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ЕТИЧ КО ЧИ ТА ЊЕ  
ВИ ЗУ ЕЛ НИХ СИМ БО ЛА  

АР ХИ ТЕК ТЕ  
БОГ ДА НА БОГ ДА НО ВИ ЋА

Сажетак:АнализирајућиинтервјуекојејеархитектаБогданБог
дановићдаозаживота,акојисуобједињениукњизиГлибикрв,
моглибисмодаиздвојимодвесликеБеоградакојејегајиоусеби.
Митскогграданекадашњихстарихцивилизација,Келта,подигну
томнамушкомиженскомсимболудвејурекаДунаваиСаве,град,
којијеналиковаонамешавинуфутуристичкогмодернизмаипраи
сторијскихнекрополаинасеља.Докједругасликабилаобележена
наглимпроменамаујугословенскомдруштвуод1983.годинекада
јепредосећаоипредвиђаодаћескоросвиградовинаБалканубити
наликархеолошкимлокалитетиманакојимајезатрпанауруше
винамаједнакултураиисторијаживотамногихнарода.Управо
ћемо уовомрадупрекоанализепрвогподигнутог споменика Је
врејскимжртвамафашизмаи палимборцима уБеограду, поку
шатидаоткријемоједнууниверзалнусимболикуспоменобележја
којејечувениархитектаизградиоуперодуод1960.до1980.годи
не.Тимећемонастојати,дасепоставиједноновоетичкочита
њескорозаборављеногјезикасимбола,визуелнихзнаковаиумет
ности,којимасудонеклеоправданеприродечовекаградитељаи
човекарушитељаусвиманама.

Кључнеречи:БогданБогдановић,споменобележја,универзална
симболика,етичкочитањеуметности,визуелнизнак
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Увод
Свака честицачовекова,свакоњеговозанимањеоткривајугаи

показујуганаистиначинкаоисвакогдругог.1

Крозисторијумногихнародаупознајемосесаразличитим
митовимакојесуонистварали,штоможемодапоредимоса
сновима,јермаколикодаихима,ониопетимајузаједнич
кообележјеиистијезиксимбола.2Такојеисанојугосло
венству настао у социјализму, који је својим распадом од
1983.годинепрерастаоусуровуреалностнадметањазвер
скеприродеусвиманама.Универзалнијезиксезаборавио,
аетичкочитањејавнихспоменика,нарочитоЈугословенске
монументалнескулптурепосвећенереволуцији,подигнуте
упериодуод1960.до1980.годинејепрешлотанкуграницу
којајераздавајаланационалнооднационализма.

Каоједаноднајзначајнихархитекатапоменутогпериода,је
БогданБогдановић.ПрофесорАрхитектонскогфакултетау
Београду,некадашњиградоначелникБеограда,упамћенкао
човекградитељ,какојеисамговориосакралнеархитекту
рекомунизма3–споменобележја.Тосу:Спомен–гробљеу
СремскојМитровици,споменикЈеврејскимжртвамауБео
граду,нерополауПрилепу,СлободиштеуКрушевцу,Парти
занскиспоменикуМостару,некрополеуЈасеновцу,Лесков
цу, БелојЦркви,Партизанско гробље уШтипу,Адонисов
олтаруЛабину,споменобележјауТравнику,Власотинцу,
Иванграду,Вуковару,Чачку,Клису.

УсвојимостварењимаБогданБогдановићјеуспеваодасе
уздигнеизнадконвенционалнихсхватањаисимбола.Усме
равајућисвојаидејнарешењакаесенцијалнимодредницама
које произилазе управо из мотива, стварајући тако једин
ственаскулпторскоархитектонскарешења.Дабисветопо
стигао,мораоједапроникнеусамусуштинуисторијских
збивања,даосетидухиенергијукојаизњихзраче.Непре
станосеиграоформама,трудећиседаупознасвојеђакеса
тимпокретачкимидејамакојеизвируизпрошлостиикоје
чинеисторијскисмисаомотива,стварајућитакојединстве
ниуметничкиизраз,чијасеетичкатумачењаидоданасме
њајуистављајуупогрешнуконотацију.4

