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Интервју са Ристом Стијовићем 
представља коначан доказ да и тексто‑
ви имају своју животну причу. Наиме, у 
годишњим извештајима Спомен‑збир‑
ке Павла Бељанског за 1970. и 1973. го‑
дину наишла сам на податке да су то‑
ком тих година снимана излагања Риста 
Стијовића. У поменутим, али и у још не‑
ким извештајима наводи се да су слични 
разговори вођени и са другим ауторима, 
као што су Стојан Аралица, Марко Челе‑
боновић, Лепосава Ст. Павловић, Лиза 

Крижанић и други. Није тешко погодити 
да је разлог том подухвату била жеља да 
се добије што више података о аутори‑
ма који су заступљени у колекцији Пав‑
ла Бељанског и њиховим делима, као и о 
њиховим сећањима на овог великог ко‑
лекционара. Нажалост, у иначе изузет‑
но добро конципираној и вођеној архиви 
Спомен‑збирке није било ни трага маг‑
нетофонским тракама, нити транскрип‑
тима разговора, такође помињаним у из‑
вештајима, као и у сећањима запослених 
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у кући. Посебно драгоцено је сведочење 
Недељка Милутина, који је те разгово‑
ре „скидао“ са трака и прекуцавао у ви‑
ше примерака, као и његова тврдња да 
су били намењени за други том моно‑
графије Спомен‑збирке. После ревизије 
комплетне документације, изгубљена је 
свака нада да ће ти интервјуи икад бити 
пронађени. Али, у животу често бива да 
се умеша Случај и да доведе до повољног 
исхода, па је тако било и овог пута. Уве‑
рени да се чуда дешавају само другима, 
једног летњег преподнева зурили смо у 
белу прљаву фасциклу на којој је писало 
„Разговори са ауторима Спомен‑збир‑
ке“, која се сасвим неочекивано појави‑
ла из једног ормара у канцеларији кус‑
тоса, који је био готово празан и за који 
смо били уверени да је немогуће да крије 
било какву непознаницу. Пошто је мис‑
терија барем делимично разрешена, за‑
увек ће остати тајна како је било могуће 
да се фасцикла сакрије у простору који 
се налази на мети свакодневне пажње. 
Хрпа хартије за писаћу машину типа 
„пелир“, са помало заборављеним слови‑
ма и карактеристичним корекцијама ма‑
шинског текста отиснутог преко инди‑
га, за нас је у том тренутку имала значај 
сензационалног открића. Посебну дра‑
гоценост у том тренутку представљали 
су интервјуи са Ристом Стијовићем, у 
години када је читав стручни тим куће 
био заокупљен овим аутором, радом на 

монографији по тексту др Катарине Ам‑
брозић и припремом изложбе која је 
на програму у септембру. Наравно, као 
и сваки разговор, и овај се састојао од 
изузетно занимљивих и значајних ета‑
па, али и од сасвим личних коментара 
којима није место у јавности. Један део 
интервјуа чини Стијовићево готово кон‑
тинуирано излагање, док друга два дела 
представљају разговор три особе, у ко‑
ме је саговорник провоциран питањи‑
ма и коментарима осталих учесника и 
где његови одговори чине сасвим мали 
део транскрипта. Интервју обилује ко‑
локвијалним изразима који су оставље‑
ни јер се ради о Стијовићевом говору, а 
такође на махове делује неповезано, па је 
због тога подељен у слике; у свакој слици 
било је личности и догађаја који су зах‑
тевали објашњења или коментаре. Мож‑
да ће се неком учинити да су поједина 
објашњења сувишна, али су она због до‑
следности поступка ипак унета. С обзи‑
ром да је интервју усмераван са стано‑
вишта Спомен‑збирке Павла Бељанског, 
детаљи у вези ове куће добили су посе‑
бан коментар.  Наводи из њега допуња‑
вају дискурзивни ток студије Катарине 
Амброзић о Ристу Стијовићу, коју је ау‑
торка овог текста приредила за штам‑
пу и која је објављена у јуну 2006. годи‑
не. Нажалост, транскрипти интервјуа са 
Стијовићем нађени су након тога, иначе 
би били објављени у монографији. 
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Адреса: Сите Фалгијер 11, Париз

Мој атеље у Паризу је био у Cité Fal‑
guière, број 11. Улица је носила име поз‑
натог вајара из XIX века.1 То је на Мон‑
парнасу. Кад је Мило Милуновић дошао,2 
ту сам му нашао атеље; нашао сам и Сре‑
тену Стојановићу,3 у истој улици, али не 

1	 Alexandre	Falguière	(18311900),	фрацуски	вајар	и	
сликар.

2	 Мило	Милуновић	(Цетиње	1897	–	Београд	1967)	
долази	у	Париз	1919.	године.	Његова	прва	париска	
адреса	није	позната,	али	се	зна	да	су	Милуновић	
и	Сретен	Стојановић	1922.	године	„делили	један	
бедни	собичак	у	Сите	Фалгијер,	у	XIV	арондисману.“	
Марко	Каваја	описује	сусрет	у	том	стану:	„Али	какав	
је	то	стан	био!	Један	бедни	собичак	и	у	њему	стари	
отоман,	фуруница	без	комадића	угља,	иако	је	од	мраза	
камен	пуцао,	а	између	греда	на	таваници		била	је	
разапета	нека	мрежа.	Побогу,	Мило,	узвикнуо	сам	
искрено	запрепашћен		зар	ти	живиш	овде?	И	шта	
ће	ти	ова	мрежа?	–	Ту	спава	Сретен	Стојановић...	
насмејао	се	Мило.	–	Па	се	понекад	смењујемо“.	
Ћелић	Симеоновић	И.,	Мило Милуновић,	Београд	
1997,	41.	Овакав	опис	одговара	и	запажањима	која	
је	у	различитим	приликама	изложио	Ристо	Стијовић.	
У	Спомензбирци	Павла	Бељанског	налази	се	пет	
слика	и	један	цртеж	Мила	Милуновића.

3	 Сретен	Стојановић	(Приједор	1898	–	Београд	1960)	
борави	у	Паризу	између	1919.	и	1922.	године,	када	
студира	у	приватној	школи	Grande	Chaumiere,	код	
Емила	Антоана	Бурдела.	Путовање	у	Русију	1927.	
године	оставило	је	трага	на	његовој	личности	и	делу.	
Био	је	професор	на	Академији	ликовних	уметности	
у	Београду	(од	1937),	а	касније	и	ректор.	Радио	је	
портрете,	рељефе	у	дрвету	и	бронзи,	фигурине,	
бавио	се	уметничком	критиком	и	есејистиком.	Радио	
је	скулптуру	синтетизоване	форме	и	волуминозне	
моделације;	захваљујући	скицозно	третираној	и	
импресионистички	освеженој	моделацији	удаљио	се	
од	натурализма.	Његова	сећања	на	дане	које	Ристо	
Стијовић	помиње	гласе:

	 	„Једна	адреса	и	обавештење	да	се	Срби	налазе	по	
кафанама	булевара	Saint	Michel	били	су	ми	довољни...	
Нисам	знао	где	ћу,	па	му	рекох	(возачу	таксија,	прим.	
аутора)	неки	хотел	на	булевару	Saint	Michel	и	он	ме	
одведе	у	Hôtel	Slave.	Умивен	и	пресвучен	пошао	
сам	одмах	да	видим	кафане,	али	кафане	нигде.	Код	
Опсерватоара	опазих	своју	грешку,	али	нисам	могао	
више	да	тражим.	Сутрадан	сам	био	на	Montparnasse
у	у	друштву	и	у	кафани	Du	Dome.	Прво	сам	сазнао	

за	приватне	академије,	распитао	се,	а	нарочито	за	
Бурдела.	Ишао	сам	пред	Theatre	des	Champs	Elysées	
да	видим	његове	рељефе,	обишао	Родена,	неке	музеје	
и	уписао	се	у	Grande	Chaumiére	код	Бурдела.	У	Бечу,	
Београду	и	Паризу	пред	кафанама,	сви	су	били	истог	
мишљења	да	је	једино	код	Бурдела	могућно	данас	
нешто	научити.	То	је	и	мени	одговарало	и	више	нисам	
ни	мислио	на	Academie	des	Beaux	Arts.“

	 Он	се	такође	сећа:
	 „Атељеи	у	Cité	Falguière,	прављени	су	од	гипса.	

Модиљани	је	предао	атеље	Сутину,	Русу,	Рус	мени;	
морао	сам	стругати	зидове	и	лопатама	ђубре	
износити.	Модиљани	је	читао	Достојевског	на	поду,	
а	око	себе	је	направио	мочварни	терен	да	га	не	би	
стенице	узнемиравале.	Модиљани	је	умро	испраћен	
од	целог	Монпарнаса,	а	Сутин,	наследник	његовог	
атељеа,	који	никад	није	плаћао,	постао	је,	касније,	
славни	Сутин	кога	су	трговци	стављали	у	такси	и	
возили	преко	Француске	да	би	изабрао	пејзаж.“	
Стојановић	С.,	Сећања на младост 19041922, Београд	
1997.	У	Спомензбирци	Павла	Бељанског	налази	се	
11	скулптура	Сретена	Стојановића,	две	графике,	три	
цртежа	и	једна	темпера.

Слика	1.	Сите	Фалгијер	11,	атеље	Риста	Стијовића	
у	Паризу	(Фото	архив	Спомензбирке	Павла	

Бељанског)
Figure	1	Cité	Falguière	11,	atelier	of	Risto	Stijović	in	

Paris	(Photo	Archive	of	the	Pavle	Beljanski	Memorial	
Collection)
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и у истој кући. Ту где сам ја био, некад је 
Гоген имао атеље. Сад је то срушено. Бу‑
нили смо се. Њихов министар за култу‑
ру или за информације, није Малро, већ 
један млад човек, хтео је на једном при‑
јему у Извршном већу Србије да се упоз‑
на са мном. После је долазио код мене. 
Саветник посланства каже: „Господине 
Стијовићу, господин министар жели да 
вас упозна“. Мислим да је био у Спомен‑
збирци Павла Бељанског и тамо видео 
моје скулптуре. После је видео и Франше 
Д’Епереа4 и још понешто и хтео је да ме 
упозна. Питао ме је где сам имао атеље 
у Паризу. Рекао сам му... Он ми тад ка‑
же:  „То се руши“. Ја одговорим: „Како 
се руши, забога! Па тамо је Гоген имао 
атеље. И Модиљани и још неки велики 
сликари“. О томе је и наша штампа пи‑

сала. Биле су то страћаре које нису мог‑
ли да спасу, нису проглашене за споме‑
ник културе. Осим тога, власници су их 
продали једном предузећу које је ту на‑
правило зграду од 30 спратова. Францус‑
ка влада ту ништа није могла. Покушали 
су. Тако ми је рекао тај министар... Забо‑
равио сам му име. Имам 76 година. Да је 
то држава купила, друга ствар... Или да 
су то заштитили... 

