тнореВII 

Ile«. па јс стога јеДIIНО » 1 ' l рнбеЖI1 ште за српског сликара 

ирква поред које се још од старијих врсмена српско сш, 

каретно раЗВllјало«2 - то еу за вајаре БИЛII KOIIKypCl1 за 
IiЗраду споменика 11 декораТИВНlIХ скулптура на HOBIIM 
држаВШIМ lIадлеШ1'fшма. 

На фасаде београдски х грађеВЩlа у почетку су се 

ГlOстаНЈЫ1 )II 1 једlНlO хераЛДИЧ КII симболи, Чllја пр"ме.lа у 

аРХ llтеКТУРII даТllра од раlшјег периода . 3 Украшавање 
З I'рада рељефl1ма ДРУI'О /' саДРЖ<lја 11 скулптурама запо
чето је средшlOМ 19, века, да бll у већој мери КрсllУЛО да 

се ПРlIмењује током ОС<lмдесетих I'Oдllна IIC'I'OI' столећа. а 

зеШfТ ДОСТlII'ЈЮ у периоду између два светска рата.4 Ме
ђу ayrop~IMa фасадllС скулптуре налазе се "eK~1 од најз

Ita'шјШфlХ јУГОСЛОНСl lСКН Х вајара , па тако If IIа ПОПlIСУ 

уме-Пlи ка а llгажова lНl Х за израду дела у НаРОДlюј скуп

ШТIIIIII Il ма I lеКОЛllКО и мена КОЈа су се двадссе-rих 11 ТP~j

дeccТl1 x l'Одl1lЩ чсС1'О ПОМШЫIЈЩ IIPltJII1 KOM II з['радњс IЮ

BIIX објеката у Београду5, а такође у Загребу 11 Љу6љаl lll . 
Зграда НароДl-lе СКУПLU1'fше rpaђe l-la је по пројскту 

Ј ована ИЛКllћа. а lюсле rlрвOI' СВе'ГСКОГ рата градњу је на

cтaBl!O њсгои СIIII Павле, ПОЛОИI·IIЮМ двадеССТIIХ I'OДl IIШ 

дошло јс 11<1 ред украшавање СГIOЉ<lШЊОСТII cKymrropcKIfM 
деЛlIма. па јс раСПlIСШ I IlOме "'УГIl BCJIlfKII јУ I'ОСJlОВСIIСЮf 

кmIКУРС. Вајар 1)opђe JOBaHOBllh (1861- 1953) У сиојој ауго
бlюграфllјll сведочи даје 011, као '1II1IOBIIIIK МllllИстарства 
гpaђeBIIHa. добllО атеље у CyrcpellY Iюве СКУГlШТШlCке 

зграде , где сс увелико радило, како 611 , зајСДIЮ са IШЧСЈI IIН

ком арХ IIТСКТOlIСКOI' одсека и са још јеДНIfМ аРХII'ГеКТОМ , 
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као члан жирија за дeKop~lcaњe зграде оцеЉlIвао пр"спе

ле радове.6 Према речима савремеllИка, у тексту објав
љеном у Сроско."" књltже6НО,.ц fлаСНI/К)', У'lешће на кон

курсу кoj~IM је , веровапIO, било одређено какве симболе 

треба да поседују фигуре како би оличавале 0110 што је 
прописано, узели су скоро CB~1 УМе'ГIIIIШ1 У држаВII, npll
лажући скиuе и моделе од гипса.7 МеђУГIlМ, будући да су 
у то време упоредо С1'вараЈНI више ИЛI1 мање веШТI1 умет

ници СКЛОIН1 традиционалном, академском MaH ~lpy. и OHII 
млађи , тек ПРИСЋ1ГЛ l1 са школовања у Iшостра нству 11 
OТBopelнt за модерllе УГlщаје, КOIIКУРСНII радови су бшш 