1 Старобински,Ж.(2002)Монтењукретању,Београд:Миљеш,стр.77.
2 Фромм,Е.(1970)Заборављенијезик,Загреб,МатицаХрватска,стр.14.
3 Богдановић,Б.(2001)Глибикрв,Београд,стр.138.
4 Исто,стр.32.Методологијаигрекојесузациљималеизмишљањехипо
тетичкихградоваицивилизацијаиодигравањењиховиххипотетичких
(вероватних)судбина,припреманесумесецима.Засатигре,требалоје
34данаприпрема.Двадесетвеликихспоменикареволуцији.Далисте
намерно учинили или сетако догодило да сте будућим генерацијама
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ЕтичкочитањеЈугословенскемонументалне
скулптурепосвећенојреволуцији

Симболичкијезикјејезикукојемсуунутарњаискуства,осећајии
мисли,израженитакокаодасеодвијајууспољашњемсвету.Тоје
језиккојиимадругачијулогикуодконвенционалногјезикакојимго
воримоутокудана,логикуукојојнисувремеипросторвладајуће
категоријевећинтензитетиасоцирање.Тојејединиуниверзални
језиксвластитомграматикомисинтаксом,језиккојичовекмо
раразуметиакожелисхватитизначењемитова,бајки,сноваи

уметности.5

Приконципирањујавногспоменика,уметниксесвојомви
зијомнеминовноконфронтиравећформиранојмасовнојсве
стиоисторијскомдогађајуилиопојавикојасеспоменички
обележава.Каконештоштојенематеријално,претворитиу
материјално?Какоизбећисимболнационалногидентитета
унечемуштојезаједничкозанекенароде.Уколикопогледа
мосамоостварењаЈугословенскемонументалнескулптуре
посвећенојреволуцијиод1960.до1980.године6,уочићемо
дасускоросвиуметнициприбегавалисимболимаимета
форамадобијенимизисконскогискуствауобликовањуспо
менобележјамногихпретходнихцивилизација.Стварајући
натајначин јединственупоетикуспоменикакојипресве
гаделујунапосматрачаемоционално,доводећигаустање
контемплацијеиразмишљања.Националнојеупотпуности
уступиломестоједнојидејидуховневредности.Поставља
мопитањаколикосууметницииархитектебилеупознате
саоткрићимаархеолошкихлокалитетау товреме,Винче,
ЛепенскогВира?Далисупроучавалиситуационепланове
итрагализамагијскимсмисломнајранијихпротоурбанихи
првихурбанихнасеобина?Уколикосепозабавимоанализом
књижевногдела,архитектеБогданаБогдановића,написано
давне 1966. године,7 добићемо одговоре на наша питања.
Развијањемпотребакодмладих архитеката, да сеистакне
пребалканскакултурау свомуметничкомизражавањумо
глибисмоондапрекоархеолошкихналазаДубовачкожу
тобрдскекултурнегрупепрепознатимотив једногунивер
залногјезикакојијебио,распрострањенодушћаДраве,до
ушћаОлтаиЛомауДунав,оддоњегПодунављапасведуж

оставилишифроване поруке?Споменицима како били различити, су
саморазличитасликаистеазбуке,различитеречиодкојих јесаста
вљенаједнареченица.

5 Фром,Е.нав.дело,стр.15.
6 Шакота,С.(1986)Југословенскамонументалнаскулптурапосвећенаре

волуцији(19601980),Весник,бр.3132,Београд:Војнимузеј,стр.116.
7 Богдановић,Б.(1966)Урбанистичкамитологија,Београд.
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Ђердапскеклисуре.8Преманалазимапраисторијскеинкру
стоване керамике, и антропоморфнихфигурина, уочавамо
да сународиовепребалканскекултурне групепоштовали
симболесоларногсистема,гдесуупотребнипредметиче
стодобијалифунералнизначајитимемагијски,доксунасе
љапостајаланекрополе.Ниједноодтихархолошкихнасе
љанекрополанијеималофортификацијскебедеме,биласу
слободнауприроди,окруженарастињем,алинаизабраном
теренукојијебиообезбеђенодпоплаваиерозије.9Кадасе
вратимо на анализу Југословенске монументалне скулп
туре, уочавамо тежњу архитеката за складним уклапањем
споменикауприроднусредину,нарочитокадајеупитању
аутентичниамбијент.Градитељиспоменикаодносилисусе
садужномпажњомпремаочувањудокументарнеситуације
природнесрединенежелећиданарушењенуаутентикукао
сцену историјског догађања. Сагледавајући локације свих
важнихмеморијала види се да је том проблему придаван
велики значај.Пажљиво је студиран изборместа, при че
мусуузиманауобзиробабитначиниоца,просторсасво
јимпејзажимаидругимвредностима,испомениксасвојим
идејнимзначењемиобликом.Чимесунастајалаједнанова
насељанекрополестрадалихтокомДругогсветскограта.