Војник и студент

Ми Срби смо уживали велике при‑
вилегије тада у Француској.  Остали смо 
без отаџбине и прихватили су нас као 
своју децу. Отишао сам у Француску 
1916.5 Бежао сам преко Албаније, а онда 
сам прешао лађом за ђаке. Био сам ма‑

4	 Портрет	француског	маршала	Франше	Д’	Епереа,	
који	се	данас	налази	у	истоименој	улици	у	Београду,	
Стијовић	је	урадио	1935.	године.	Приказан	је	на	Трећој	
самосталној	изложби	коју	је	уметник	отворио	у	априлу	
1936.	године,	у	свом	новом	атељеу	у	Палати	„Луксор“	
у	Балканској	улици	у	Београду.	У	то	време	већ	су	
увелико	актуелне	расправе	о	Стијовићевој	портретној	
скулптури,	која	изазива	опречна	критичарска	мишљења.	
Тако	Сретен	Стојановић	већ	1930.	године	сматра	да	
између	Стијовићевих	портрета	и	осталих	скулптура	
постоји	известан	дуализам	који	је	неприродан	и	
који	представља	„доказ	слабости	стила“,	нездравих	
прилика	које	цепају	личност	уметника.	Стојановић	С.,	
Изложба	слика,	скулптуре	и	архитектуре,	Политика,	
11.	новембар	1930,	14.	„Није	ли	то	оптерећење	под	
којим	уметник	мора,	упркос	своме	таленту,	да	падне	у	
клопку	артизанства“,	пита	се	приликом	Стијовићевог	
учешћа	на	Изложби	београдских	уметника	1935.	године	
Радоица	Ное	Живановић.	Ж.	Н.,	Изложба	београдских	
уметника,	Политика,	17.	новембар	1935.	„На	изложби	
коју	је	Стијовић	приредио	у	свом	атељеу	могле	су	
се	приметити	две	ствари:	да	он	осећајније	ради	
мање	скулптуре	и	да	постоји	стилска	подвојеност	
између	радова	рађених	по	страној	жељи	и	оних	
које	ради	за	своје	и	заједничке	изложбе.	Разумљиво	
је	да	је	лирском	тоналитету	у	пластици	боље	да	се	
изрази	у	мањој	димензији...	Подвојеност	стила	која	

се	јавља	у	његовим	званичним	стварима	није	само	
условљена	карактеристиком	предмета	већ	се	осећа	
присутност	и	стране	сугестије	поручиоца.	То	је	
данас	сасвим,	нажалост,	разумљиво	у	нашој	средини,	
веома	непогодној	за	одржавање	квалитета	једног	
уметничког	рада.	Али	ту	Стијовић	попушта	само	
кад	мора.	Најбоље	сведочи	његово	непопуштање	
код	бисте	маршалу	Франше Д’ Епереу		која	је	његова	
најбоља	официјелна		скулптура...	Није	подлегао	
никаквој	сугестији	и	успео	је	да	спроведе	своје	
тежње	које	су	одговарале	пластици	и	материјалу,	
као	и	карактеру	самог	рада.“	Поповић,	Ђ.,	Скулптуре	
Риста	Стијовића,	Правда,	Београд,	21.	мај	1936.	„Ристо	
Стијовић	је	овог	пута	изложио	неколико	портрета,	
међу	којима	и	онај	војводе	Франше Д’ Епереа	упадљив	
својом	једноставношћу	и	реалистичношћу“,	коментар	
је	Бранка	Поповића,	на	основу	ког	се	може	закључити	
да	је	биста	Франше	Д’Епереа,	пре	Треће	самосталне,	
доживела	представљање	у	јавности	на	београдском	
Пролећном	салону	претходне	године.	Поповић	Б,	
VII	пролећна	изложба	у	Уметничком	павиљону	у	
Београду,	Српски књижевни гласник	XLV,	4,	Београд	
1935,	320.

5	 У	децембру	1915.	године	Стијовића,	болесног	од	
туберкулозе,	са	Крфа	бродом	преносе	у	Триуљ	код	
Марсеља,	а	затим	у	Ајачи	на	Корзици,	ради	лечења	и	
опоравка;	следи	боравак	у	Марсељу	1916,	уз	похађање	
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ло старији. Био сам војник. Скоро сви 
смо били војници и студенти. На лекар‑
ској комисији су нас прогласили за бо‑
лесне. Ја сам имао почетак туберкулозе. 
И Бељански знам да је имао. По долас‑
ку у Француску лечио сам се од туберку‑
лозе. Кад сам се оженио, жена је устаја‑
ла ноћу да ми мења веш, толико сам се 
знојио, и који пут да пере, пошто нисмо 
имали, да би се до јутра осушило.

Уметничко школовање: око 1920.

У Паризу сам се налазио с нашим љу‑
дима. Једног дана дође код мене Узелац.6 
Још сам ишао у школу. Био сам ожењен, 
али сам још ишао у школу.7 Тако је, у 
школу ‑атеље. Имао сам џабе модел, ог‑
рев, атеље, све што ми треба. Сви уче‑
ници који су похађали школу имали су 
све на расположењу. То је по неком прин‑
ципу из 17. века, кад је школа основана. 
Остало је тако. Сами смо између себе 
бирали шефа атељеа, да брине о свему. 

Налазио је моделе и све организовао. 
Често сам ишао да радим кад професор 
није био тамо. Долазио је једном недељ‑
но. Није ме волео. Ни Ђока ме није во‑
лео. Нисам са професорима имао срећу. 
Једино ме је волео професор скулпту‑
ре у Марсељу.8 Један старац, Аделберт. 
Можда није волео шта радим, али мене 
је волео. Тад сам добио и другу награду 
за скулптуру, на крају школовања. 

Искорак из академизма

У Београду ми је професор био Ђо‑
ка Јовановић.9 Он је захтевао онако како 
треба ђак у школи да прави. А ја то ни‑
сам. И зато ме није волео. Међутим, доц‑
није у Паризу почео је да ме цени. Али 
у Београду као ђака није. Ту је био и Ен‑
жалбер10 у Екол де Бозар. Он је ишао чак 
тако далеко, да је студентима, међу који‑
ма је био и Периша Милић,11 говорио да 
се не угледају на „оног српског бољшеви‑
ка“. Уопште није знао како другачије да 

Уметничке	школе,	као	и	одлазак	у	Париз	1917.	године.	
Боравак	Риста	Стијовића	у	Француској	траје	до	1928.	
године,	када	се	коначно	враћа	у	Београд,	где	ће	
живети	до	смрти	1974.	године.

6	 Миливој	Узелац	(Мостар,	1897	–	Котињак,	Француска,	
1977);	после	уметничког	школовања	у	Загребу	(1912
1914)	и	Прагу	(19151919)	и	четворогодишњег	боравка	
у	Загребу,	у	Паризу	живи	од	1923.	до	1963.	године,	
када	се	сели	на	југ	Француске,	у	Котињак.

7	 У	јесен	1917.	године	Стијовић	се	уписује	на	École	
Nationale	Supérieure	des	BeauxArts	у	Паризу,	код	
професора	Енжалбера,	који	је	својевремено	био	
професор	и	српском	вајару	Ђорђу	Јовановићу.	

8	 Почетком	јесени	1916.	Ристо	Стијовић	се	уписује	
на	École	Supérieure	des	BeauxArts	de	Marseille,	код	
професора	М.Е.	Аделберта.	На	годишњој	школској	
изложби	добија	другу	награду	за	скулптуру.

9	 Ђорђе	Јовановић	(Нови	Сад	1861	–	Београд	1953);	један	
је	од	оснивача	Уметничкозанатске	школе	у	Београду	

(1905)	и	професор	многим	српским	уметницима,	па	и	
Ристу	Стијовићу.	По	убеђењу	реалиста,	али	је	његов	
однос	према	вајарству	академизован	кроз,	не	сасвим	
јасно	одређене,	елементе	класицизма,	романтизма,	
натурализма	и	веризма.

10	 JeanAntoine	Injalbert	(18451933),	француски	вајар,	
студирао	вајарство,	а	касније	и	предавао	на		Ecole	
Nationale	Supérieure	des	BeauxArts	у	Паризу.	Добитник	
Римске	награде,	радио	портрете	и	алегоријске	
композиције,	али	је	најпознатији	по	скулптури	у	
јавним	просторима,	коју	одликује	декоративност	и	
монументалност.	

11	 Периша	Милић	(Београд,	19011982),	вајар;	учио	у	
Уметничкој	школи	у	Београду	(19191920)	и	Ecole	
Nationale	Supérieure	des	BeauxArts	у	Паризу	(1920
1927).	Радио	реалистичке	портрете	и	бисте,	плакете,	
медаље	и	нацрте	за	метални	новац,	те	гробљанску	
скултуру.	
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каже. И само зато што сам радио друга‑
чије од осталих ђака, од оног што се за‑
хтевало у школи. А онда су остали ђаци 
почели да се угледају на мене. Енжал‑
бер је био бесан због тога и зато им је 
говорио да се не угледају на „оног српс‑
ког бољшевика“, него да раде онако како 
се у школи ради. Био је у праву. Јер ми 
смо били ту да научимо како се класич‑
но прави, па онда нека свако ради како 
хоће и шта хоће. И није хтео да ми дад‑
не да упише у књижици да сам посећи‑
вао школу и да дадне оцену моме раду. 
Па сам морао да га доведем у атеље. Па 
рекох: ја не могу да живим без те стипен‑
дије. Давали су ми стипендију целе го‑
дине и морам да им покажем да сам био 
у школи и да сам радио. А он каже: „Али 

ви нисте били“. Али ја сам, реко, радио. 
Он ме гледа. „Па где сте радили?“ У мом 
атељеу. Ако можете, дођите да видите. 
И предложио сам да оном цркавицом 
коју имам платим такси, да га доведем. 
Али, нећу, каже, ићи ћемо трамвајем. И 
дошао код мене па гледа. И онда напи‑
сао овако: „Рђав ђак. Не слуша моје са‑
вете. Ради много. А изгледа интересан‑
тно“. И потписао. У секретаријату школе 
су, за наше министарство, превели да 
сам добар ђак и велики радиша. Није во‑
лео шта ја радим, али ме је увек сваког 
четвртка звао да дођем код њега, са још 
неколико одабраних ученика. И ја сам 
ишао код њега на чај. Нешто га је ипак 
привлачило.

Слика	2.	Ђока	Јовановић		(М.	Јовановић,	Ђока Јовановић,	Нови	Сад	2005)
Figure	2	Djoka	Jovanović	(M.	Jovanović,	Djoka Jovanović,	Novi	Sad	2005)
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Париз није само уметност

Са Лубардом12 сам се срео у Пари‑
зу, раније га нисам познавао. А Мило 
је дошао право код мене. И Сретен та‑
кође. Имали су моју адресу, добили су је 
у Београду. Старао сам се о њима, да им 
нађем атеље, да их поведем у школу. Од‑
вео сам их на Академи де ла Гранд Шо‑
мије. То је приватна школа. Платиш шко‑
ларину и онда вајаш и сликаш. Одвео 
сам их тамо, обојици сам нашао атеље, 
поред мог атељеа у суседној кући. Дола‑
зили су и у кафане. Али ја се нисам са 

нашим некако дружио. Кад сам за вре‑
ме рата стигао у Паризу, већина наших 
које сам тамо затекао имала је некак‑
ве приходе. Ја нисам имао никакве. Мо‑
рао сам да радим, да истоварам вагоне 
на станици код централне пијаце. Тамо 
где долазе сви возови и роба, па се пос‑
ле разноси по другим пијацама. То је тај 
стомак Париза. Сада је то премештено. 
Одлазио сам тамо. Први пут ме одвео 
опет један наш стари Паризлија ког су 
касније убиле Усташе. Из Хрватске, ина‑
че Србин. Звао се Бранко Чачуга. Он ме 
је одвео. И он је такође понекад ишао да 
ради, али га је било... мало му је незгод‑
но било. Био је син богатих сељака, који 
су му слали. Годинама је студирао у Па‑
ризу и никад није завршио права. Могао 
је и код куће да студира. Иначе један до‑
бар човек.

Жана Дишан Стијовић

Моја жена је Францускиња. Из ње‑
не породице су они чувени апстрактни 
сликари и вајари Дишан Вијон. Њихов 
отац је брат од стрица моје жене. И данас 
су две њене кузине сликарке. Моја жена 
је правила примењену уметност. Како 
да вам кажем... То су оне женске ситни‑
це, које је правила у металу и имитацији 
кости. Заједно смо их правили и у Фран‑
цуској смо одлично живели од тога. Од 

12	 Петар	Лубарда	(Љуботиње,	Црна	Гора	1907	–	Београд	
1974)	борави	у	Паризу	од	1926.	до	1932.	године.	У	
круг	његових	пријатеља	у	том	периоду,	поред	Риста	
Стијовића,	улазе	и	Михајло	Вукотић,	Стојан	Аралица,	
Мило	Милуновић,	Миливој	Узелац	и	други.	Не	студира	

на	Академији	Гранд	Шомије,	већ	на	Ecole	Nationale	
Supérieure	des	BeauxArts,	али	и	ту	сасвим	кратко	
време.	У	Спомензбирци	Павла	Бељанског	чувају	
се	девет	слика	и	три	цртежа	Петра	Лубарде.

Слика	3.	Петар	Лубарда	у	Руми,	1938.	(Фото	архив	
Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	3	Petar	Lubarda	in	Ruma,	1938	(Photo	Archive	
of	the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)
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скулптуре се није могло живети. У апри‑
лу ове године било је 50 година како сам 
се оженио. Значи, оженио сам се дваде‑
сете.13 Били смо усамљени и онда смо 
морали да нађемо неког да с њим поде‑
лимо усамљеност. Ја сам се оженио, а ни‑
сам био заљубљен у моју жену, часна реч. 
Али смо били добри пријатељи, свиђала 
ми се. Ценио сам је. Волела је уметност. 
И још нешто ми је годило. Кад сам по‑
чињао, видела је шта правим и рекла ка‑
ко сам велик уметник. А мени је то годи‑

Слика	4.	Мило	Милуновић	у	Паризу	(Фото	архив	
Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	4	Milo	Milunović	in	Paris	(Photo	Archive	of	
the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)

Слика	5.	Жанин портрет	(Фото	архив	Спомен
збирке	Павла	Бељанског)

Figure	5	Žana’s Portrait	(Photo	Archive	of	the	Pavle	
Beljanski	Memorial	Collection)

13	 О	Жани	Стијовић	највише	података	се	сазнаје	од	
самог	вајара,	који	ју	је	надживео	за	само	годину	дана.	
У	његовом	опусу	сачуван	је	само	један	рељеф	из	
1973.	године,	са	њеним	ликом:	Жанин портрет  (по	

цртежу	из	1924),	рељеф,	орахово	дрво,	28	х	66,6	cm,	
потписано	десно	доле:	Р. Стијовић 1973,	Музеј	града	
Београда,	инв.	бр.	ЛРС	61.
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ло. Од почетка је осетила да имам  дара 
за скулптуру. Имала је нос да осети ства‑
ри. А сећам се, комшија нам је био Жо‑
зеф Бернар. Често ју је звао да чује њено 
мишљење. Не чека да ја кажем. Осетио 
је да она говори ствари које му нико није 
рекао. Кад јој се нешто не свиђа, рекла 
би зашто јој се не свиђа...