стилски веома I lеујеДllачеl lИ . Због тога се у поменутом 

кратком чланку наслућује оправдан страх да ова дела 

неће најбоље допринети лспшем IIзгледу фасаде: »И баш 

збоl'те раЗНОВРСНОСТI"!, ако се под стручним руковођењем 

не унифицира скулптура и не подеС~1 арх итектури, бllће 

боље да се и Ilе нзрађује у камеllУ 11 не намешта , сем у 

тим(п)аlll1ма. Јер је опаСIЮСТ због хетерогености у СТIШУ 

и У самој скулптурној обради , да се архитектура тако BII-

1. Лра[О,I1UР АРАМБАШИfi ( 1881- 1945) 
ОДБРАНА (ВОЈСКА). 1925. 
fliас, 151 х 154х 70 ст 
аН6. бр. 11881 
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ше ОШ1'еТII, него 1l0МО I'не« .8 СЛl1Ч I1З примедба изре'lенаје 
и 1935, rlpe pacfНlcl1Baњa кон курса за скулптуре унугар 
З 1"Раде. када је један наРОДНII IlОСЛаЈНlК cyrepr'lcao Коми
тету за градњу да се постара како бll l1Ова дела била 

СТIIЛСКlI yjeAHa'leHa, а не као пре, па су »уметЮ1flе L1Зра

ђсне сасвим хетерогено, сваки умепН1К по својој ШКОШI, 

ращю је у свом СТ~ЈЛу«? Мада већllна дела није сачува
[-Ја , О томе може да се стекне п редстава на основу радова 

са десетак година KaCH~lje pacfНlca Hoг конкурса за скулп

туре унугар зграде. Неки од Њ~IX подсећају lIа ГОТИЧК~1 

издужене КlIOове светитеља дуго и често Прllсугне у като

JlIIЧКИМ црквама, са пажљиво обраl)el lllМ декораЛIВНИМ 

елементима који чине јак контраст caBpcMelНlje заМ ~lI11-

љеНllМ скулптурама сведених ПОВРШ ~lна. Ипак. судећи 

према сп иску са трllдесет две скулптуре, юабране да се 

по њима НШ'lраве фLll'уре Kojl1M a ће се украсити фасада 
Народне скупurrине, чији су аУТОРl1 углаВIЮМ познати 

југословенски вајари, на крају је направљеll одбир , а не

ки уме1'lШЩ1 заС1'упљеН ~ 1 су са ВI1ше радова. 

2. Петар ПАЛАВИЧИНИ ( 1887- 1958) 
НАУКА. 1925. 
fUOc,150xI54x70cm 
Cllfll. gоле gecl/o: Пала ВllЧИНl1 1925 
IIH6. бр. 11879 
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3. Лојзе ДОЛИНАР (1893- 1970) 
САОБРА1iАl. 1926. 

[1I (7С, 148 х 88 х 44 ст 
CIIfH, Н(/ (7Лllumll. [оре лево: Ооlј l1аг 1 Lj ubIjana 

Ш/К бр. 7184 

4. Иво КЕРДИ1i ( 1881- 1953) 
ЗАНАТСТВО. 1925- 26. 

[ltпс. 1 5 I х l06,5х 4I ст 

иН8. бр. 7173 

5. Жи80јl/Н ЛУКИ11 (1889- 1934) 
ТРГОВИНА. 1926. 

fuf1c, 151 х 84 х 44 ст 
сиГн. Н(/ (7Лl/llmи: ЛУК~lћ I 1926 

Щ/8. бр. 7190 
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7. Иван ЗАЈЕЦ (1869- 1952) 
ПОЛИТИ'IАР. 1925- 26 .. 
/иОс. сса 165 х 67 х ? ст 
си/н. са леве стране: Ivan I Zajec I LjubJjana 
иuв. бр. 7ј 8ј 

Скулптуре су бlUlе HaMeњe~le боЧIIИМ КрlUШМД ЗI'раде 

11 тимпаНОlIима. На два ТIIМ[[allQlla , са стране ущща Кра

ља Александра И Косовске, требало је да буду поставл,СI IС 

скулrrryрс које ће својllМ 3 1 !ЗЧСIЬСМ упућнваТ~1 lIа ФУIIКШI

ју саме З I'}Јаде 11 ваЖIЮСТ OIюга шта ОЛII'шва: група Ујеиll

Ibење ~I фlll)'ра Отаl,Jбllна ~Ш rIPBOM, а група UеllтјXlЛ//{/ 

управа 11 фl1l)'ра Зm.:онogавсшво 11<1 другом . Даље, бю1О је 

[10 че1'llРИ засебне групе са ТРII (ПОЉООРllвреgа, О.QбјXll/а 

- 80јС1<:а. HaYII:a. Уметност - Поезија) 11 са две фltгуре 
(1јЈ/06I11Щ Зш/{/шство, ИlIgусшрuја. Саобра1iај) , док су 

остало бllле појеД(lначне ф~tI'уре (Историја, РапеиlIК. 