Однајзначајнијихтворацаспоменобележјаимеморијалне
скулптуреширомтадашње Југославије су:БранкоКоцмут
(архитекта),СлавкоТихец(вајар),ЈакобШавиншек(вајар),
ВојинБакић(вајар),ДушанЏамоња(вајар),АнаБешлић(ва
јар),ЈованкаЈефтановић(архитекта),АлександарЗарин(ва
јар),БранкоБон(архитекта),РадетаСтанковић(вајар),Све
тиславЛичина(архитекта),ПрвославЈанковић(архитекта),
МиодрагЖивковић(вајар),ЈованСолдатовић(вајар),Јанез
Ленаси(вајар),ЖиваБарага(архитекта),ВладаВеличковић
(архитекта),НандорГлид(вајар),ЈосипСеисел(архитекта),
ШимеВулас(вајар),ЂорђеЗлоковић(архитекта),Ладислав
Фекете (архитекта), Јордан Грабул (вајар), Искра Грабул
(вајар),ПетарМазев(сликар),БранкоЛазески(архитекта),
Славко Тихец (вајар), Драго Тршар (вајар), БрацоМушић
(архитекта),ОтоЛого (вајар),ПетарХаџиБошков (вајар),
БошкоКучански (вајар), ЗденкоКолацио (архитекта),Љу
бомирДенковић(вајар),СаваСуботин(архитекта),Светла
наКанаРадевић(архитекта),ГлигорЧемерски(скулптори
сликар), Растко Рађеновић, Алија Кучукалић (вајар).10Они

8 Пековић,М.(2015)Антропоморфнефигуринебронзаногдобаусрпском
подунављу,Београд:Војнимузеј,стр.167.

9 Пековић,М.(2013)Инкрустованакерамикабронзаногдобаусрпском
подунављу,Београд:Војнимузеј,стр.118.

10Шакота,С.нав.дело,стр.121135.
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сунамоставили велики број уметничких дела, визуелних
знакова, који су се тешко етички ишчитавали и уњихово
време,аликојисувременомсхватани,прихватанииславље
ни.Нестајањемисменомгенерацијаупоследњих25годи
на,усменапредањаоместимасећањасупочеладабледе,
скороданестају.Уследхаосакојијезавладаодеведесетих
година20.века,нијебилобитнозарадкојихидејаизбогче
гасумногиживотинесталиуДругомсветскомрату.Тосу
посталаместагдесусепребројаваленационалности,игде
јепревагудасеједноспоменобележјесачува,одлучивало,
кога јебиловише.Изворно,сваделаЈугословенскемону
менталнескулптурепосвећенареволуцији,супредставља
ласавременутранспозицијутрадиционалногсепулкралног
стваралаштва,увидустећака,крајпуташа,сеоскеархитек
туре,стилизованихкосовскихбожура,расцветалихцветова,
птица,људиукретању.Пластичниконцептитихскулптура11
својомупрошћеноморганскомформом,чистотомобликаи
геометризмом,билисусведенинанајбитнијеелементе,зна
кове, визуелне симболе, који  су кодпосматрача наглаша
вали унутрашњу напетост, присећање великих губитака.
Доксусадругестранеделавајарскеархитектоникесвојим
устремљењимакапросторуивисинама,изражаваламотив
полета, оптимизма, животне радости, исконске надчове
чанскеснаге.