Дешковић, Бернар, Помопон, 
Ернандез: анималисти као узор

Одмах по доласку у Париз упознао 
сам једног интересантног вајара, Хрвата 
Бранка Дешковића.14 Он је правио живо‑
тиње. Врло добар анималиста. Он је за‑
служан што ме је Жозф Бернар15 једног 
дана одвео код Помпона. Бернар је био 
болешљив, па се после изгубио. Умро је 
да није знао за себе, није знао шта ради. 
Неколико година је тако живео. Ваљда 
јака склероза. А Помпон16 је био много 
добар човек. Заправо сам већ једном био 

код њега. Тада нисам знао ко је он. Уоп‑
ште нисам знао... Видио сам неке мале 
животињице, овако велике, 10‑15 сан‑
тиметара, тако у ћошковима. Одвео ме 
је Ђока Јовановић 1917. године.17 Тада је 
клесао једну фигуру, женско једно тело, 
на канапеу лежи. Фигура се звала Жрт-
ве бомбардовања Београда. Помпон је 
клесао за друге. Најпре је клесао за Ро‑
дена, а онда и за остале. Од тога је жи‑
вео. Жозеф Бернар је у једном тренутку 
наручио од Помпона да исклеше у вели‑
ком оног његовог медведа. Медвед је био 
оволико велики, 10 сантиметара. Тако га 
је малог направио. Кад сам дошао, тамо 
је био и Гастон Контес, и један вајар из 
Бретање, као и Жозеф Бернар. Тад још 
нисам знао ко је Жозеф Бернар. Било 
је то на самом почетку. Онда сам рекао 
како сам био у Музеју де Луксембург и 
видео једну сјајну ствар, један портрет. 
Кажу ми, то је радио Бернар. Ја кажем, 
немам ништа против, али ми се свиђа. 

14	 Бранислав/Бранко	Дешковић	(Пучишћа,	Хрватска	1883	
–	Загреб	1939);	школовао	се	на	уметничким	академијама	
у	Венецији	и	Бечу,	а	од	1908.	до	смрти	живео	је	у	
Паризу.	Рано	напушта	рад	у	камену	и	оријентише	се	
на	моделовање	у	глини	и	бронзи.	Осим	портрета	и	
скулпторалних	група,	посебност	његовог	дела	чини	
анималистичка	скулптура,	посебно	фигуре	коња	и	
паса.	У	више	извора	Дешковић	се	наводи	као	један	
од	најближих	Стијовићевих	париских	пријатеља.		

15	 Joseph	Antoine	Bernard	(Vienne 1866	–	Boulognesur
Seine	1928);	француски	вајар,	један	од	Роденових	
следбеника.	На	његовим	скулптурама	и	рељефима	
преовлађују	женске	фигуре	у	плесним	покретима,	
баханткиње,	играчице	са	велом,	персонификације	
младости,	мотиви	којима	је	инспирисао	и	Риста	
Стијовића.	Растко	Петровић	је	1933.	године	запазио	
додирне	тачке	његове	и	Бернарове	скулптуре	у	
односу	према	материји	којој	„прилазе	са	неким	
светим	жаром	обожавања	и	страхопоштовања,	
обујмљују	својом	мисаоношћу,	сензибилношћу,	
уобличују	највећом	површинском	лепотом	чинећи	

се	што	је	могуће	скупоценијом“.	Н.	Ј.,	Вајарство	Ристе	
Стијовића,	Политика,	21.	април	1933,	Београд.

16	 François	Pompon	(18551933,	Париз,	Француска),	
француски	скулптор	који	је	у	почетку	клесао	дела	
других	вајара,	укључујући	Родена,	као	и	нашег	
Ђоке	Јовановића.	Као	аутентичан	вајар	прославио	
се	скулптуром	Поларни медвед,	коју	је	изложио	на	
Салону	1922.	године;	отад	добија	многа	признања	
и	доживљава	огромну	популарност.	Сматра	се	за	
једног	од	највећих	скулптора	анималиста	данашњице,	
изутзетно	заслужног	за	сличну	оријентацију	Риста	
Стијовића.	

17	 Године	између	1915.	и	1919.	Ђока	Јовановић	је,	као	
избеглица,	провео	у	Паризу.	С	обзиром	да	му	је	у	
Београду	био	професор,	логично	је	да	су	се	везе	
између	њега	и	Стијовића	обновиле,	те	да	је	професор	
желео	свог	новопридошлог	ђака	да	уведе	у	уметничке	
кругове,	као	и	да	му	прикаже	дела	на	којима	је	
управо	радио,	па	је	тако	дошло	и	до	поменуте	посете	
Помпоновом	атељеу.	
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Одмах смо почели да причамо и ја му ка‑
жем: „Па и ми имамо једног Југословена, 
доброг вајара животиња. Зове се Бранко 
Дешковић“. Каже, знам га. Прави псе. Та‑
кође је рекао: „Ових дана ћу вас одвести 
код једног мог пријатеља који на други 
начин ради животиње, а исто тако доб‑
ро. Мени се чак можда више свиђају.“ 
Французи никад неће рећи нешто грубо, 
него: мени се ово више допада. Кад ви‑
ди слику, Француз никад неће рећи да је 
лоша, већ да не разуме. Онда ме је Бер‑
нар одвео код Помпона. Помпон је ра‑
дио у атељеу широком три метра, а ду‑
гачком шест. Кад сам ушао и видео га, ја 
се сетим: богаму познајем човека. Пре 

две‑три‑четири године сам био са чика 
Ђоком Јовановићем. Сад га видим како 
стоји у авлији и гледа медведа, пошто је 
био велик па није могао целог да га ос‑
мотри из атељеа, било је мало места. Он‑
да смо се поново упознали. После је до‑
лазио у мој атеље. Помпон је волео моје 
мале скулптуре које сам радио у дрве‑
ту. Са њим и са Ернандезом сам неко‑
лико пута ишао у зоолошки врт, али то 
што сам онда правио, те животиње док 
су биле у блату, некако су ми се свиђале, 
али кад сам их излио у гипсу, то је би‑
ло страшно. И ја сам лепо узео чекић па 
сам их изломио. Нису ваљале. У зоолош‑
ком врту сам нешто цртао: дивљу мачку, 

Слика	6.	Бранко	Дешковић,		Дога (Фото	архив	Спомензбирке	Павла	Бељанског)
Figure	6	Branko	Dešković,	Great Dane	(Photo	Archive	of	the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)
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мислим, и још нешто. Прво сам правио 
цртеже, па сам после по тим цртежима 
радио код куће и то није ваљало. Радио 
сам мало више реалистички него пос‑
ле, али то је било потпуно под упливом 
Помпона. Али хладно, као северни пол. 
Помпонове животиње су савршене, али 
су хладне. Као и оне које је правио Матеа 
Ернандез. И он је правио животиње.

Франсоа Помпон: 
одлучујући утицај

Ја мислим да је моја медведица са 
малим мечетом18 успела. Или рецимо 
буљина. И Помпон је радио буљину. Ње‑
гова буљина је чувена. Ипак је разли‑
ка огромна. То је нешто сасвим друго. 
Можда сам ипак имао срећу да упознам 

18	 Из	париског	периода	Риста	Стијовића	није	сачувана	
ниједна	анимална	скулптура.	На	првој	изложби	коју	
је	Стијовић	приредио	по	повратку	у	Београд,	1928.	
године,	такође	нема	радова	са	анималним	мотивима,	
а	на	његовој	другој	самосталној	изложби	у	Београду,	
1930.	године,	приказана	је	скулптура	Материнство,	
одливак	у	гипсу.	После	те	године	Стијовић	ће	све	
интензивније	радити	скулптуре	животиња	(Орлић,	

Буљина,	Зечић	и	друге,	које	ће	касније	варирати	у	
различитим	материјалима).	Скулптура	под	називом	
Материнство,	али	клесана	у	крушковом	дрвету,	
излагана	је	1935.	године	на	Трећој	самосталној	изложби;	
позната	је	и	верзија	у	дрвету	Материнство	(Мечка),	
дрво,	47	х	44	х	45	cm,	потписано	на	бази:	Р.	Стијовић 
1954,	Музеј	савремене	уметности,	Београд,	инв.	бр.	
131.

Слика	7.		Емил	Бернар	у	атељеу	(Фото	архив	Спомензбирке	Павла	Бељанског)
Figure	7		Emile	Bernard	in	atelier	(Photo	Archive	of	the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)
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Помпона. Помпон ме је натерао да гле‑
дам Египћане.19 Код мене је ипак словен‑
ски сензибилитет. Ја сам ипак Словен. 
Па онда сам песник у форми. И све се 

то скупило. Тек тада сам могао да пра‑
вим животиње које су топле, које су људ‑
ске. Мислим, све је то утицало. Ми дру‑
гачије посматрамо ствари од њих. Због 
тога моја скулптура није личила ни на 
једну тамо, у Паризу. Покушавали су да 
ме метну са Мајолом, са Јеврејином За‑
дкином, са овим, са оним, али су на крају 
дигли руке. Схватили су да је то српска 
уметност, иако су они највећа нација на 
свету.

Емил Антоан Бурдел: 
професор и арбитар

Једном приликом нека комисија из 
Америке дошла је у француско Минис‑
тарство просвете, да купи нешто од мла‑
дих сликара и вајара, оних који обећавају. 
А Бурдел20 је би експерт. Код Зборовског 
је видео једну моју фигуру играчице у 
абоносу. Галерија „Зборовски“ је била 
најчувенија галерија у оно време, за сав‑
ремену уметност. Ја сам тамо био једи‑
ни вајар. И он је то препоручио да се ку‑
пи. И они су ми то купили. Кад су ми 
платили, рекли су да је Бурдел рекао да 

Слика	8.	Франсоа	Помпон,	Буљина (Фото	архив	
Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	8	François	Pompon,	Owl	(Photo	Archive	of	
the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)

19	 Време	када	је	Ристо	Стијовић	почео	чешће	да	одлази	
у	атеље	Франсоа	Помпона	обележено	је	интензивним	
археолошким	ископавањима	у	Египту	и	Персији,	
која	су	резултирала	изузетно	значајним	открићима,	
између	осталог	1922.	је	Хауард	Картер	у	Долини	
краљева	открио	гробницу	фараона	Тутанкамона;	
исте	године	Леонард	Вули	је	у	Тел	Ел	Мукајару	у	
Ираку	открио	остатке	града	Ура.	У	Лувру	се	тада	већ	
увелико,	у	оквиру	археолошке	поставке,	могу	видети	
и	ископине	из	тих	крајева,	као	и	уметничка	дела	са	
Далеког	истока,	која	су	такође	привукла	Стијовићеву	
пажњу.	

20	 ÈmileAntoine	Bourdelle	(18611929),	француски	
вајар;	после	уметничке	школе	у	Тулузу,	у	Паризу	

учи	код	А.	Фалгијера,	али	због	одбијања	да	следи	
академске	принципе	убрзо	напушта	академију	и	
оснива	сопствени	атеље.	Једно	време	био	Роденов	
помоћник.	У	свом	делу	је	спојио	интересовање	за	
прошлост,	нарочито	уметност	готике,	са	савременом	
тенденцијом	ка	монументалности	и	екпресивности.	
У	почетку	је	инспирисан	класичним	темама,	а	касније	
ради	монументалну	пластику	и	декоративне	рељефе	
са	алегоријским	представама	и	симболистичким	
садржајем.	Као	професор	на	уметничкој	школи	
Academie	de	la	Grande	Chaumiére	у	Паризу,	био	је	
педагог	и	неколицини	наших	уметника,	као	што	су	
Сретен	Стојановић,	Марко	Челебоновић,	Ђорђе	
Ораовац,	Михајло	Томић,	Драган	Ристић	и	други.	



