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“Narod je duša, je duhovni princip. Dve stvari, ki sta v resnici samo eno, tvorita to dušo. Eno pri-
pada preteklosti, drugo sedanjosti. Eno je skupna posest bogate dediščine spominov, drugo je vs-
akdanje soglasje, želja živeti skupaj. Narod je torej velika solidarnostna skupnost, gnana od žrtev, 
ki jih je dala, in žrtev, ki jih je še voljna dati. Predpostavlja preteklost, a se vzlic  temu združuje v 
sedanjosti v oprijemljivem dejstvu: v soglasju, v jasno izraženi želji nadaljevati skupno življenje. 
Tubit naroda je vsakdanji plebiscit.”

Ernest Rénan, Qu’est-ce qu’une nation?, 1882 

Vprašanje postavitve osrednjega državnega spomenika vsem žrtvam vojn je vprašanje preseganja 
konfliktov. Dogovor o preteklosti in skupne zaveze za prihodnost so tiste sile, ki vežejo družbo in ji 
dajo moč za mirno premagovanje konfliktov.

Natečajni predlog umestitve modela Plečnikovega parlamenta, ali Katedrale svobode kot jo je imeno-
val sam, temelji na uvidu, da je Plečnikov projekt slovenskega parlamenta postal eden najmočnejših 
povezovalnih simbolov naše družbe. Prostor parlamenta obljublja združitev in preseganje nasprotij, 
ki generirajo vojne in žrtve, katerih spominjanju je načrtovani spomenik posvečen. Hkrati je Plečnik 
ena ključnih narodovih umetniška figur 20. stoletja o čemer obstoja nesporno družbeno soglasje. 
Zaradi njegove hkratne lokalne in evropske dimenzija je v teh časih dodatno aktualen vzor.

V pomanjšani izvedbi, ki je predvidena v natečajnem predlogu, dobi sicer monumentalno zamišljen 
parlament dimenzije, ko prehaja iz merila objekta v merilo skulpture. Parlament, ki predstavlja ma-
terializacijo družbene pomiritve in dogovora, je hkrati projekcija v prihodnost. Umestitev modela 
parlamenta ob enega osrednjih ljubljanskih trgov, predstavlja skupno zavezo, da se v prihodnosti 
Plečnikov parlament izvede kot dejanski projekt, s čimer bo projekt sprave realiziran.

Izbor pomanjšanega modela Plečnikovega parlamenta za osrednjo skulpturo spomenika  izhaja iz 
realne povezovalne moči, ki jo ima v naši družbi njegova podoba. Simbolni kapital naložen v pro-
jektu parlamenta omogoča družbeno poenotenje glede ključnih vprašanj – kaj nas povezuje, kaj so 
smiselni projekti preteklosti in kaj projekti za prihodnost.  
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Spomenik tretji internacionali 
ali Tatlinov stolp (1919-1920) 
- monumentalnost zasnove, ki 
naj bi zasenčila Eifflov stolp je 
presegla tudi tehnične možnosti 
njegove izvedbe. Kljub temu, 
da je bil stolp realiziran samo 
kot maketa, je njegova po-
doba ikonična in velja za en-
ega ključnih konstruktivističnih 
projektov. Stolp je od zasnove 
doživel še mnoge realizacije v 
različnih merilih.

Da princip prehajanja merila tudi 
Plečniku ni bil tuj, priča primer 
lesene makete za paviljon na 
Brionih, ki jo je kasneje upo-
rabil kot lestenec v restavraciji 
Plečnikov hram.