Долазимодозакључкакакосусвипоменутиуметницибили
усмеренинаконкретнеисторијскепојаве, даби се време
ном,тајкругшириоиобухватиоитемеуниверзалногзначе
ња.Наосновутогасвемеморијале(местасећања)имону
менталнескулптуренетребаникакодругачијеишчитавати,
негокаовезусапрошлошћу,саблискимљудимакојихвише
нема,илипакдогађајимакојисупресудноутицалинада
нашњиживот.Споменицикаодапредстављајунекуврсту
уговораоненападањуимирнојкоегзистенцијисклопљеног
измеђудвавеликасвета,подусловимакојејесапунотакта
иуважавањасветумртвихнаметнуосветживих.12Нанама
једаовајуговорнепрекршимо.

Етичкочитањевизуелнихсимбола
монументалнескулпуреБогданаБогдановића

Бројна спомен обележја које је подигао архитекта Бог
дан Богдановић носе атрибуте аутентичних уметничких

11Исто,стр.116120,Поредтрадиционалнихматеријалазаизрадуспо
меника,каоштосукаменибронза,широкосеупотребљавајуинови
материјали,бетон,алуминијум,челик.

12Чоловић,И. (1976)Књижевностна гробљу–Збиркановихепитафа,
Београд,Народнакњига,стр.85.
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дела,којасеиздвајајупремаспецифичнимкомпозицијама
иформама.Далисерадилооспоменику,споменобележ
ју,маузолеју,некрополи,иликенотафу,атхитектајенепри
косновенопоштоваоонајнизузајамноповезанихпростор
нопластичних елемената, интегративно сагледавајући по
зицијуспоменикаујединственомамбијенту,штојебилаи
осталапрепознатљиваодликањеговограда.Из свега тога
визуелнисимболиспомениканасталисуподутицајемсна
жнеуметниковеличности,каопримеркакотребамислено
градити.Симболизацијанадисторијскомфактографијомје
самапосебилегитиманпроцес,алиуколикосмоутомпро
цесу митологизације једног историјског догађаја правич
ни,објективниихумани,ондатајтренутакпостајеопште
људски–универзалнисимбол,којисепретачеутрадици
ју.13Етичкочитањевизуелнихсимболамонументалнескулп
туреБогданаБогдановића, започињемосањеговимпрвим
ијединимделомуБеограду,споменикомЈеврејскимжртва
мафашизмаипалимборцимаиз1952,надовезујућисена
споменобележјауПрилепу,Крушевцу,Мостару,Травнику,
КосовскојМитровици,Чачку,ВрњачкојБањи.Бројподигну
тихспоменикајемноговећи,алићемосеуовомрадубави
тиспоменицимаподигнутимуправоупериодуод1960.до
1980.године.

СпоменикЈеврејскимжртвамафашизмаипалимборцима,
јепрводело,насталоподипломирању1952.године.Тадаје
младиархитектаовајпозивсхватиоврлоозбиљно,изучава
јућиКабалуиисторијујеврејскогнароданаовимпростори
ма.Преманацртима,споменикјеформомуантиперспекти
висаприродомтеренасефардскоггробља,чимеседобијао
утисаксужавањапарцеле.Јеврејскаопштинаједобилапо
моћодградаБеоградазаизградњуспоменика,утомешто
једозвољенодасесадепонијаграђевинскогматеријалаод
разрушенихзградауследбомбардовања,наобаламаДунава
покуписвештојемоглодасепоновопримени.Споменикје
замишљентакодасвакапородицаможедодатинештосвоје
одоногаштојеизгубила.Ишаосамтамосамајсторима,
препознаваосамфрагментесрушеногБеограда,кућакојих
самсесећао.14

Степениште фланкирано ниским бедемима, обрасло
бршљеном,водинаскаспоменикукојегформирајудваве
лика силазна зида. Прва асоцијација нам је као да се на
лазимо испред некогКикладског храма, од кога је остало

