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Сажетак: У пе ри о ду од пе де сет го ди на, ко ли ко је про шло од смр
ти ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа (1897–1967), о ње го вом бо га том 
про јек тант ском опу су пред у зе то је низ озбиљ них исто ри о граф
ских и на уч них ис тра жи ва ња. У јед ној од пр вих де таљ них сту ди
ја, у члан ку под на сло вом „Ни ко ла До бро вић или о по ве ћа њу с вре
ме ном”, као ре зи ме прет ход них ана ли за на ве де но је де вет кључ них 
прин ци па До бро ви ће ве ар хи тек ту ре. Овај рад је кон ци пи ран као 
има ги нар ни ди ја лог са ау то ром пред мет не сту ди је, Ран ком Ра до
ви ћем (19352005), До бро ви ће вим сту ден том и са рад ни ком, та ко
ђе вр сним ар хи тек том и ур ба ни стом, про фе со ром и те о ре ти ча
рем са вре ме не ар хи тек ту ре. Има ју ћи у ви ду ре зул та те но ви јих ис
тра жи ва ња, рад на сто ји да до ку мен ту је и кри тич ки пре и спи та 
ње го ве ра не уви де и ту ма че ња, и по но во, из са вре ме не исто риј ске 
пер спек ти ве, ука же на вред ност ко ју има ју, ка ко на во ди Ра до вић, 
До бро ви ће ве „по ру ке и ве сти, ре чи и иде је, цр те жи и гра ђе ви не, 
’ва ља ни’ про стор ко ји је увек и део све та”.

Кључнеречи: Ни ко ла До бро вић, Ран ко Ра до вић, прин ци пи ар хи
тек тон ског про јек то ва ња, кри тич ки оглед
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Про јек тант ски прин ци пи:  
из ме ђу ефе мер них кон струкaта и  

уни вер зал них вред но сти

НаосновуувидауизузетнобогатархитектонскиопусНи
колеДобровића,можемоприметитидајењеговапраксаве
омасложенаидисперзна,ипретпоставитидајеуизвесним
аспектимајошувекнесагледиваилинедовољноистражена.
Истовремно,међумноштвомразличитихтемаипитањакој
масеДобровићусвомрадубавио,могућејепрепознатии
издвојитирелативномалискупосновнихначелакојињего
вом раду дају изузетну кохерентност и континуитет. Тако
још1979. године, у чланкуподнасловом „НиколаДобро
вићилиоповећањусвременом”,РанкоРадовићпоставља
питање„трајнихпринципаархитектуре”којенамДобровић
оставља и, као резиме претходних анализа, у свом тексту
наводидеветначелакојепроналази уосновиДобровићевог
стваралаштва.1

Радовићевапотрагазасуштинскибитнимиуниверзалним
вредностимауархитектонскомпројектовању,каоинамера
дасеовевредностипрецизноутврдеисистематизују,чине
сеупрвимаханахроним,будућидајеутовремепозитиви
стичкапарадигмауисториографијивећувеликобиладове
денаупитање.2Пажљивимчитањем,међутим,сазнајемода
јепозицијаауторадвострукокодирана:с једнестране,од
ређенајевеликимпознавањеммодерне/савременеархитек
туре,широкогобимаикарактераДобровићевепраксе,као
иличнимпознанствоминепосреднимискуством,тестога
претендујенависокстепенобјективности;садругестране,
недостатакисторијскедистанцеРадовићнадомешћуједели
катнимсубјективнимопсервацијамаитумачењима,ивећу
самомизборукључнихпринципаињиховојинтерпретаци
ји,евидентанјебитанутицајкритичкогтеоријскогдискурса
шездесетихиседамдесетихгодинадвадесетогвека.

Кадапишео„трајности”,каоједномодчетириосновнакри
теријумаувредновањуархитектонског,односноуметничког

1 Radović,R.(1979)NikolaDobrovićiliopovećanjusvremenom,Ur ba ni zam 
Be o gra da бр.52,Beograd, str.1829.ОживотуирадуРанкаРадовића
видети:Blagojević,Lj.(2011)RankoRadović:profesor,urbanist,arhitekti
teoretičararhitekture,Matica: časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu
br.48,Cetinje:Maticacrnogorska,str.379390.