8ера. Фuлозоф, Руоар. до,иаћа I/l/gycmpuja, ПјXlвgа, Лов, 

Архитекта, Вајар, TpaljeellHap - Археоло/, Сликар, Пе

оа/о" Музика, МШlOсрljе - Ирвеии КЈХ'm. Пастир, Гјюgи
I/ар - Врmлар, Брogар, Пјюсвеmа, ПОJlllтll'ЩР 10). Ayrop" 
су Роберт Фра lll'СШ М llхаllовић, Петар ПалаВИЧИlВI , CII
меои РОКСalIЩl ћ , ДРal"ОМ ltр АрамбаШ ll ћ, ЖltвојlНI Лу

Юlћ, ИIЮ КерДllћ, Иван HanOТIHI K, Лојзе ДОЩlllар , Фране 

КРШIIШ1ћ, ИВall Зајеu, Илија КолаРСВllћ, Вајта Браlll1Ш , 
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Роберт Жаl l ИвatЮlНl ћ, Јосип Туркаљ, Мартин (вероват-

110 је у пltтању ДаВОРШI) Хотко, X ~III KO Ј УII, Фрањо Цота 

It Ђше Кос. Како је за сваку дслапюст lIа ПОГЈИсу било 

само по једно дело, 1'0 су дакле OCТBape.Ыl проглашеl!а за 

најбоља. ИзабраЮI КOIIКУРСIЩ радов" бl1ЛI1 су НIIС IЮЮ I 

око ] ,50 111, што бl1 1 1редстаВЈЫlЛО QТП РllЛl1 ке ПОЈЮВШIУ 

Н"Сlше 11ЩШl1раlШ Х скущпура. На сачува lНI М uртежщ.ш 

фасаде, кој " 'IIШС део тeX IНI'IKe ДОКУМСlпаЩlје. Вltд ll се 

да је требало да буду ВlIсоке око 2,90 m, OC I'IM фигура 113-
над Пl мшtнона, НIIСШlе 3,40 !П , 11 КОМПОЗIЩllја у ТlI мпа-

1lО lIIl ма, 1,80 !п. Словена'IКII најар Иваll Зајеll је у објав

љеЮIМ сећаЊllма rlPlUlllКOM .taбраја lЫI свој их урађеШIХ 

СКУJiП'l'Ура Iшвео да се у СКУПШ1'ltlllt налазе тpll љегова 

дела , »КН ЩI ПО 3 метра «,11 Из OBOl'a сс да заКЉУЧIlТ1I ка
ко су можда I lекl, од OB~I X р;:щова ДОЦШlје већ бllml юве

ден" у вештачком KaMeIlY. У сва ком случају, о томе за 
сада ~leMa ШIЮIКВOI' Tpal.t, као 1111 архивске l'Рађе о ТQKY 

11 завршетку конкурса. 

КаСШlје су за 1'I1I1CaHe моделе бllлJt преДВl lђеНI'1 гю

ссб lнt гюст:tМСIIТI I , Ч llј (1 сс uртеЖII такође налазе у тех-

1I1t'IKOj докумевтаultји. Ово свеДОЧII о томе да се , 'IСДУГО 

ПОСЛС tbltXOBC Ilзрадс одустало од rlОставд.ш·ьа скулптура 

Ilа фасаду, па је одлучсно да се 1' l еЮI распореде Yllyrap 
саме Зl'pадс. 12 Нај већll број од тридесет два рада је (13 1)'б
љен, а девет » са'lув<tImх « су: ОgбјХIIШ - 80јска ДраГОМЈl ра 