13Богдановић,Б.(2001)Глибикрв,Београд,стр14.
14Лабудовић,И.иБогданБогдановић,Преступбр.27,01.07.2014.,http://

www.makabijada.com/bogdan.htm
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сачуванопрочеље,аунутарњегаолтарсасвећњаком.При
пролазукрозкапију,ступамоуједанмикросвет,којимдо
минираспоменплочажртвамауДругомсветскомрату.Са
постаментомнакомесеналазисвећњакстварасеилузија
крипте без таванице, али коју симболично чини крошња
дрвета.Унутар сада тог простора свећњак има улогу гра
ничника, новогпрочеља, са једномдругом сфером, у коју
ступајућинаилазимонаспоменплочу,иплочицусаименом
аутораовогспоменика.Симболикараздвојеногзида,проче
ља,можесепротумачитикаоМојсијевочудо,раздвајањем
Црвеногмора,испасења.Каопрелазаксаовоземаљскогу
небескисвет,каоМојсијевеплоче,садесетБожијихзапо
вести, као подигнуте руке умолитви, као два племена је
врејскогнародаКоениЛеви.15Управосесимболиовадва
племенаналазенаспоменику,саједнестране,(левастрана
споменика)укованомгвожђусустилизованопредставље
неподигнутерукесимболиплеменаКоен,докјенадесној
страни у истомматеријалу приказан врч и посудасимбол
племенаЛеви.Акоизоставимопоменутевизуелнесимболе,
исагледамоспоменикуњеговомустремљењукапростору
и висини, главнимотив којипрепознајемо јесте величање
исконскенадчовечанскеснаге.

Прилеп(1961)
Накружномплатоуједнеузвишице,постављенјенизпла
стичнихтелаисклесанихубеломкаменукоји,напрвипо
гледпоформи,подсећајунастубовесакапителима16,алисве
штоихдужепосматрамо,онидобијајуобликџиновскихан
тропоморфнихфигурина.Овакаводноспреманадгробним
споменицимаподређенјепотребидасемртвимапонудине
каврстазагробногживотанаместусећања,гдесеантропо
морфниспомениципоистовећујусаумрлима.17Самостални
суисложениумирнуисвечанукомпозицију,скоронемар
ну,трапаву18,штонампотврђујуинтервјуиБогданаБогда
новића,укојимајеизносиомишљењеда јепраисторијска
архитектурауправотаквазањега.Капителисузооморфног

15РајнерМ.ЈеврејскогробљеуБеограду,01.07.2014.,http://www.makabi
jada.com/dopis/gradovi/grobgd/grobljebgd.htm

16Шакота,С.нав.дело,стр.124.
17Чоловић,И.нав.дело,стр.78.
18Богдановић,Б.нав.дело,стр.2223.Тадасампомнопроучаваоархеоло
шкематеријалеиситуационеплановеитрагаозамагијскимсмислом
најранијихпротоурбанихипрвихурбанихпланиметријскихфигура.Ни
јебилотешкоуочитидасеопсесивноиздвајајудвеидеалнегеометриј
скесенкекојимасусепрастариградитељи,градећисасвимнеидеално
итрапавосвојенасеобинеипакупорнодивиликругукаостаријаобјава
магијскежељеизатимдеривацијеправогуглаипонекиневештиква
драт.
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карактера и вуку корен из митологије, погребних култова
илиритуалапребалканскихнародауказујућинавезуизмеђу
егејскомикенскогикарпатскоподунавскогподручја.Про
фили тих антропоморфнихмитолошкихбића окренути су
наразнестранепросторногпејзажа,штонаводинапомисао
дасерадиосимболичнимчуваримапосвећеногместа.Ви
зуелнасимболикаовихпластичнихтелауПрилепу,кодпо
сматрачабудиунутрашњунапетостистрахопоштовање,као
дасеналазеусветилиштимакојасуподиглиАгамед19иБи
тон20,потомсебудиосећањенапуштеностимитскогграда
мртвихивеликихгубитака.