РИСТО СТИЈОВИћ: СЕћАњЕ НА ЉУДЕ И ДОГАЂАЈЕ

289

је то најбоља савремена скулптура коју 
је он видео. То је рекао комисији. А кад 
сам отишао код њега, почео је да крити‑
кује скулптуру, од горе па до доле: „За‑
што сте ово овако направили?“ Нисам је 
правио по оним канонима како се прави 
скулптура. А он је радио под Роденовим 
утицајем. То су били канони који су он‑
да важили. Али ме је одмах замолио да 
му се не обраћам са „мајсторе“ него да му 
кажем „господине Бурделу“, или „Бурде‑
лу“, или „колега“. Ја сам почео, „мајсторе“. 
Кад ме је све искритиковао, зашто сам 
ноге овако направио, зашто нисам не‑
ки мишић овде метно, зашто сам коле‑
на тек нагласио. То је врло интересант‑
но, али мора колена да се виде јаче, па, 
не знам, ово... И онда каже: „Али, знате 
шта? Све ово вам говорим јер ту има не‑
што што плени. Што ми се много допа‑
да, а не знам шта је то. Кад гледам ана‑
томски, није добро, а има нешто у свему 
томе што ми се много свиђа. Због тога 
сам вас, уосталом, и препоручио.“ Ја сам 
му се лепо захвалио. Позвао ме је да га 
посетим, али ја нисам више ишао. Разлог 
за то је био и пожар који сам после тога 
имао у атељеу. Мој сусед Гастон Контес 
и ја смо имали исти оџак. Он је отворио 
прозор и настала је промаја. Ватра је иза‑
шла из рупе и упалила ми кревет и шта 
ја знам. После тога сам рекао да нећу ви‑
ше да останем у Паризу, идем кући. Бур‑
дел ме је задржавао да останем, јер је пи‑

сао у Њујорк једном свом банкару, иначе 
богатом човеку, колекционару, да ми даје 
неку суму сваког месеца од које могу да 
живим, а ја да му дајем две‑три скулпту‑
ре годишње. Али ја нисам могао да че‑
кам. Некако, пошто сам одлучио да идем 
кући, више ме ништа није могло задржа‑
ти. Појавила се нека страшна носталгија. 
Не знам, из даљине сам своју земљу пос‑
матрао некако романтично. Видео сам 
само лепу страну. Тад сам мислио да 
свако то тако ради. 

Пријатељи: Матео Ернандез 

Ту је био и вајар Ернандез.21 Обоји‑
ца су нам били пријатељи, мада старији 
од нас. И он је увек желео нешто да по‑
каже Жани. Био је још један, не сећам се 
имена... Управо ми је писала једна ко‑
легиница, Бурделова ученица, да је пре 
годину дана ушао у Лувр. Умро је одмах 
после рата. И он је звао мене, али је слу‑
шао шта би Жана имала да каже. Имао је 
атеље изнад мене, па би ноћу штапом по‑
чео да лупа. Цео се плафон тресе. И виче: 
„Стијо, Стијо!“ Стијо су ме звали. Дођи 
да видиш шта сам направио. Све сам 
променио. Ја онда одем код њега у атеље. 
Радио је при плинском светлу. Плин даје 
фино осветљење. Одједном видим, све су 
слике поплавиле, или су све слике пос‑
тале роза, или су све слике постале цр‑
вене. Зато што је променио светло.

21	 Mateo	Hernándеz	(1884	1949),	шпански	вајар,	у	Паризу	
живео	од	1911.	године;	до	1928.	године	припадао	
боемској	уметничкој	заједници	на	Монпарнасу.	

Познат	као	анималиста,	скулптуре	је	радио	у	дрвету	
и	камену.
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Хаим Сутин

И Сутина22 сам добро знао. Учио сам 
га да прави женски накит, али му ника‑
ко није ишло од руке. У Паризу се Су‑
тин од Руса налазио само са двојицом 
вајара. Њих двојица су били толико си‑
ромашни да су непрестано гладовали. 
И Сутин је гладовао. Гледао сам их како 
дрхте од глади. Онда видим келнера ка‑
ко их посматра. И ја сам посматрао, али 

сам био млад и ништа нисам разумео. 
Такође сам био гладан и стално сам се 
плашио да на моме стомаку нема про‑
зор, па да неко види како у њему нема 
ничег. А келнер, добар неки човек, донео 
им по два кроасана и по белу кафу и ста‑
вио пред њих. Иначе ништа нису пору‑
чивали, пошто ништа нису могли да пла‑
те. Само би тако седели за столом. Ја сам 
могао да трпим глад, а они, сироти, нису 
могли. Гладовали су дуже од мене.

Странци у Паризу

Много сам се дружио са странци‑
ма. Било их је много у Паризу. Један Ја‑
панац ми је донео неке јапанске књиге.23 
Толстоја и Достојевског на јапанском. На 
свиленом папиру. Могли сте да згужвате 
књигу и ставите је у џеп, а она се поно‑
во исправи кад је извадите, тако је фин 
био папир. Само на јапанском па ништа 
нисам разумео. И донео ми велику ку‑
тију пастела; када се отвори имала је три 
спрата пастела, све могуће нијансе које 
човек може да замисли. То сам поклонио 
Сутину. Знао сам да нема, а сликар је. „Ја 
се с тим само играм, па узмите ви“, рекох 

22	 Chaim	Soutine	(18931943),	руски	сликар	(данас	
Белорусија),	у	Француску	је	емигрирао	1913.	године.	
Врло	брзо	је	развио	карактеристичан	експресиван	стил	
сликања,	снажног	потеза,	са	посебним	деформацијама	
у	цртежу	и	интензивне	боје.	Сликао	је	портрете,	
пејзаже	и	мртве	природе.	До	1923.	живео	је	у	великом	
сиромаштву,	а	прославио	се	захваљујући	америчком	
колекционару	Алберту	К.	Барнесу,	који	је	одједном	
откупио	60	Сутинових	слика.	Пошто	је	у	атељеу	
држао	животиње	или	чувао	њихове	лешине	које	је	
сликао,	одатле	се	ширио	несносан	смрад,	те	је	често	
био	принуђен	да	полицији	објашњава	уметничке	
разлоге	својих	поступака.

23	 Leonard	Tsuguharu	Foujita	(18861968),	Јапанац	рођен	у	
Токију,	у	свом	сликарству	остварио	је	спој	француског	
уљаног	сликарства	и	јапанских	уметничких	стилова.	
У	Паризу	је	живео	од	1913.	године,	на	Монпарнасу,	где	
је	долазио	у	додир	са	многим	српским	уметницима.	
Дружење	са	њим	Ристо	Стијовић	је	помињао	у	својим	
сећањима	у	више	наврата.	Кратко	време	по	доласку	
у	Париз	прославио	се	портретима	лепих	жена,	да	
би	1922.	његово	излагање	на	Салону	пробудило	
неподељену	пажњу	критичара	и	публике.	Сматрали	
су	га	за	једног	од	ретких	припадника	уметничке	
заједнице	са	Монпарнаса	којем	је	његова	уметност	
доносила	новац.

Слика	9.	Матео	Ернандез	(Фото	архив	Спомен
збирке	Павла	Бељанског)

Figure	9	Mateo	Hernandez	(Photo	Archive	of	the	
Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)
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му. „Хоћу, баш ми се ради неки пастел“, 
одговорио је. Никад нисам видео није‑
дан његов пастел. Можда га је продао, ко 
зна? И то му је добро дошло. Код нас, на 
пример, нико не цени те људе који гла‑
дују и рђаво су обучени.... А тамо смо ми 
гољаци једном направили изложбу и за‑
молили француског министра просвете 
да је отвори. Дошао је у поноћ, отворио 
изложбу и онда са нама до јутра лумпо‑
вао у кафани. Од наших је Мило излагао 
неке цртеже. Скулптура није било.

Повратак

Онда сам се вратио. То је било 1928. 
године. Говорили су ми да треба да ос‑
танем у Београду. Отац ми је стар, ум‑

реће. Онда ми Палавичини каже: „Оста‑
ни, молим те!“ А са њим сам био велики 
пријатељ. Јако добар човек. И тако су ме 
наговарали да останем. А Петар Добро‑
вић ми се обрати: „Па, ја не знам шта да 
ти кажем. Тебе је боље тамо. Овде треба 
да извојујеш своје место“. То је било тач‑
но. Сретен је био против мене. И Тома. 
Сви су били против. Сретен је био нешто 
млађи. Сматрао је да је он сам требао да 
буде. И онда још нешто. У Црној Гори се 
препричава како је краљ Никола неком 
Црногорцу рекао: „Богати, тај и тај те не 
воли, мрзи те!“ А овај: „ Немогуће, гос‑
подару...“ „Па, кад ти кажем, предамном 
је казао то и то за тебе.“ Каже: „Богаму, 
господару, кад ти кажеш тако. Али не ве‑
рујем ти зато што му никад нисам доб‑

Слика	10.	Хаим	Сутин,	1925.	(Фото	архив	Спомен
збирке	Павла	Бељанског)

Figure	10	Chaim	Soutine,	1925	(Photo	Archive	of	the	
Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)

Слика	11.	Фужита (Фото	архив	Спомензбирке	
Павла	Бељанског)

Figure	11	Fujita	(Photo	Archive	of	the	Pavle	Beljanski	
Memorial	Collection)
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ро учинио“. Збиља сам Сретену и Милу 
у Паризу чинио добро и то још како. А 
увек су били овде против мене кад сам 
дошао. У Паризу је било све у реду јер 
сам им чинио услуге. Такође, мене су у 
Француској сматрали за Француза. Био 
сам нада француске младе скулптуре. 
Можда и због тога... А онда сам дошао 

овамо. Коначно, оно што сам ја правио, 
то некако није ишло у главу Сретену који 
је био Бурделов ђак и радио је онако као 
Бурдел. Баш због тога сам се разликовао 
од њега, ја мислим...

Разлике

У четвртој деценији није било мно‑
го уметника у Београду. Није их било 
јер су се глођали. На пример, зове ме 
Тома Росандић24 да видим његове коње 
пред Скупштином. Ја сам отишао јед‑
ног дана. Па каже, шта мислите? Рекох, 
не свиђају ми се. Тврдо је. Коњи су твр‑
ди. Као да су клесани у дрвету. Требало 
је то моделирати. То треба да буде мек‑
ше. „Ах, шта се ви у то разумете?“ Пи‑
тао сам га: „А зашто сте ме звали, дођа‑
вола?“ Био је страшно љут на мене. То ме 
је коштало професорског места у Ликов‑
ној академији. Знате шта је? Свако има 
своје место, и то само онолико колико 
заслужује, ни више ни мање. Уопште се 
не треба бојати. Али тако се то догоди‑
ло... На пример, мени се у Паризу деси‑
ло, баш тамо где сам Милу нашао атеље, 
у тој кући, поред куће где сам и сам ста‑
новао.... Виђао сам неког крупног, дебе‑
лог човека, старијег од мене, али му ни 
„добар дан“ нисам говорио. Тамо је оби‑

24	 Тома	Росандић	(Сплит,	Хрватска	18781958);	радио	у	
каменорезачким	радионицама	у	Сплиту	и	Италији,	
као	и	у	Мештровићевом	атељеу	у	Бечу	(1908).	Пре	
Првог	светског	рата	је	без	успеха	покушавао	да	се	
упише	на	бечку	Уметничку	академију;	током	рата	
учествује	у	свим	уметничким	манифестацијама	у	
оквиру	југословенске	пропаганде.	После	рата	у	
Београду	ради	као	професор	Уметничке	школе;	

један	је	од	оснивача	Уметничке	академије.	После	
Другог	светског	рата	водио	мајсторску	радионицу.	У	
почетку	ради	скулптуре	инспирисане	националним	
темама	(пре	Првог	светског	рата),	после	рата	дела	
са	симболичком	и	религиозном	подлогом:	фигуре,	
бисте,	рељефе,	монументалне	композиције,	ситну	
пластику,	примењену	уметност	–	у	камену,	бронзи,	
дрвету,	бакру	и	сребру.