Арамбашиhu (кат. бр. 1) 11 Наука Петра ПалаВl1чюшја 

(кат. бр. 2) - са ТР" фш)'рс: СаобјХlliај Лојза ДОJ1lшара 

(кат. бр. 3), 3Шl(lmсmво И ва Kepnll ha (кат, бр. 4) 11 TpfO

вШ/ll ЖшюјШIa Лукића (кат. бр , 5) - са две фllгуре; Руиар 

ЛРШ'ОМllра АрамбаШllћа (кат. бр. 6), Полuтицар ИваlШ 
Зајеuа (кат. бр. 7), Гјюgl/l/ЩЈ - Врmлар И вана НаПОТlll1ка 

(кат. бр. 8) 11 Г'рађе6111/{/јЈ - Археоло/ Марпша (ДаВОРII~Ш) 

Хотка? (кат. бр. 9) - llOјеШ11lаЧIlС фlН'Уре . 

По С'пtJJу, скулrrryре су Пр l UНlЧ IЮ уједначе.IС, јср угла

Вlюм Ilзлазе ш ПОСп-lке реаЛlIзм а треће дeцelНljc, коју у 

Iшшој YMCTI IOCТII карактсрltwс теЖIЫl ка саЖlI мању 11 ге

омстризаЦl1ј ~1 оБЛll ка , мада је ГlрltмеТIЮ у IIСЮ I М раДОВII 

ма 11 да акадеМ llзам још увек IНljC б llO гюсустао. Иако су 

УСЛOlшма конкурса свакако бшЈИ l'IPOlll-lсаllИ предмети за 

одређlшање делаТIIОСТI1 које персонltфllкују дате ФЮ'У

ре. судсћ" према OBII M деЈВ1ма. гю свој ГIРИЛIIЩI , II IICy бll 

Ј111 преЦШl1раll1t СIНI елеМСIЛ' 11 (на I leКl IM беО1'раДСКl I М 

фасадама су у јСДlюј UCJНtlm само актови , на Пр"МСр). 

тако да је доста слобоДС ОС'I'аВЉС IЮ умеТIIIЩlIма и ЊI1ХО

вој стваралачкој I1MarltllaЦi ljlt . 

HeКl I од t-tавсдСtlНХ аугора у '1'0 време су, поред OBII X, 
радltлlt фасад l lС СКУЛ ПТУРС 11 за дрУI'е ['рађеВШIС. Тако у 

јеДlЮМ тсксту о ДраroМllру Арамба lU~lћу ( ] 881- ] 945) 1111-
шс да је IШ['l раВIЮ [ 'lpeKOTP~1 СТО-П IIIС поједина'I I-tII Х фlll'У

ра 11 композ~щнја за раЗ~lе јаш,1C It прltlЩТllе З1'Р;ще у Бео

граду.1 3 Како у толltком М IЮIЈI'I'ВУ Hllje увек лако бити 
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оригиналан, он је каткад користио већ готова решења , 

само делимично измењена . О томе сведочи Рибарсшво 

(1928), једна од скулптура постављених на згради нека
дашњег Министарства шума, рудника , пољопривреде и 

вода у улици Кнеза Милоша, која се у покрету и ставу 

фигуре скоро не разликује од Pygapa (кат. бр. 6) из На

родне скупштине. Једино, насупрот првој , где ј е пред

стављен акт, рудар је одевен , уз уобичајене симболе -
крамп и рударску лампу. 

Композицију Оgбрана (Војска) Драгомира Арамба

шића (кат. бр. 1), сачињавају три фигуре симетрично 
компоноване у облику правилног троугла. Симболизују 

основне видове оружаних снага - ваздухопловство, пе

шадију и морнари цу - груписане око средишњег мотива, 

штита на коме се налази државни грб Краљевине са гр

бови ма три југословенска народа. У односу на фигуру 

Pygapa, Оgбрана је чвршће моделована, да би се и на тај 
начин потенцирала снага коју композиција оличава. Иако 

је запажено да су Арамбашићеве скулптуре ове врсте про

дукт »његове најсолидније занатске вештине и моме н

талне потражње, а не чисто уметничке инспирације« 14, 
оба дела су изведена зналачки , према свим правилима 

вајарског умећа. 