Крушевац(1965)
У меморијални комплекс се улази кроз Капију сунца као
простор у којем започиње свет успоменаи сећања, док је
постављањем 12 скулпторскихформи исклесаних у каме
нурегулисанопејзажнорешењетерена.Овеформепосво
јојсилуетиподсећајунаптицекојеузлећусаземљеилина
људскефигуресаподигнутимрукама.Стилизацијаформије
радикална,докјенањиховимповршинамауклесанасерија
знакова у средњовековној орнаментици.Њихово визуелно
симболично значење изражава поруку васкрсења, полета,
оптимизма,животнерадостикојајејачаодсмрти.21

Мостар(1965)
Уовоммеморијалусеосликавабогатастилскаполиморфија
целогБалкана.22Некропола јерешенасимбиозомскулпту
ралних,архитектонскихиурбанистичкихизражајнихсред
става.23Шестстепенастихтерасаналиккрововимаобликују
теренједнемаркантнеузвишицеизнадсамогградаМоста
ра.Богатевизуреиспуњенесусплетомпластичнихознака
метафоричногзначења.Одкаменихплочаскинутихсаста
рихмостарскихкућаиоблутакаизНеретвесаграђенјеград
сећањачијеулицеитрговислужезасусретесаонимакојих
вишенемаичијеседелонесмезаборавити.Докјенаса
момврхубрдаподигнуткругсаштитом,названкосмос,на
којемсуприказанисимболисунца,месецаизвезда.Њихов
универзалниговорнагонинаконтемплацијуовечнимтема
маживотаисмрти.Наовомспоменику,каоиуцеломме
моријалу,неманичегакционог,агитаторског,победничкоги

19Срејовић,Д.иЦермановићКузмановић,А.(1989)РечникГрчкеиРим
скемитологије,Београд,Српскакњижевназадруга,стр.23.

20Исто,стр.8081.
21Шакота,С.нав.дело,стр.126.
22Богдановић,Б.нав.дело,стр.91.
23Шакота,С.нав.дело,стр.127.
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тријумфалистичког.24Какоћеовуграђевинутумачитипо
сленас?Штаћеуњојдоживети?Хоћелидеца,нашедеце
видетиуовомспоменикусликунекогчудног,поносногиху
маногграда,дигнутогкаофатаморгананегдеизмеђунеба
и земље.И хоће ли уњему препознати свој град у једном
давном, поносном,тешком времену када је најтеже било
битииостатичовек.25

Јасеновац(1966)
НакомплексуЈасеновац,највећемконцентрациономлогору
уЈугославији,подигнутјеспоменикувидуцвета.Занеза
мисливепатњеистрадалништвоизабранајескулптурална
метафора која изражава идеју да добро тријумфује вечно.
Геометријском стилизацијом форме створен је кристално
чист облик, богат алузивношћу и симболиком која не де
примира, већулива верууживот.Док са једне странебе
ликаменицветреалноизрастаизтлапоприштастрадања,с
друге,пак,странесењеговаимагинарнапредставаогледау
водамаСаве–такође,масовнојгробницинедужнихжртава,
штоспоменикудајепосебнуекспресијууовомаутентичном
пејзажу.26

КосовскаМитровица(1971)
НаПартизанском брду изнад града, где су сахрањени по
смртниостацирудараТрепчепогинулихуНОРу,подигнут
јемонументалниспомениккенотаф.Дваимпозантнастуба,
са реминисценцијама на дорски стил, придржавају балда
хинувидупреполовљеногцилиндракојиподсећанарудар
ски вагонет.27 Због монументалних дорских стубова, сти
чемоутисакдасеналазимоиспредхрамабогаЈанусаили
двојне капије, посвећене овом староримско божанству,28
којајеотваранаприликомодласкаурат,азатваранакадасе
закључимир.Симболикакенотафајеновипочетак,каошто
јеибожанствоЈанус,богсвакогпочетка,чуварсветаико
смоса,асвакамолитваижртвабезобзиранато,комбожан
ствујенамењена,почињењеговимпризивањем.Споменик

24Богдановић,Б.нав.дело,стр.121.АкосамградиоспоменикуМостару
младимљудимакојисуизгинулиупартизанимаикојисубилимуслима
ни,ихрушћани,иСрби,иХрвати,јасаммораодатражимзаједнички
код,азаједничкикодјебиопрекултни,онјеишаоупросторе,упрабал
канскеформе.Јасамсевраћаонатепрастареформе,јерсуонемогле
данасобједине.