Слика	12.	Стијовић	у	време	повратка	из	Париза	
(Фото	архив	Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	12	Stijović	when	he	returned	from	Paris	
(Photo	Archive	of	the	Pavle	Beljanski	Memorial	

Collection)
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чај да се не јављате комшијама, иако ста‑
нујете у истој кући. Онда су једног дана 
код њега дошли неки пријатељи да ку‑
пе скулптуру. Он је био носилац  Prix de 
Rome, Велике римске награде, која је у 
Француској била на великој цени. Посе‑
тио га је млади пар, индустријалци. Рек‑
ли су да је његова скулптура добра, али 
њима не одговара. Хтели су нешто ма‑
ло шашаво. И човек, ни пет, ни шест, ка‑
же: „Има ту један Србин који прави так‑
ве ствари“. И људи дођу код мене и купе 
ми једну скулптуру. Иначе ме није поз‑
навао. А скулптура се у Паризу прода‑
вала веома тешко. Слике су ишле лак‑
ше, али скулптура тешко. Јер, знате, за 
скулптуру треба места. Човек мора да бу‑
де страховито богат, да има кућу са ве‑
ликим собама како би могао да постави 
скулптуру, да она има ваздуха. А сви ос‑
тали који су куповали, углавном су има‑
ли мале станове. Слику су могли да ока‑
че где хоће...  

Париска школа 1

Сећам се једне рођаке песника Сте‑
фана Малармеа. Њега нисам волео. Чи‑
тао сам његове песме, некако су ми из‑
гледале вештачки, хладно. Питао сам 
ту рођаку да ми објасни, она није знала. 
Била је секретар комунистичке партије 
троцкиста. Врло јака струја у Францус‑
кој. Радила је као директорка школе и 
била је пријатељица моје жене. 

Често смо разговарали о уметности 
и имала је за нас уметнике обичај да ка‑
же да смо божји синови. Тако су Фран‑
цузи гледали на нас. Сећам се, имао сам 
кума, француског адмирала. Упознао 
сам га пре него што сам се оженио. Же‑
лео је да ми буде кум. Позвао сам га да 
ми кумује на венчању у општини. Пошто 
је био адмирал, тамо су направили пра‑
во славље кад се појавио. Приредио је и 
вечеру и ручак, пошто нисам имао пара. 
Код њега је увек било гостију, и на ручку, 
и на вечери. И некако је увек било пос‑
тављено и за мене, ако случајно наиђем. 
Моје место нико никад није заузео! Са‑
мо мене је чекало! ... Долазили су и неки 
песници, поцепани, висе делови панта‑
лона, ципеле без ђонова. Дођу на вечеру, 
седимо, пуше, вечерамо сви заједно као 
да су били највећа господа. Указивали су 
им већу част него да су дошли неки бога‑
таши. Имао је и дивну библиотеку. Кад 
би купио неко фино библиофилско из‑
дање, увек би и мени купио неку књигу. 
Тако сам и ја сакупио лепу библиотеку. 
Књиге сам и сам куповао. Имао сам цели 
велики ормар књига, али је све пропало. 
У Београду није било таквих кућа.

Париска школа 2

Осим Бељанског,25 у Београду није 
било богатих људи који би, као у Пари‑
зу, давали стипендије и помагали умет‑
ност. На уметност се гледало... Кад човек 

25	 Павле	Бељански	(Велико	Градиште	19.	јун	1892	–	Београд	
14.	јул	1965),	правник	и	дипломата,	љубитељ	и	познавалац	

уметности,	колекционар	који	је	сакупио	најцеловитију	
збирку	уметничких	дела	српског	сликарства	из	прве	
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оде у сликаре или вајаре, то је изгубље‑
но дете. Мој отац се мене одрекао. Није 
то учинио преко новина, али ме је напи‑
сао писмо и рекао да више не рачунам на 
њега. Тако је ликовним уметницима би‑
ло и у Паризу. На пример, познавао сам 

Модиљанија.26 Диван човек. Лично сам 
видео, шест месеци је једна његова сли‑
ка стајала у једној парфимерији, код Ро‑
тонде,27 куд сам сваког дана одлазио. Та‑
мо су се углавном састајали уметници. 
Пијемо кафу и седимо по поноћи. Ту је 

половине	XX	века,	а	поклонивши	је	српском	народу	
1957.	године	постао	је	и	један	од	његових	највећих	
дародаваца	нашег	времена.	Такође	је	познат	и	као	
мецена	и	пријатељ,	чија	је	помоћ	многим	уметницима	
омогућила	да	раде	и	преброде	животне	тешкоће.	Уз	
оца,	лекара	Светозара	Бељанског,	породица	се	из	
Великог	Градишта	преселила	у	Свилајнац,	одакле	
млади	Павле	одлази	на	гимназијско	школовање	у	
Београд.		Почетак	Првог	светског	рата	затекао	га	је	
као	апсолвента	правних	наука;	након	повлачења	преко	
Албаније	и	боравка	на	Крфу,	у	Паризу	на	Сорбони	
дипломира	права	и	започиње	докторске	студије.	Ту	
добија	први	позив	из	Министарства	иностраних	дела	
Краљевине	СХС	и	дипломатску	каријеру	започиње	
у	Стокхолму,	да	би	је	наставио	у	Варшави,	Берлину,	
Бечу,	Паризу,	Риму	и	Београду;	напредује	од	писара	
до	саветника	посланства	и	отправника	послова,	а	
касније	и	до	опуномоћеног	министра	у	Министарству	
иностраних	послова	ФНРЈ.	Боравећи	у	европским	
престоницама	између	два	светска	рата,	био	је	у	
прилици	да	упозна	врхунска	уметничка	дела,	као	
и	да	се	дружи	са	личностима	из	света	уметности	и	
науке,	као	што	су	Јован	Дучић,	Иво	Андрић,	Растко	
Петровић,	Милутин	Миланковић,	Вељко	Петровић,	
Исидора	Секулић,	Милан	Коњовић,	Коста	Хакман,	Мило	
Милуновић,	Сретен	Стојановић	и	Јефто	Перић.	Његову	
наклоност	ка	уметничким	вредностима	подстицала	
је	у	Бечу	тетка	по	оцу,	Софија	Ђукић	Бељански,	као	и	
дружење	са	сликарем	Марином	Тартаљом.	Већ	тада,	
почетком	тридесетих	година	XX	века,	дотакле	су	га	
колекционарске	страсти	и	почиње	да	набавља	прве	
уметничке	предмете	и	раритетне	књиге	о	уметности;	
његова	интересовања	најпре	су	усмерена	према	
европској,	највише	ренесансној	уметности.	Сазнање	
да	су	му	врхунска	дела	недоступна,	као	и	окружење	
савремених	српских	сликара	усмерава	његову	
сакупљачку	страст	ка	делима	српских	сликара	XX	
века.	Тако	настаје	збирка	у	којој	је	заступљено	36	
аутора	са	186	слика	и	скулптура.	Овај	репрезентативни	
избор	представља	својеврсну	антологију	српске	
уметности	из	прве	половине	XX	века		од	радова	
аутора	прве	генерације	модерниста	(Надежда	
Петровић,	К.	Милићевић,	М.	Глишић,	М.	Миловановић),	
преко	врхунских	имена	међуратне	ликовне	сцене	
(С.	Шумановић,	М.	Коњовић,	П.	Добровић,	Ј.	Бијелић,	

М.	Милуновић,	М.	Челебоновић,	П.	Лубарда,	П.	
Милосављевић,	С.	Стојановић,	Р.	Стијовић),	до	аутора	
чије	се	стваралаштво	протеже	до	краја	XX	века	(Љубица	
Сокић).	Трагична	судбина	–	погибија	седморо	чланова	
његове	породице	у	бомбардовању	Свилајнца	1944.	
године,	оставила	је	Бељанског	самог	са	његовим	
сликама.	Онемогућен	да	њихову	лепоту	подели	са	
својим	најближима,	одлучује	да	колекцију	завешта	
српском	народу.	Ту	одлуку	Бељански	је	реализовао	
уговором	са	Извршним	већем	Аутономне	покрајине	
Војводине	1957,	а	октобра	1961.	године	Спомензбирка	
Павла	Бељанског	отворила	је	врата	за	публику	у	
специјално	за	ту	намену	саграђеној	згради	у	Новом	
Саду.	Накнадним	уговором	поклонио	је	и	слику	Влаха	
Буковца	Велика Иза,	као	задужбину	за	финансирање	
награде	са	именом	Павла	Бељанског,	намењене	за	
најбољи	дипломски	рад	одбрањен	из	националне	
историје	уметности	на	београдској	Катедри	за	историју	
уметности.	Након	смрти	дародавца,	легат	је	заокружен	
намештајем,	сликама	и	личним	предметима.	Данас	
Спомензбирка	Павла	Бељанског	садржи	сталну	
поставку	са	186	слика	и	скулптура,	Меморијал	Павла	
Бељанског	који	реконструише	његов	животни	амбијент,	
Меморијал	уметника	са	портретима	и	документарним	
материјалом	о	сликарима	из	Збирке,	те	Документарни	
фонд	са	збирком	писама,	цртежа,	скулптура	и	слика,	
као	и	веома	богату	библиотеку,	што	ову	донацију	
чини	компетентним	центром	за	изучавање	српске	
уметности	из	прве	половине	XX	века,	али	и	лепим	
доживљајем	за	љубитеље	уметности.

26	 Amedeo	Clemente	Modigliani	(1884–1920),	италијански	
сликар	и	вајар	јеврејског	порекла,	трагичне	судбине,	
који	је	остварио	јединствен	и	препознатљив	стил	
издужених	експресивних	фигура.	Осим	тога	што	
је	имао	атеље	у	непосредном	сусесдтву	Риста	
Стијовића,	везивало	их	је	и	чланство	у	уметничком	
удружењу	Пријатељи	Монпарнаса,	излагање	у	
галерији	„Зборовски“,	дружење	у	истим	кафанама,	
као	и	заједнички	круг	уметника	у	којем	су	се	обојица	
кретали.

27	 La	Rotonde,	кафе	на	булевару	Монпарнас,	нарочито	
популаран	међу	уметницима	између	два	светска	рата;	
везује	се	за	имена	готово	свих	наших	уметника	који	
су	боравили	у	Паризу	у	наведеном	периоду.	Ристо	
Стијовић	га	често	помиње	у	својим	сећањима.
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долазио Пикасо, Дерен, Кокто и још неки 
књижевници, па онда онај врло познат 
музичар, савремен, чувен, врло елеган‑
тно обучен... не сећам се имена. Па онда 
песник Жорж Амати, онда моји другови, 
неки Шпањолци, сликар Салиш, па онда 
понеки вајар Француз. Долазио је и Мо‑
диљани. Посматрао сам ту слику шест 
месеци; на њој је била истакнута цена на 
огромном листу; цифре су биле велике 
20 сантиметара, а коштала је 35 франа‑
ка. За шест месеци та слика у парфиме‑
рији није продата. Када се овде одржава‑
ла, после овог рата, изложба савремене 
италијанске уметности, дошао је дирек‑

тор савремене галерије у Риму; пошто је 
зажелео да се упозна са мном, неко га је 
довео. Не знам ко је то био. Неки од на‑
ших уметника. Каже да је у посланству 
видео неке фотографије, јер ме минис‑
тарство иностраних дела снимало, па су 
онима које то занима слали репродук‑
ције, пошто није било монографија. Због 
тога је дошао да се упозна. У разговору 
смо дотакли и Модиљанија. Кажем како 
смо се заједно хранили у једном ресто‑
рану који је држала једна бивша моделка, 
Италијанка Розалија. Тамо се налазио је‑
дан дугачак астал са укрштеним ногари‑
ма и две дугачке клупе са стране, по че‑

Слика	13.	Модиљани	у	атељеу	(Фото	архив	
Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	13	Modigliani	in	atelier	(Photo	Archive	of	the	
Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)

Слика	14.	Модиљани,	Леополд Зборовски,	цртеж	
(Фото	архив	Спомензбирке	Павла	Бељанског)
Figure	14	Modigliani,	Leopold Zborovski,	drawing	
(Photo	Archive	of	the	Pavle	Beljanski	Memorial	

Collection)
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тири метра и више. Ту је нас много могло 
да стане. То испричам директору модер‑
не галерије, а онда му кажем за слику и 
опишем је. Каже, ми смо је купили, гос‑
подине. Налази се у нашој галерији. Пи‑
там колико су платили. Дванаест мили‑
она лира. Нисам питао када је то било, 
свакако касније. А продавала се за 35 
франака. Тежак је био живот...