Петар Палавичини , рођен на Корчули , у Београду је 

живео од 1921. године . Поред значајних вајарских дела, 

која носе снажан печат његове самосвојне стваралачке 

личности, он је оставио дубоког трага у овдашњој среди

ни и својим дугогодишњим педагошким ангажовањем у 

Уметничкој школи. Поред осталог, бавио се и монумен

талном скулптуром - уз неколико споменика урадио је 

низ фигура за украшавање спољних зидова зграда или 

њихове унутрашњости. Ту спада и здање Народне скуп

штине. На фасади је, према наведеном списку, требало 

да буду представљена четири његова рада - у тимпанону 

према Косовској улици група Ценшрална уuрава, а изнад 

ње фигура Законоgавсшво, затим Наука и Правgа. Са кас

нијег конкурса, расписаног 1936. године за украшавање 
ентеријера, усвојени су његови модели и по њима у мерме

ру изведена дела са представама ЗанаШа и Поморсшва l5 . 
Од предлога за фасадне скулптуре била је сачувана само 

Наука (кат. бр. 2), група са три благо стилизоване фигу
ре окренуте својим мислима, изванредно укомпоноване 

у складну целину. По ликовним особеностима она одра

жава стваралаштво двадесетих година - са Палавичини

јем као једним од истакнутих представника , које карак

терише »тежња ка унутарњем - духовном, и спољњем -
формалном геометризму уопштеног, једрог волумена« lб. 
Негујући овакав приступ он је током поменутог периода 

створио нека од својих најзначајнијих дела, а Наука је 

свакако најбољи рад из групе скулптура првобитно 

намењених украшавању скупштинске фасаде. 
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Од аутора композиција са две фигуре, Лојзе Доли

нар (1893- 1970) је имао богатије искуство и склоност ка 
изради декоративних скулптура већих димензија, него 

Живојин Лукић (1889- 1934) и Иво Кердић (1881-1953). 
Долинар се опробао у области архитектонске скулптуре 

већ 1921, када је добио наруџбину да за фасаду Јадран
ско-подунавске банке у Београду, завршене 1925, уради 
десет кружних медаљона са мушким и женским фигура

ма. Податак да је од добијеног хонорара саградио атеље 

у Љубљани l 7 , довољно говори о разлозима за велики од
зив уметника приликом конкурса ове врсте. Поред 

скулптуре Саобраћај (кат. бр. 3), Долинар је истом при
ликом , судећи према попису, био урадио и фигуру Вера, 

али она није сачувана . Чврсти , стабилни облици који де

лују монументално и предимензионирано, оживљени су 

на површини наглашеном моделацијом мишића и не

мирном игром линеарно обрађени х стилизовани х дра

перија, што у целу композицију уноси покрет и динами

ку, а у декоративним елементима су на мештровићевски 

начин присутни и неки елементи сецесије. У Збирци ју

гословенске скулптуре Народног музеја чува се једно 

Долинарево дело у гипсуl8 које је можда било нека од 
почетних идејних скица за женску фигуру, где је у сави

јеној левој руци жене брод, па је могуће да се он налазио 

и на скупштинској скулптури. 

И Живојин Лукић је, поред Трlовине (кат. бр. 5), био 
заступљен још једним делом, а то је Исшорија. Иако је 

тих година он створио неке скулптуре које су сведеним, 

до крајности поједностављеним глатким облицима биле 

израз нове, авангардне поетике, то није случај и са гру

пом од две фигуре (од којих је једна неизбежни Меркур, 

римски бог трговине) , у композицији Трlовина, чија је 

целина донекле разбијена детаљима. Премда је извео де

корације на више београдских грађевина, фигуре и фи

гуративне композиције Лукићу нису представљале пред

мет великог интересовања. Своја најбоља остварења дао 

је у оквиру ситне пластике, посебно на деликатно рађе

ним камејама, и на портретима. Иако скулптуре предви

ђене да буду високе три метра треба да делују монумен

тално и убедљиво, његова суптилна природа, инспириса

на тековинама раноренесансних вајара и медаљера, 

створила је дело на коме превладава дух интимизма, 

својственији радовима мањег формата. Због тога је ова 

фино моделована скулптура , са драперијом која се спу

шта у меким наборима (за разлику од осталих дела са 

више фигура које су физички спојене , али не представ

љају духовну целину, па тако делују хладно) сва прожета 

лирским осећањем. 