25Исто,стр.180.
26Шакота,С.нав.дело,стр.127.
27Исто,стр.129.
28Срејовић,Д.иЦермановићКузмановић,А.нав.дело,стр.176.
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делује импресивно и достојанствено, а својом необичном
силуетомснажномаркирапејзаж.

Травник(1975)
НекрополауТравникуимавеликесличностисастилским
решењемнекрополе уПрилепу из 1961. године.Низ дво
чланих стела распоређених у простору, следи ону тежњу
Богдана Богдановића о слободној, немарној архитектури.
Наобестранесвакестеле,исклесанајеувисокомрељефу
представадвоглавогзмајаилизмије,фунерарногзнака,који
вучепореклоиздубокепрошлости.29Стилизованообличје
митолошке звери делује врло импресивно, симболишући
тајновитостпатњиистрадања,алиуистовременасподсећа
напредставестароримскихгенија30,којисупредстављани
увидузмија,штобитребалодаистакнебесмртностдуше.
Снага пластичногизраза ових стелаињихова диспозици
ја упростору,делујудубокомсугестивношћукојанагони
на размишљање о  основним принципима живота једног
човека,народа,колективаилиместа.

Чачак(1980)
Намаузолеју у Чачку, понавља се мотив Јанусовог храма
илидвојнекапије,којиимамонакенотафууКосовскојМи
тровицииз1971.године.Маузолејјеостваренкаограђевина
једноставнихимирнихоблика,античкихпропорција.Уну
трашњипросторпратиспољашњиобликграђевинекојичи
нетрапезоиднипилонинаткривљенидвосливнимкровом.31
Читава грађевина, њен унутрашњи и спољашњи простор,
обележенисуфасцинантномскулптурскомдекорацијомис
клесаному јабланичкомграниту.Низкосинепилона,како
саспољнетакоиунутрашњестране,одкровадобазе,ис
клесанисупрофилигрифона,укупно620обличја,одкојих
сениједнонепојављуједвапутауистомоблику.32Грифон
каомитскобиће,33укомејесједињенанајјачаптица(орао)
инајјачаживотиња(лав),постаојесимболнајвећеанимал
не снаге. Тиме је изједначаван са божанском снагом.Оно
штокоднасбудизебњујестеуправоњиховприказ,гдезвер
једнадругупрождире.Овабогатазооморфнаорнаментика
набијенајесимболичноменергијомстрахаодзвериунама
самима,доосећајатријумфаиослобођења.

29Шакота,С.нав.дело,стр.131.
30Срејовић,Д.иЦермановићКузмановић,А.нав.дело,стр.94.
31Шакота,С.нав.дело,стр.134.
32Богдановић,Б.нав.дело,стр.106109.
33Срејовић,Д.иЦермановићКузмановић,А.нав.дело,стр.99.
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ВрњачкаБања(1981)
Просторниспоменпарк јеподигнуту знаксећањанаПо
пинску битку (1944. године) којег чине различита стерео
метријскатела,повезанамеђусобнопоидејнојосновици
линдричнимотвором.34Дубокопромишљенархитектонски
склопимеђусобнипросторниодносовихтела,распоређе
нихуслободнојприроди,наговештавасакралнизначајме
ста.БогданБогдановић јеуовомспоменпаркуобјединио
претходнадваскулптуралноархитектонскаиурбанистачка
решења изКрушевацаиМостара.Чистиоблициигеоме
тризамкомпозициједелујууздржаноидостојанствено,по
степенооткривајућислојевитостсимболичкогзначењагра
дамртвих.Док јецилиндричниотвор свих геометријских
теласимболпочетка,космосаибесконачности.

Закључнаразматрања

КадасагледамосвеспоменикеЈугословенскемонументал
нескулптурепосвећенереволуцијиод1960.до1980.године,
некакосевраћамонаконцепткомплекснихактивностикоје
суспроводилиусвојојфилозофијиирадуГауди,Хундертва
сер.Надовезујућисенањих,младеархитектеједногновог
режима Југословенства, својим радовима не желе да оду
зимајуприроди,којајеималапревишегубитакауПрвоми
Другомсветскомрату,већдајојсеприлагоде.Инспирисани
фунералномуметношћуизпраисторије,онисувишеууло
зиархеологаградитеља,гдесвакипомеренкаменсаоткри
веногтумулусавраћајунасвојеместо,ужељидасачувају
универзалнусимболикупраисторијскогчовека.Тимвизуел
нимсимболимасууједињавалисвенародеинародности,у
слављењупребалканскихкултова, у којима је соларни си
стемизворживота,пролазностиипоновнограђања.Етичко
ишчитавањеовихвизуелнихсимболанеможесеостварити
безпознавањаисторије,којанасучиданепостојинезави
сна традиција једног народа, већ сплет традиција многих
другихкојеједнадругубогате.35