Живот вајара у Београду

За скулптуру је у Београду било више 
интересовања него за сликарство. Зна‑
те шта је: људи умиру, па је требало ди‑
зати споменике и бисте,28 затим за куће 
где се постављала понека фигура. Тако 
је увек било помало посла. А продавали 

су и сликари. Али тешко је ишло. Имам 
пријатеље који су ми куповали скулпту‑
ре. На пример, један индустријалац ов‑
де. Умро је сирома. У рату је све изгубио. 
Дошао је код мене с речима: „Оћу нешто 
да ти купим, брате, да те помогнем!“ Ја 
му кажем: „Немој да ме помажеш. Ја сам 
професор у гимназији. Не треба ми по‑
моћ“. А он каже: „Ајде, то се тако каже. 
Колико то кошта?“ Ја му кажем. И он ку‑
пи скулптуру. Онда дође неко други и 
купи по нешто. Имао сам тако пријатеље 
који су били имућни. После рата сам у 
њихово име те скулптуре продавао му‑
зеју за скупе паре, а они су били задо‑
вољни. Срећни су били, јер им је треба‑
ло пара. Долазили су код мене и питали 
могу ли то да уновчим. Могу, брате. Те‑

28	 Данас	је	Ново	гробље	у	Београду	драгоцена	галерија	
скулптура:	током	времена	ту	се	накупило	435	
скулпторских	дела	са	64	потписана	аутора.	Осим	
неколико	изузетака,	све	су	то	радови	београдских	
вајара	и	каменорезаца.	Дела	су	углавном	портретског	
карактера,	плакете	или	попрсја	у	бронзи	или	камену.	
По	броју	аутора	и	дела	значајних	за	развој	српске	
културе,	ови	споменици	имају	знатну	уметничку	
вредност.	Иако	по	квалитету	врло	различита		од	
репрезентативних	дела	наше	скулптуре,	преко	
осредње	изведених	портрета,	до	занатски	неуких	
покушаја		ова	скулптура	сачињава	јединствен	
амбијент	у	коме	се	све	допуњава	у	складну	целину.	
Најстарија	генерација	српских	вајара	представљена	
је	делима	Ђорђа	Јовановића	и	Симеона	Роксандића.	
Јовановићева	дела	могу	се	пратити	у	распону	од	40	
година,	а	од	званичних	концепција	гробова	(војводи	
Живојину	Мишићу		парцела	28),	преко	плакета	
значајних	личности	(Андра	Николић		парцела	7,	
Глигорије	Гершић		парцела	26),	до	финих,	меко	
моделованих	плакета	(Деца	на	гробу	Андре	Николића,	
Девојчица	на	гробу	породице	Виторовић).	Роксандића	
представљају	моделовани	портрети	(Ристе	Одавића	
из	1912		парцела	78)	и	неколико	добрих	рељефа.	И	
по	старости	и	по	занимљивости,	овде	би	дошло	и	
једно	дело	Јована	Коњарека	из	1906.	године:	то	је	
портрет	песника	(Драгутина	Илића		парцела	22),	
рад	који	се	може	убројати	у	репрезентативна	дела	

српске	скулптуре	до	Првог	светског	рата.	Генерација	
скулптора	чија	развојна	делатност	пада	између	два	
рата,	а	која	је	неговала	реалистичке	тенденције,	
представљена	је	делима	Драгомира	Арамбашића,	
Марка	Брежанина,	Вуке	Велимировић,	Стаменка	
Ђурђевића	и	Илије	Коларевића.	Арамбашић	је	
израдио	неколико	чврсто	стилизованих	портрета	
у	рељефу,	међу	којима	се	истиче	глава	на	гробу	
Гаврила	Гашића	(парцела	17).	Брежанин	се,	осим	
неколико	дела	врло	различитих	по	квалитету,	најбоље	
представио	портретом	чика	Илије	Станојевића,	из	1923.	
године	(парцела	39).	Вука	Велимировић,	прва	српска	
вајарка,	дала	је	снажно	моделован	портрет	Веље	
Вукићевића,	рађен	у	Паризу	(парцела	13),	Коларевић	
је	заступљен	добрим	портретом	на	гробу	архитекте	
Војина	Петровића	(парцела	4)	и	главом	старца	на	
гробу	Живојина	Поповића	(парцела	7).	Утицај	Ивана	
Мештровића,	који	је	дошао	до	изражаја	у	српској	
скулптури	између	два	рата,	прво	кроз	делатност	
Томе	Росандића,	а	касније	Лојза	Долинара	и	Радета	
Станковића,	такође	се	може	пратити	на	скулптури	
на	Новом	гробљу.	Мештровић	је	представљен	са	три	
скулптуре,	од	којих	треба	истаћи	портрет	Милована	
Миловановића	(парцела	29)	и	попрсје	Николе	Пашића	
(Алеја	великана).	Росандић	је,	осим	познатог	дела	
Свирач на харфи	на	гробу	своје	жене	Маре	(парцела	
29),	израдио	и	скулптуре	за	породичне	гробнице	
Драшковића,	Вељковића	и	Милутиновића	(парцела	
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лефонирам музеју или Извршном већу, 
неко одатле дође и купи. Сећам се и јед‑
ног пријатеља који је умро пре годину 
дана. Тај ми је купио једну скулптуру по 
фотографији. Направио је био кућу. Ку‑
пио намештај и хоће да има и скулптуру. 
Од Добровића је купио слику, а од ме‑
не хоће скулптуру. И Добровић и ја би‑
ли смо му пријатељи. Долазио, гледа, и 
каже: „Богами, мени се ништа не свиђа“. 
Ја му кажем да спремам изложбу са Пет‑
ром Добровићем,29 па је Жана отишла у 
Париз по скулптуре. То је било негде око 
1930. или 1931, пре овог рата. И онда му 
покажем фотографије скулптура које ће 
Жана донети. Е, каже: „Ова ми се свиђа. 
Пошто је?“ Рекох, 10‑15 хиљада динара. 
То су онда биле велике паре. Он изва‑
ди и плати ми. Па, реко, ниси ни видео 
скулптуру а хоћеш да ми платиш. Он ка‑
же: „Довољно ми је оно што сам видео“. 
Недавно сам му ту скулптуру продао мо‑
дерној галерији за милион динара. Пре 
неку годину. Њему је бомба пала на кућу, 

жена и деца су му побијени. Остао је та‑
ко сам, без игде ичега, са болесном сес‑
тром. Под старост је морао да ради у не‑
ком бироу.

Ратне године

Док сам био у логору на Бањици,30 
дошли су и узели моје слике и изложи‑
ли. Немци са нашима.... Био сам пуштен 
али с тим да јављам једанпут недељно. 
Тамо где је сада Дом армије била је спе‑
цијална полиција и оданде су долазили 
да виде јесам ту. Сваког дана. Само дођу 
да виде... Моја жена је била сама оних 
40 дана, а кућица је на осами, нема ни 
једне куће около. Кад сам дошао из ло‑
гора није ме познала. Била је прилично 
утучена. У логору сам се спријатељио са 
Владом Рибникаром и оним историча‑
рем Васом Чубриловићем. Долазили су 
код мене, после кад су пуштени у атеље. 
Имао сам атеље тамо где је биоскоп „20 
октобар“ на Теразијама.31 Долазили су 

28).	Долинар	је	представљен	једним	добрим	раним	
портретом	на	гробу	Недељка	Кашанина	(парцела	
78),	а	Станковић		стојећом	фигуром	на	гробу	Томе	
Максимовића	(парцела	4).	Појавом	и	деловањем	
Петра	Палавичинија,	Сретена	Стојановића	и	Риста	
Стијовића,	концепције	нашег	вајарства	везују	се	за	
савремено	париско	струјање.	Сретен	Стојановић	је	у	
комплексу	Новог	гробља	оставио	19	дела,	различитих	
и	по	врсти	и	по	квалитету.	Осим	познатог	споменика	
Петру	Кочићу	и	често	репродукованог	рељефа	главе	
Милана	Ракића,	ту	се	налазе	и	мали	канделабр	са	
каријатидама	на	гробу	Ђуре	Ђорђевића	и	више	
рељефа	симболичне	садржине,	изведених	у	камену.	
Стијовић	је	представљен	портретима	и	рељефима	не	
баш	карактеристичним	за	његово	стваралаштво.	Петар	
Палавичини,	осим	симболичних	фигура	песништва	
и	сликарства	на	гробу	Стеве	Тодоровића	и	Матије	
Бана,	оставио	је	изванредни	портрет	Олге	Коњевић,	
акт	младића	на	гробници	Томић,	рељеф	на	гробу	

Стевана	Мокрањца	и	још	нека	дела.	http://avala.yubc.
net/~vd/podzemlje/novogroblje.htm

29	 Ристо	Стијовић	је	излагао	са	Петром	и	Николом	
Добровићем	1930.	године.	Уводник	у	каталогу	изложбе	
написао	је	сликар	и	ликовни	критичар	Бранко	
Поповић.	Стијовић	се	уз	Добровића	појављивао	и	
на	неким	од	изложби	„Облик“а.

30	 Ристо	Стијовић	је	током	1941.	провео	40	дана	као	
затвореник	логора	на	Бањици.	Заједно	са	групом	
интелектуалаца	ослобођен	је	захваљујући	интервенцији	
масонске	ложе	„Јуославија“,	али	је	отпуштен	из	службе,	
уз	губитак	права	на	пензију.

31	 Атеље	у	Палати	„Луксор“,	у	Балканској	улици	у	
Београду,	Стијовић	је	користио	до	априла	1944,	када	
је	зграда	погођена	и	изгорела	током	савезничког	
бомбардовања;	тада	су	уништене	све	скулптуре	
и	документација.	Из	пламена	су	спашене	једино	
скулптуре	Торзо	и	Индијска играчица.
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Васа, Влада, Мика... Ја сам пешке дола‑
зио са Бановог брда. 

Артисти и колекционари: 
Стијовић и Бељански

Пре рата нисам ништа продавао Бе‑
љанском, мада сам га знао. Одлазио сам 
код њега са Зором Петровић, са Мари‑
ном Тартаљом, са Бијелићем. Били смо 
ми добри познаници. Али он није са‑
купљао скулптуре, него само слике. Тек 
за време рата узео је неке скулптуре 

Сретена Стојановића, а одмах после ра‑
та дошао је код мене. Рекао ми је да је 
купио две скулптуре у дрвету. Јосићу32  
сам био поклонио ону каријатиду33 кад 
сам је направио. А ону главу девојчице34 
сам поклонио Марчетићу.35 То је Бељан‑
ски купио од сина Марчетићевог, јер је 
Марчетић сину дао, а овај продао. И он‑
да каже да би хтео још нешто да има. Па 
кажем му: дрва су сувише скупа. Ако 
хоћете бронзу или камен да направимо. 
Изаберите шта хоћете, па направите, ја 
вам то поклањам. „А, нећу, нећу да ми 

32	 Младен	Јосић	(Стари	Бечеј	1897	–	Београд	1972),	
сликарство	учио	у	Уметничкој	школи	у	Београду,	а	
затим	се	усавршавао	у	Паризу.	У	Београду	је	држао	
приватну	сликарску	школу.	У	почетку	је	радио	под	
утицајем	кубизма,	касније	поетског	реализма.	Многи	
радови	настали	су	под	утицајем	француских	сликара	
Сезана	и	Гогена.	

33	 Каријатида (1931),	орахово	дрво,	16,5	х	83,5	х	16,5	cm,	

потписано	одозго	на	постољу:	Стијовић,	Спомен
збирка	Павла	Бељанског,	Нови	Сад,	инв.	СЗПБ.	131;	
скулптура	је	излагана	на	XXVI	Бијеналу	у	Венецији,	
1952.	године.

34	 Девојчица	(1936),	орахово	дрво,	18	х	28	х	12,5	cm,	
потписано	десно	доле,	са	стране:	Р. Стијовић,	Спомен
збирка	Павла	Бељанског,	Нови	Сад,	инв.	СЗПБ.	133.

35	 Породица	Марчетић.

Слика	15.	Павле	Бељански	у	Београду	(Фото	архив	Спомензбирке	Павла	Бељанског)
Figure	15	Pavle	Beljanski	in	Belgrade	(Photo	Archive	of	the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)
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поклоните“, и  на силу ми је платио 20‑
30 хиљада динара. Као ауторско право. 
То је било после моје изложбе педесет 
прве године. Имао је и Сретенове скулп‑
туре. Имао је једну и Домијеову теракоту 
коју је дао, не знам, нећу да грешим ду‑
шу, мислим Сретену, да му прода како би 
од мене купио неко дрво. Мени није ре‑
као, али сам се ја обратио Сретену. Ка‑
же, дао ју је  неком вајару, мом колеги, 
који је обећао да ће продати. Мислим 
да је то Сретен задржао за себе. Није му 
дао новац. И тако је  то пропало. Рекох, 
Павле, да си ми донео Домијеову тера‑
коту, ја бих ти казао: изабери шта хоћеш. 
Ја обожавам Домијеа. Каже: нисам знао. 
Није дошао право код мене. Био је стра‑
ховито срамежљив. А иначе је навраћао. 
Дође, али врло мало говори. Долазио је 
са једним бившим министром, Мирко‑
вићем, који је био благајник посланства 
кад сам ја био у Паризу. Често сам од‑
лазио код њега на кафу. Ми смо стари 
пријатељи. Павле нас је поново некако 
зближио. Сетили бисмо се час овог, час 
оног...Тако смо обновили стара сећања, 
а Павле је био сав срећан да нас слуша 
како причамо.