Насупрот Лукићу, Иво Кердић је створио робустно, за 

њега можда мање типично дело, које представља занат

ство (кат. бр . 4), оличено у ливцима снажне мускулату-
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РУДАР. 1925. 
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8. Иван НАПОТНИК ( 1888-1960) 
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СII1I'. gO.'le gecl/o: NI (.~!ОI/ОlfЮ.\I ) 1926 
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9. Давор'III хотко (1890-1 962)? 
ГРА ђЕ8И НАР (А РХ ЕОЛОГ). 1925- 26. 

{1I 11с, 149 х 49 х 35 ст 
IIнв. бр. 7177 
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ре у оквиру композиције са две фигуре готово симетрич

но компоноване. Кердић је најпознатији као медаљер, а 

поред тога највише се бавио примењеном уметношћу, 

нарочито радом у металу. Вајао је, такође, портрете и 

фигуре, од којих су неке биле надахнуте раним Мештро

вићвим остварењима. Желећи да и обрадом површина 

потенцира снагу и издржљивост као особине потребне 

за обављање приказане делатности , он се у ЗанаlllСlllву 

удаљио од свога уобичајеног, мекшег начина моделова

ња. Можда је најближа овом делу медаља са портретом 

Петра Добровића 19, с почетка двадесетих година , где су 
слично обрађени уметникови лик и коса . 

Од појединачних фигура, Иван Зајец (1869-1952) је 
био урадио три - Полиlllичара (кат. бр. 7), Музику и Фи

лозофа. Две од њих су познате - једна је делимично са

чувана, а осим тога је , заједно са другом - Филозоф, ре

продукована у ондашњој штампи2О . Обе су моделоване 
угледањем на класичну римску монументалну пластику, 

у маниру на који су касније вековима приказивани људи 

који су оличавали ове делатности. Нажалост, Полиlllи

чар2 1 је једино од ових девет остварења које приликом 
евидентирања ликовних дела у згради Народне скуп

штине није снимљено, зато што није било приступачно 

јер се налазило у остави, али је, с друге стране, због то

га и најмање оштећено (мада ипак озбиљно, јер су 

поломљене глава и рука). 

Словеначки уметник Иван Напотник (1888-1960), 
најпознатији по скулптурама у дрвету, који је био аутор 

и групе ИнgуСlllија, извајао је у академском духу са еле

ментима поетског реализма и можда превише натурали

зма дело Гравинар (кат. бр. 8), где је фигура карактери
стичног лица представљена у благом покрету, са цветним 

жбуном поред ноге и лопатом у руци . Због сличних по

јединости, и начина како је приказано цвеће, сматрало 

се да је творац овог рада Ђорђе Јовановић. 

Није било могуће са сигурношћу утврдити ко је аутор 

последње скулптуре (кат. бр. 9). Синтетизована формаје 
у односу на Напотниково остварење модернија, али је 

ипак моделована тврдо, са недовољно оживљеним повр

шинама, због чега хладно делује. Испред капитела јон

ског стуба представљена је мушка фигура у чијој се де

сној руци налази модел грађевине која подсећа на оне са 

подручја Месопотамије, док је преко леве пребачена 

драперија. По списку, међу појединачним фигурама је и 

Грађевинар - археОЛОI, а као аутор је назначен Мартин 

Хотко. Вероватно се ради о овој скулптури , а име загре

бачког вајара је Даворин Хотко (Ј 890-] 962). На основу 
мало доступних репродукција његових радова није се 

могло поуздано утврдити да ли је он у питању. На попи

су је и АрхиlllеКlllа Роберта Жана Ивановића . Међутим , 

архитекта је обично приказиван са делом зида иза себе, 
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као и моделом савремене грађевине или њеним планом 

на свитку, који држи У руци, што све говори у прилог то

ме даје у питању ово прво. Скулптура се по стилу најви

ше приближава Рувару нешто старијег Арамбашића , 

што није необично, јер су уметници стварали готово у 

исто време . 

Иако се дела прилично разликују, ипак се могу свр

стати у неке заједничке стилске токове. Међутим, преви

ше су разнородна по самим замислима, нека наглашено 

наративна , а друга у сваком погледу поједностављена . 