АрхитектаБогданБогдановић,јеодсвогпрвогспоменика,
подигнутомЈеврејскимжртвамафашизмаипалимборцима
уБеограду,постаосвестантерелевантностиуетичкомиш
читавањууметничкихформимонументалнескулптуре.Сви
јавниспоменицинапрвомместуобележавајумислигенера
цијекојаихподиже,насталојнамислимабројнихгенераци
јаизпрошлости.Уметникјеусвемуовомемедијум,којиу
једномвизуелномсимболу,обједињујесветемисли,сећања

34Шакота,С.нав.дело,стр.134.
35Богдановић,Б.нав.дело,стр.14.
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ипраинспирације,смештенеусадашњост.Тајконтинуитет
семожеостваритијединоснагомњеговогсаопштења,уну
трашњомлогикомзнаковаисимбола.Коликосеједанјавни
споменикилиуметничкоделододирујусаконтинуитетом
људскихсећања–антропологијоммеморије,толиконалазе
својеместоувремену36.Наосновуовогавизуелнисимболи
југословенске монуметалне скулптуре посвећеној револу
цији19601980(расцветалибожури,цветови,птице,људи
укретању,Јанусоведвојнекапије,пролази,кенотафиигра
довиизгубљенихдуша...)37сукодпосматрачанаглашавали
унутрашњу напетост, присећање великих губитака, про
лазностиживота,алисуистосвојимформамаизражавали
мотиве поновног рађања – васкрсења, полета, оптимизма,
животнерадости,исконскенадчовечанскеснаге.Уњиховом
етичком ишчитавању, није постојало ничег националног.
НажалостданашњаантропологијамеморијенароданаБал
канукојасевезујезаовумонументалнускулптурујеувиду
индиферентнихподсетника,којисеузависностиодвреме
настављајуупогрешанконтекст.Накрајукаоутеха,нам
остајуречиБогданаБогдановића:Усвакомслучају,сигурно
једатиспоменицинећегенерацијамабудућностиговорити
истоштоинамаговоре,аливажноједанезаћуте.38

36Исто,стр.138144.
37Шакота,С.нав.дело,стр.116120.
38Богдановић,Б.нав.дело,стр.32.
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ANETHICALREADINGOFVISUALSYMBOLSOF
ARCHITECTBOGDANBOGDANOVIĆ

Abstract

AnalyzingvariousinterviewsgivenbythearchitectBogdanBogdanović,
whichwerecompiledinabookGlibikrv(MudandBlood),wecould
discerntwodifferentimagesofBelgradethathecherishedinhismind.
OnewasanimageofamythicalcityofoldCelticcivilization,raised
between the two rivers – theDanube and the Sava asmale and the
femalesymbols–whichwasamixtureofafuturisticmodernismand
prehistoricnecropolisandsettlements.Theotherimagewasimprinted
with rough changes that theYugoslav society underwent after 1983,
whichhehadanticipatedsayingthatalmostallBalkancitieswouldend
uplikearcheologicalsites,buriedunderruinsofacultureandhistory
ofmanynations.Thispaperwillalsoanalyzethefirstmonumentraised
inBelgradeinhonouroftheJewishvictimstofascism,andwilltryto
discoverauniversalsymbolicofthememorialmonumentthiseminent
architectbuiltfrom19601980.Theintentistoofferanethicalreading
of the almost forgotten language of symbols, visual signs and arts
whichpartiallyjustifiesthenatureofMan/BuilderandMan/Destroyer

foundinallofus.

Кey words: Bogdan Bogdanović, memorial monuments, universal
symbolic,ethicalreadingofart,visualsign