Артисти и модели

Најпре је (Павле Бељански) купио 
скулптуре у дрвету, а онда је купио и оне 

две птице: сокола36 и сову.37 Затим је до‑
шао овамо и видео главу.38 То је онога 
Мутаповића кћерка. Имала је занимљи‑
ву главицу. Ја сам је мало правио као да 
је Египћанка. Носила је она то у себи. А 
онда он каже: „Ја бих хтео, Ристо, ово!“ 
Добро, рекох. Однео је у ливницу и та‑
мо су му излили. Између два рата пра‑
вио сам обадва дрвета. Буљина и Орлић 
су такође настали између два рата. Ишао 
сам у зоолошки врт у Београду. Све жи‑

36	 Орао	(1933),	бронза,	22,5	х	42	х	17	cm,	потписано	
позади	на	постољу:	Р. Стијовић,	Спомензбирка	
Павла	Бељанског,	Нови	Сад,	инв.	СЗПБ.	130.

37	 Сова	(1934),	црни	мермер,	23	х	46	х	18	cm,	потписано	
напред	на	постољу:	Р. Стијовић,	Спомензбирка	Павла	

Бељанског,	Нови	Сад,	инв.	СЗПБ.	132.
38	 Девојка,	бронза,	23	х	38	х	20,5	cm,	потписано	десно	

доле,	са	стране:	Р. Стијовић 1958,	Спомензбирка	
Павла	Бељанског,	Нови	Сад,	инв.	СЗПБ.	134.

Слика	16.	Ристо	Стијовић,	Орао	(Фото	архив	
Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	16	Risto	Stijović,	Eagle	(Photo	Archive	of	the	
Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)
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вотиње сам правио у Београду. У Пари‑
зу сам урадио неку мачку и још понешто. 
Није ми се допало, па сам разбио. Прво 
сам излио у гипсу, али сам увидео да то 
Помпон ради боље, па сам бацио. Пом‑
пон ми је био пријатељ. Овде сам пра‑
вио и медведе, пре рата сам за њих ра‑
дио цртеже, па сам после рата по њима 
овде правио скулптуре. Радио сам их кад 
сам био у Академији наука. За све сам 
радио цртеже, и за купачицу, и за сову, 

и за сокола. Кад их искористим, бацим. 
Шеф протокола Душко Продановић би 
узео понеки цртеж, долазили су и неки 
генерали Црногорци и узимали их. Али 
ја сам их бацао. Знате како  је: искорис‑
тим нешто, па ми више није потребно, 
а затим, много се разликује од цртежа. 
Цртеж треба прилагодити кад се ради у 
дрвету. Главу девојчице сам правио на‑
памет. Каријатиду нисам. Урадио сам 
три цртежа: профил, леђа и спреда.39 И 

Слика	17.	Ристо	Стијовић,	Сова	(Фото	архив	
Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	17	Risto	Stijović,	Owl	(Photo	Archive	of	the	
Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)

Слика	18.	Ристо	Стијовић,	Девојка	(Фото	архив	
Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	18	Risto	Stijović,	Girl	(Photo	Archive	of	the	
Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)

39	 Једна	од	скица	за	серију	скулптура	којој	припада	и	
Каријатида,	са	три	изгледа	наге	женске	фигуре,	чува	
се	у	Документарном	фонду	Спомензбирке	Павла	
Бељанског:	Скица	за	скулптуру	женске	фигуре,	оловка	
на	хартији,	34,7	х	47,5	сm,	потписано	доле	десно:	Р. 

Стијовић;	реверс:	скица,	инв.	бр.	Д.	766.	Јованов	Ј.,	
Цртежи и графике Спомензбирке Павла Бељанског,	
Нови	Сад	2004,	117118.	У	Документарном	фонду	чува	
се	укупно	три	цртежа.
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њих сам бацио. За каријатиду ми је пози‑
рала најлепша девојка у Београду, бале‑
рина која сада живи у Бриселу. Звала се 
Соња Станисављевић.40 Била је другари‑
ца Наташе Бошковић,41 али је била мно‑

го лепша. Била је... не знам, никад нисам 
видио савршеније створење, толико лепо 
као што је она била. Грађа ‑ то је било не‑
што савршено. Желео сам да урадим ак‑
варел, пошто јој је и боја тела била нешто 
посебно. Била је плавуша. После се уда‑
ла и престала је да игра. Раскрупњала се 
и то је била грехота. Имала је главу, ос‑
тала је лепа глава, лепотица једна...Пос‑
ле рата је отишла у иностранство... Син 
јој се запослио у Белгији и она је једног 
дана отишла тамо. После ослобођења је 
била професор балета у градској школи. 

40	 Софија	Соња	Станисављевић	(удата	Дојчиновић,	Београд	
1908	–	Париз	1988);	као	шеснаестогодишњакиња	
наступа	у	Берлину	и	другим	европским	градовима	
са	балетском	трупом	Клавдије	Исаченко.	У	Београду	
игра	и	пре	повратка	1928.	године.	У	филму	Грешница 
без греха,	редитеља	Косте	Новаковића,	тумачи	главну	
улогу	(1930).	Убрзо	после	удаје	престаје	да	игра.	Предаје	
модеран	балет	у	балетској	школи	„Лујо	Давичо“	у	
Београду	(19521958);	такође	сарађује	са	ансамблом	
Коло.	Од	1961.	живи	у	Бриселу,	где	је	основала	балетску	
школу,	затим	у	Паризу.	Kosanović	D.,	Leksikon pionira 
filma i filmskih stvaralaca na tlu  jugoslovenskih zemalja 
18961945,	Beograd	2000,	202.

41	 Наташа	Бошковић	(Београд	1901	–	Њујорк	1973),	првa	
и	највећа	српска	балерина	минуле	епохе,	педагог	и	

балет	мајстор.	Примабалерина	Народног	позоришта,	
често	поређена	са	славном	Аном	Павловом,	своју	
уметност	започела	је	у	Београду	1921.	Наступала	је	и	
на	европским	позорницама	Барселоне,	Атине,	Софије	
и	Франкфурта,	као	и	на	светским	сценама	Северне	и	
Јужне	Африке,	Индије,	Индонезије,	Цејлона	и	Аустралије.	
Посебно	су	запажени	наступи	на	турнејама	трупе	
Руског	балета.	Професионални	балетски	ангажман	
завршио	се	у	Њујорку	са	њеном	смрћу	1973.	године.	
Портрет	Наташе	Бошковић,	изливен	у	бронзи	1930.	
године,	рад	Сретена	Стојановића,	налази	се	у	колекцији	
Павла	Бељанског	(17,	5	x	43	x	26	сm,	потписано	и	
датирано	позади	на	врату:	Сретен Стојановић 1930;	
инв.	бр.	СЗПБ	136).

Слика	19.	Ристо	Стијовић,	Девојчица	(Фото	архив	
Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	19	Risto	Stijović,	Small Girl	(Photo	Archive	of	
the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)

Слика	20.	Соња	Станисављевић
Figure	20	Sonja	Stanisavljević
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То је она код Бајлонове пијаце. Звала ме 
је да гледам будуће балерине. Тамо сам 
нашао неке моје ученице које су училе 
код ње. Са њом сам направио масу црте‑
жа. Можда су неки од њих и остали. Чу‑
вао сам их јер је збиља била много лепа. 
Не знам, можда то нисам могао на тим 
цртежима да покажем, то што сам ви‑
део код ње, али сам направио неколико 
скулптура. Интересантних, финих.

Петар Добровић

Кад сам се вратио из Париза, Петар 
Добровић42 је већ био ту и стално сам 
био с њим. Једном је дошао Крлежа, пош‑
то је његова жена гостовала у позориш‑
ту, па смо по цело поподне седели код 
„Руског цара“, сад се та кафана зове „За‑
греб“, и разговарали. Крлежа је био веo‑
ма духовит, али је Петар Добровић био 
речитији, па га је поклапао... Он је био 
господ бог. Председник Републике ба‑
рањске. Једног поподнева, у Паризу, није 
ми се радило, па сам отишао у кафе... и 
сео за астал. Видео сам неке наше, мис‑
лим да је био и Сава Шумановић. Кажем, 
здраво, здраво. И сео да пијем кафу. Из 
оне кафетијере, донесу вам па полако 

Слика	21.	Ристо	Стијовић,	Каријатида	(Фото	
архив	Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	21	Risto	Stijović,	Caryatid	(Photo	Archive	of	
the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)

42	 Петар	Добровић	(Печуј	1890	–	Београд	1942)	сликарство	
студира	на	академији	у	Будимпешти;	у	Паризу	борави	
19121914,	прихватајући	утицаје	Сезана,	кубизма	и	
експресионизма,	и	са	прекидима	19271930.	Бави	се	
ликовном	критиком	и	теоријом,	као	и	педагошким	
радом.	У	Спомензбирци	Павла	Бељанског	заступљен	
је	са	три	слике	и		једним	цртежом	из	серије	чувених	
актова	из	1919.	године.	Због	неког	неспоразума	са	
Павлом	Бељанским,	Добровић	је	одбијао	да	му	прода	
слике	за	колекцију,	те	их	је	Бељански	набављао	од	
других	колекционара.	
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Слика	22.	Ристо	Стијовић,	Скица	за	скулптуру	женске	фигуре	
(Фото	архив	Спомензбирке	Павла	Бељанског)

Figure	22	Risto	Stijović,	Sketch	for	Female	Figure	(Photo	Archive	of	the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)
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цури у чашу. Ви чекате, уживате. Долази 
Добровић, ког тада нисам познавао. До‑
бар дан, ја сам Петар Добровић, сликар. 
Мило ми је, рекох. А ви сте вајар Ристо 
Стијовић. Да, тако је. Могу ли да сед‑
нем, можете, изволите, седите. Знате, ја 
сам ваше ствари видео код „Зборовског“. 

„Зборовски“ је тада била једна од најчу‑
венијих галерија у Паризу. Он је ланси‑
рао Модиљанија и Сутина. Без њега они 
не би могли изаћи на површину. Зборов‑
ски43 је био песник, Пољак, Jеврејин. Јед‑
ног дана је дошао у мој атеље. Каже, ви‑
део сам ваше скулптуре, на Салону. Хтео 
бих да их изложите код мене, ако хоћете. 
Кажем да хоћу. Једну је ставио на спрат, 
међу импресионисте, били су ту Дега и 
Сезан. Сезан и Мане су били импреси‑
онисти, Дега није. Ниједна слика није 
припадала Зборовском. Био је пуки си‑
ромах. Друга скулптура је била доле, где 
су савремени сликари. Тако сам ја био 
једини вајар у његовој галерији, док сам 
био у Паризу. То је била велика част у 
оно време. А Добровић је такође на Са‑
лону видио моје скулптуре, па је хтео 
да направи познанство са мном... Од‑
нео сам Добровићеве слике код Зборов‑
ског. Рекао је да зна за њих, али неће да 
их излаже. Није хтео ни Узелца, ни Са‑
ву  Шумановића.44 Сава Шумановић се 
тада још није био осамосталио. Зборов‑
ски је био страховити пробирач... И та‑
ко сам се упознао са Добровићем. Овде 
у Београду смо заједно излагали. 

43	 Leopold	Zborowski	(18891932),	пољски	песник	и	
трговац	уметнинама,	власник	уметничке	галерије	на	
Монпарнасу;	окупљао	је	различите	уметнике,	међу	
којима	су	се	налазили	Амедео	Модиљани,	Шаим	
Сутин,	Дијего	Ривера,	Макс	Жакоб,	Иља	Еренбург,	а	
нарочито	чланови	уметничког	удружења	Пријатељи	
Монпарнаса,	којем	је	припадао	и	Ристо	Стијовић.	У	
његовој	галерији	могла	су	се	видети	и	дела	Гогена,	
Анри	Тулуз	Лотрека,	Андре	Дерена,	Пола	Сезана	и	
других	значајних	представника	париске	сликарске	
школе.

44	 Сава	Шумановић	(Винковци,	Хрватска	1896	–	Сремска	
Митровица	1942),	српски	сликар,	школовао	се	у	
Загребу	(19141918)	и	Паризу	(Андре	Лот,	19201921).	
После	конструктивистичке	фазе,	његово	сликарсвто	
улази	у	експресионистичкоколористички	период,	
да	би	се	при	крају	стварња	појавили	наговештаји	
постмодернистичке	поетике.	Рад	Саве	Шумановића	
Павле	Бељански	је	пратио	од	сликаревих	париских	
дана	и	континуирано	је	бирао	његове	слике	за	своју	
колекцију,	уврстивши	у	њу	заиста	врхунска	дела,	
укупно	девет	слика,	док	се	у	Документарном	фонду	
чува	девет	цртежа.	