Има фигура које су приказане као актови, само са нуж

ним симболима који говоре о томе шта представљају, 

док су друге огрнуте античким тогама или обучене у са

времену одећу . Ове разлике још више долазе до изража

ја ако се скулптуре упореде са онима што су касније ура

ђене за ентеријер , које, вероватно због прецизније одре

ђених услова конкурса , и формално и идејно делују 

знатно у једна ченије. Тако је неуспех једне »лицитације« 

допринео успеху друге. Додуше, године које су протекле 

између њих и у међувремену искристалисани ставови и 

искуство са фасадно м скулптуром која је у том периоду 

све више налазила примену у оквиру репрезентативних 

грађевина, изоштрили су захтеве и успоставили нове 

критеријуме. Ипак, без обзира да ли су дела намењена 

спољашњем украшавању зграде Народне скупштине 

остала неизведена у трајном материјалу и нису постав

љена тамо где је предвиђено због тога што нису чинила 

складну целину, или из неког другог разлога , она су ипак 

свако за себе значај на остварења ових уметника, чак и 

кад нису типична за њихов опус. Уз то, она илустратив

но сведоче о уметничкој клими тога времена, а њихови 

остаци о данашњем. 
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2Q /)е/п It(' .fill kip(jfjCII;:lI IШI'О (юs/орјl' Nar. .~kllf,Nill('. ЈщIO, Ьг. 82. 
11 . IУ 1926. slr. 3. ФОТО-КОl lllј у СМО Jlоб tt1ll1 заХII:tљују l111 љуба]

IIOC1'II ХеЛСII С ЈШIСЖIt'1 11 3 Narodne in uпivеГl.ilе trtе kllji ' .IIicc У 
ЉуБЉ.1 ШI . зБOt· 'ICI".1jOj 1'011110 3:ЈХII.1љујсмо. 

21 ПРIIЈ I1IКОМ I IOIНlC IlIli!II>i1 У МСТIIII'lКlIХ деЛi! У Э I'Р,ЏIII H.1POllltC 
СКУIIIIЛ' I II С ова СКУЛlПура "llјс МОI'ЈШ Щl СС II"I.\lCP" :Юо1' ТОI".1 

што је бl Ul :t СК"ЈIОЊСIlО! У јешtу малу Ilpocтoplljy 11 тешко "р"{;'1)'

Шl'II НI . 

ТНЕ UNREALIZED FACADE SCULPTURES 
ON ТНЕ NATIONAL ASSEMBLY BUILDING 

11\ I I\е course оС I1шk il1g ргојСС I Саг ( l1с Рагliаl11е llt bllildi ng 
јп Bclgradc јl has bcel\ р lШlnсd 10 dccoratcd СасаЈс wit h 
serie~ of SIOI\C figures. wicll wjtl1 I l1ејг attributes should 
sYl11bol jze differcl\l killds оС hUlпав activi ties. This јЈеа had 
ПОI Ьееп rcal ized UI\Ј опlу пшtсгiа l tr.:lсеs of this idea werc 
п ј пе pl<1s tcr тnodcl s (t hat ГС IШli l1сd СГОI11 thc inil ial 32) аЬоиI 
1.5 тncJcг high, amtngcd along ршl iаl11епt corridors. Unfor
tunalcly sculршгсs have Ьсеп ћсаујlу dашаgеd јп ОсЈОЬсг 

2000 Ьш Ьсfoгс Ihal with (ће hclp of (ћС Natjonal Museuтn 

Јћсу ћауе ЬеСll rcgistcred Ul1d photographcd. Тће fol1owing 
scu l ptuгcs wcre IШldе duri ng 1925 al1d 1926 Ьу (ће anist!i 
(ГОI11 Serbia, Cгoat i a al1d Slo\'cl1ja јп ассогЈапсе with {ће 
Yugoslav јЈеа personi fied also јп the bujlding itself: Drago
l11 ј г Arambasic, DeJe"se - Агmу; Решг Ра lаујС јпј . Scie"ce 
(thrce figures); Zivoj jl1 Lukic. ТгшЈе : Iуо Kerd ic. ArtiS(/II 
s},ip: Lojzc Dоl јпаг, Тгшщюгt (two figures); I уап Zajcc, 
PQliticiall; Dragol11 ir Arambasic, Мјllег: Roben Zan I уа
novic, Arcllitect arld I v.ш Napotnik, Ganleller ( ј пЈј у јЈнаl 