Слика	23.	Петар	Добровић	у	Паризу	
Figure	23	Petar	Dobrović	in	Paris
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Марино Тартаља

Највећи хрватски сликар је Мари‑
но Тартаља,45 сигурно је то без даљњег. 
Ниједну републичку награду није добио. 
А добили су други без талента и без иче‑
га... Хтели су да га избаце из атељеа, си‑
рома тужио се јако. Ми смо пријатељи 
још из Париза. И сад ми често пише.. 
Било му је страшно криво што Павле 
Бељански није њега метнуо у Галерију. 
Кажем, ти ниси Србин. Знаш, ако ћеш да 
се прогласиш Србином, да кажем Павлу 
па ће те већ метнути. 

Зора Петровић

Бељанског у Паризу нисам познавао. 
При крају сам упознао Иву Видрића, који 
је тада био у посланству. Упознао нас је 
неки секретар, а после смо се зближили 
и постали пријатељи. Једног дана је у Па‑
риз дошла и Зора Петровић.46 Тад је би‑
ла код Лота.47 Сви је добро познајемо као 

сликара, али као друг ниским није мог‑
ла. Са свим светом се свађала, окретала 
леђа. Сем са мном. Били смо добри. За‑
једно смо полагали пријемни испит код 

45	 Marino	Tartaglia	(Загреб	18941984),	сликар,	образовање	
стекао	у	Фиренци	и	Риму,	где	је	близак	са	футуристичким	
кругом.	Припадност	напредним	уметничким	схватањима	
показаће	и	као	један	од	оснивача	уметничке	групе	
Облик.		Током	Боравка	у	Бечу	(19211924)	насликао	
је	свечани	портрет	Павла	Бељанског,	познат	под	
називом	Млади дипломата (1923),	уље	на	платну,	80	х	
120,	5	сm,	потписано	десно	доле:	Tartaglia;	инв.	бр.	Д.	
1771.	Овом	сликом	обележен	је	почетак	пријатељства	
сликара	и	колекционара,	које	је	трајало	све	до	њихве	
смрти.

46	 Зора	Петровић	(Добрица,	Банат	1894	–	Београд	1962),	
српска	сликарка;	сликарско	образовање	стекла	у	
Београду	(19121914,	након	прекида	Уметничку	школу	
завршила	1919),	Будимпешти	(19151919),	Нађбањи	
(лето	1918)	и	Паризу	(Андре	Лот,	1925).	Бавила	се	
и	педагошким	радом.	Са	Павлом	Бељанским		је	
везивало	дубоко	пријатељство,	као	и	суседство	
у	ком	су	обоје	становали,	у	Господар	Јевремовој	

улици	у	Београду.	Из	овог	пријатељства	проистекло	
је	неколико	изузетних	портрета	Павла	Бељанског,	
сликаних	у	различитим	приликама:	у	фотељи,	са	
пријатељима	сликарима,	главе	у	крупном	плану.	У	
колекцији	Павла	Бељанског	налази	се	15	слика,	а	
у	Документарном	фонду	СЗПБ	три	портрета	Павла	
Бељанског	и		13	цртежа	Зоре	Петровић	из	различитих	
периода	сликаркиног	рада.	

47	 Andre	Lhot	(18851962),	француски	сликар	и	ликовни	
педагог,	припадник	кубизма,	кретао	се	у	кругу	Брака,	
Метсенђеа,	Коктоа,	Липшица,	Северинија;	од	1918.	
до	1920.	предаје	на	Академији	Нот	Дан	де	Шам	и	
на	Академији	Булевара	Распај.	Од		1921.	до	1930.	у	
његовом	атељеу	сликарска	знања	стицали	су	многи	
српски	сликари:	Сава	Шумановић,	Зора	Петровић,	
Миленко	Шербан,	Петар	Добровић,	Иван	Радовић,	
Сабахадин	Хоџић,	Стојан	Аралица,	Милица	Чађевић,	
Антон	Хутер,	Момчило	Стевановић,	Мирко	Кујачић	
и	други.

Слика	24.	Марино	Тартаља	у	Загребу	1933.	године	
(Фото	архив	Спомензбирке	Павла	Бељанског)
Figure	24	Marino	Tartalja	in	Zagreb	in	1933	(Photo	
Archive	of	the	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)
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чика Ђоке Јовановића, истог дана. И ос‑
тали смо добри пријатељи. Била је на 
сликарском оделу, али смо заједно црта‑
ли, јер је то било главно. Били смо при‑
јатељи до њене смрти. Сирота Зора,  би‑
ла је тешко болесна, већ узета. Рекла је 
неком пријатељу да ме зове на телефон. 
Често је умела да каже да јој није доб‑
ро и да ме зове да дођем. Ја све оставим 
и одем, а она кува кафу и хоће да при‑
чамо. Помислим да је и сад тако. Неде‑
љу дана раније била је код мене. Имала 
је обичај да се препире са мојом женом 
о уметности, и уопште о свему. Увек су 

имале супротна гледишта. Пријатељ ми 
каже да је Зори рђаво и моли да дођем. 
Знам да јој је рђаво, рекох. Увек кад хоће 
да дођем каже како јој је рђаво. Него, ка‑
жите ви Зори да ћу доћи сутра ујутру. 
Данас не могу, нешто радим. А она, си‑
рота, замоли да је пребаце у шезлонг, по‑
ред телефона и јави ми се страшним гла‑
сом: „Ристо, мени је збиља рђаво. Молим 
вас, дођите“. Заиста је било страшно. Кад 
сам отишао, збиља је било страшно. По‑
чео сам да јој причам приче, а она каже: 
„Знам да сам готова... Хоћете најпре да 
видите шта сам последње насликала, па 
ћемо да разговарамо“. Направио сам јој 
комплимент. Волим Зорино сликарство. 
Нисам јој правио комплименте зато што 
је она жена и зато што ми је пријатељ, не‑
го зато што га стварно волим. После ми 
је рекла да јој се рука одузима. Ја то ни‑
сам приметио. Више није могла да по‑
дигне руку. Цела десна страна била јој је 
одузета. Годину дана пре тога жалила се 
да је боли глава. Пошто и моја жена има 
главобоље, мислио сам да је то женска 
болест... Да сам размишљао, одмах бих 
је одвео код лекара. Јер мене је она слу‑
шала. Иако је била тврдоглава, у мене је 
имала поверења и сматрала ме прија‑
тељем. Кад ја нешто кажем, увек би ме 
послушала. Али једног дана, годину да‑
на пред њену смрт, седимо и пијемо ка‑
фу код ње у атељеу, кад се она уједанпут 
уозбиљи. Па каже: „Да Вас питам, Стијо‑
вићу...“ Кажем, питајте. Увек смо једно 
другом говорили Ви, иако смо били врло 
интимни. Онда ме пита да ли је погре‑
шила што се није удавала. Сирота. Осе‑

Слика	25.	Зора	Петровић	са	Ристом	Стијовићем	
на	отварању	његове	изложбе

(Фото	архив	Спомензбирке	Павла	Бељанског)
Figure	25	Zora	Petrović	with	Risto	Stijović	at	the	
opening	of	his	exhibition	(Photo	Archive	of	the	

Pavle	Beljanski	Memorial	Collection)
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тила се стара и сама... То јој је тешко па‑
дало. Онда је ја умирим. „Зоро, да сам 
знао шта је то жена, шта је женидба, ни‑
кад се не бих женио. Остао бих као Ви.“ 
Зора, сирота. Зора је била добар човек. 
Није трпела људе који себе сматрају за 
велике уметнике, а нису ништа. И имала 
је право. Са Бељанским се добро слагала 
и до краја су остали пријатељи. Додуше, 
и с њим се једном посвађала. Али једи‑
ни прави пријатељи смо јој били Бељан‑
ски и ја. Зора је поклањала слике, „Узми‑
те, Ристо ово, узмите оно“. Нисам смео 
од жене да узмем, Зору је обожавала, али 
њене слике није волела. То сам рекао Зо‑
ри. Било јој је криво. Намртво су се пос‑
вађале, али су се после изљубиле. Мада 
је Зора лоше живела са колегама, она је 
Павлу Бељанском давала најбоље савете, 
шта да узме од других сликара, била је 
врло фер и широкогруда. Али се са сви‑
ма свађала. Једном смо се срели у Пари‑
зу, позовем је на кафу, далеко смо од мог 
атељеа, па предложим да одемо у кафа‑
ну. Било је јутро. Она каже, сачувај бо‑
же! Није хтела. Плашила се мушкараца, 
имала је ту фикс идеју. Као млада је била 
врло лепа, једна округла девојчица, али 
лепа као јабука зрела, а плашила се да 
се не загледа у неког мушкарца. Заиста 
је била лепа. Плашила се и ја сам после 
размишљао о томе, плашила се да се не 
заљуби у неког мушкарца и да не добије 

господара. Хтела је да буде самостална, 
да слика, а не да напусти уметност због 
неког другог. Стално се тога плашила. 
Сирота Зора.

Јован Бијелић

Сећам се, било је комично како сам 
се упознао с Бијелићем.48 Био је много 

48	 Јован	Бијелић	(Колунић,	Босна	1886	–	Београд	1964),	
српски	сликар,	ликовно	се	образује	у	Сарајеву	
(1903/6),	Кракову	(1909/13)	и	Паризу	(Академија	Гранд	
Шомије,	код	Де	Кирика,	1913/14),	затим	поново	Краков	

(1914)	и,	коначно,	Праг	(Влахо	Буковац,	1915).	Поред	
сликарства,	бавио	се	сценографијом	и	педагошким	
радом.	У	Спомензбирци	Павла	Бељанског	заступљен	
са	шест	слика	и	девет	цртежа.

Слика	26.	Јован	Бијелић	(Фото	архив	Спомен
збирке	Павла	Бељанског)

Figure	26	Jovan	Bijelić	(Photo	Archive	of	the	Pavle	
Beljanski	Memorial	Collection)
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добар човек. Једног лета ми Јосић каже: 
„Идемо код Бијелића!“ Попнемо се на та‑
ван Друге мушке гимназије. Прескачемо 
преко греда да бисмо стигли до њего‑
вог атељеа, који је био направљен испод 
крова. И нађемо Бијелића тамо. У панта‑
лонама, без кошуље. На асталу палета с 
бојама. Четка му у десној руци, а у левој 

флаша шљивовице. И онда: један потез, 
један гутљај, један потез, један гутљај... 
Сто година би живео, и више,  да није 
толико пио. Био је снажне конструкције, 
као планина... О Бијелићу као човеку го‑
ворио сам на комеморативној седници у 
Српској академији наука. 
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Jasna Jovanov*

RISTO STIJOVIĆ – MEMORIES OF PEOPLE AND EVENTS

Summary

In his interviews taped in 1970 and 1973 Risto Stijović  was remembering the various 
phases of his artistic education, his life, friends, exhibitions and artistic models and his 
own sculptures  from different periods of his work. Thus, part of his narration concerns 
his Paris atelier in Cité Falguière 11 and other artists who lived or had their ateliers in 
the neighborhood around 1920 including Amedeo Clemente Modigliani, Chaim Soutine, 
Milo Milunović, Sreten Stojanović. Stijović also speaks about his teachers and role models 
Djoka Jovanović, Jean Antoine Injalbert, Joseph Antoine Bernard and François Pom‑
pon  and about his own interpretation of the knowledge they offered to him. He also 
mentiones the bohemian life in Paris, coffee shops where artist used to meet, gallery 
owners  who exhibited and sold their works and different  life and artistic temptations, 
which he experienced and which made him decide to leave Paris and his career there 
and return to Belgrade in 1928. There was also a place in his memories for Žana Dišan 
Stijović whom Risto married in  Paris in 1920 and who was the first and most frank 
critic of his works and his life companion until 1973. Special segment is devoted to the 
sculptures, which Pavle Beljanski included in his collection as well as to some painters 
represented in the collection who were the friends of Stijović but also to the memories of 
the great collector himself. These interviews have not been completely reproduced  but 
certain fragments have been chosen that could present in the best way the personality 
and work of Risto Stijovićand his conntacts with other artists in Paris and Belgrade and 
with Pavle Beljanski.

*	 Jasna	Jovanov,	Phd	Art	Historian,The	Pavle	Beljanski	Memorial	Collection,	Novi	Sad	
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