fi gures). 
COl1ccmillg Iћс slylc SCUlplllfCS агс rathcr нпifoПll as Ihcy 

gCl1 cr<1 l1 y CI1SUC (rom Ihc poclics of Ihc third dccade rcal is l11 
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111(11 ј 5 il1 оиг .. ГI сlшгасtсгizсd Ьу ( 11е aspiratioll (ог cOl1cisc
ncss .. вЈ gcol11clrizaliol1 оС 5hapes al though ј п SОIПс оС (ћс 

works wc саl1 11ОIјсс ссгшј п elel1lell\s o f <tсаdешis1П. How
еуег. Ihcy агс l11uch 100 hClerogel1cous јп (ћејг projects so 
rlссогdiпg 10 сх lспшl characlcrj slics ( ћеу would ћа уе l10t гс
prcscl1lcd harlnOl1ious Cl1sel11bIe. 1I was ргоЬаЫу thc reason 
why. as јl W<1S intcl1ded. aflcr Ihcse l110dcl s h<td по! Ьесп 
cxccutcd 3 111CICrs high sснlршгсs of thc artificial stone (ог 
decoralion of l аtСГ'Јl wings and tУl11рапUlПS of (ће Рагli<t1ПС[\\ 
bui ldi l1g. Howevcr. сасћ ofthcl11 was significal11 achicvcrncnt 
of Iће rncl11iol1Cd arti51s сус п јС {ћсу аге поl Iypjcal (ог Iheir 
opus. Unfonul1atcly 111051 of Ihese sсul рtUПll works ilге 50 
dШП<1gсd Ihal Ihcir rcsloralion would ПОI ье possibIc. 

Lisl о! 1Il1l ,\'rrшiош: 

1. /)/"(/80тј, Аr{//11lюJiс ( 1881-1945) 
IJEf"ENSE (ЛRМУ), 1925 
P/asrer. 151 х 154 х 70 СIl1 

1111 '. No. 11881 



НЕРЕАЈ\ИЗОВАНА ФАСАДНА СКУЛПТУРА ЗА ЗГРАДУ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

2. Petar PalaviCini (1887-1958) 
SCIENCE, 1925 
Plaster, 150 х 154 х 70 ст 
Sign. D.d.: PalaviCini 
In v. No. 11879 

3. Lojze Dolinar (1893-1970) 
TRAFFIC, 1926 
Plaster, 148 х 88 х 44 ст 
Sign. оп the plinth, u.I.: Dolinar / Ljubljana 
Inv. No. 7184 

4. Ivo Kredic (1881-1953) 
ARТISANSHIp, 1925-26 
Plaster, 151 х 106,5 х 41 ст 
In v. No. 7173 

5. Zivojin Lukic (Ј889-1934) 
TRADE,1926 
Plaster, 151 х 84 х 44 ст 
Sign. оп the plinth: Lukic / 1926 
Inv. No. 7190 
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6. Dragomi!' Arambasic (1881 -1945) 
ТНЕ MINER, 1925 
Plaster, 151 х 52 х 36 ст 
Sign. оп the plinth, left: Beograd / 6 Н. 1925 / D ... рат ... 
(s igпаtШ'е il/egibIe) 
1/1\'. о. /6415 

7. Ivan Zajec (1869- 1952) 
ТНЕ POLIТICIAN, 1925-26 
Plastel; сса. Ј65 х 67 х 26 ст 
Sign. 0 11 [11е left side: Ivan / Zajec / ЦuЫјаnа 
In v. No. 7181 

8. Ivan Napotnik (1888-1960) 
ТНЕ GARDENER, 1926 
Plastel; 149 х 56 х 38 ст 
Sign. D.d.: NI (monogram) 1926 
111\1. No. 7147 

9. Davorin Hotko (1890-1962)? 
ТНЕ ARCHEOLOGISY, 1925-26 
Plaster, 149 х 49 х 35 ст 
In v. No. 7177 