2 Према Турникиотису (Panayotis Tournikiotis), преломни моменат који
означавапочетаккритичкогпреиспитивањамодерногпокретауархи
тектурикоинцидирасапојавомкњигеРејнераБанама(ReynerBanham),
The ory and De sign in the First Mac hi ne Age(1960).Tournikiotis,P.(1999)
The Hi sto ri o graphy of Mo dern Ar chi tec tu re,Cambridge,MA,London:The
MITPress,p.148.
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опуса, према енглеском песнику, Т. С. Елиоту (Thomas
StearnsEliot),Радовићуказујенапроблемисторијскедис
танцеинапроменљивост„судавремена”:

„Трај ност у делу Николе Добровића није могуће
већ сада истински објективно узети у разматрање:
деценија није довољна, панинеколико. (...)Тона
равнонезначиданећебитидаљихоцењивања,ида
се суд временанеће и даље допуњаватиимењати.
Напротив. Али је уверење, разлоге ћемо наводити
касније,даћетедопунесудовабитисамопотврђи
вање укупног лика и домета, обима и посебности
Добровићевогградитељскограда.”3

Овајесеј јеконципиранкаокритичкиоглед,снамеромда
из нове перспективе, четири деценије после објављивања
Радовићеве студије, упоредимонеке одњегових стручних
увидаипроценасарезултатимановијихистраживањаиус
поставиморелацијесасавременимтренуткомуархитекту
рииархитектонскојисторијиитеорији.Собзиромдапре
цизноутврђивањенакојиначиниукомобимујезнањео
Добровићевомживотуирадуумеђувременупроширенои
продубљено,може бити предмет једино знатно обимнијег
истраживања,бавићемосеосновнимпринципимаДоброви
ћевеархитектонскепраксе,онимакоје јевећуочиоипот
цртаоРанкоРадовић.Напочетку,примећујемодабиданас
преговорилиотра ја њунегоотрај но сти,оак ту ел но сти
иге не ра тив но стипојединихпројектантскихидеја,негоо
пре но ше њу у „веч ну” ри зни цу при сту па и ми сли(Радовић).
Уовомконтексту,урадуненастојимодасебавимопреи
начењемранихисторијскоинтерпретативнихистраживања,
већда,крозњиховопоновночитање,бацимоновосветлона
неколикоосновнихпројектантскихпарадигми,кључнихза
радНиколеДобровићаирелевантнихзановусавременост
двадесетпрвогвека.

Три основ на До бро ви ће ва  
про јек тант ска на че ла

ОддеветпринципапројектовањаприказанихустудијиРан
каРадовића,детаљнијећемоиспитатипрватри,подпрет
поставкомда су одпримарног значаја за карактерДобро
вићевепраксе, тедасуосталисекундарни,односнодасу
изведени из три основна начела.Последњи, девети прин
цип,реклибисмо,имазначењакојаделимичнонадилазесве
претходнепремисе,паћемогаиздвојити,иинтерпретирати
засебно,узакључнимнапоменама.

3 Radović,R.нав.дело,стр.21.
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1

Као први Добровићев пројектантски принцип наводи се
„повезаност са околином”, односно, у даљем појашњењу,
„некодубокоосећањезадато,локално,конкретнопростора
инасељакаоцелине”.4Радовићуказујеназначајнамереи
вештинеархитектедауспоставиквалитетнеипродуктивне
релацијесапросторнимидруштвенимконтекстом,аисти
цањеовогпринципаупрвипланможеморазуметиу све
тлупостмодернекритике„интернационалногстила”,којаје
крајем1970ихгодинабилаусредиштупажњестручнејав
ности.Кључнаречутумачењуовогпринципа,„осећање”,
сугеришенамдајеовавештинаДобровићуиманентна,ида
се,пресвакогпознавањаиразумевањакарактераодређеног
простора,архитектанајпреослањанасвојаистанчаначула.

ДобровићевборавакираднаподручјуДубровникауперио
дуизмеђу1934.и1943.године,реклибисмо,недвосмисле
нопотврђује ову тезу.Његова чулна, каоиинтелектуална
повезаност са околином јасно семанифестују у сачуваној
документацијиизпериода,нафотографијама,уписмимаи
пројектима, сведочењима савременика, као и крозДобро
вићевестудијеисториједубровачкогградитељстваивртне
уметности.Директноинедвосмислено,отомесведочеисви
архитектонскиобјектинасталиуовомпериоду.Постављене
једнапореддруге,фотографијевилеВеснанаострвуЛопуд
(1939),ивилеСвид,уЗатону(1940–1941)(слика1),говоре
прецизноодиференцијацијиипажљивоуспостављенимре
лацијамаизмеђуархитектуреинепосредногокружења,које,
важнојенагласити,нисузаснованенаподражавањутради
ционалних техника градње. За разлику од парадигматског
примерамодернеархитектуреистогпериода,ЛеКорбизјео
ве(LeCorbusier)вилеСавуа(Savoye)уПуасију(1939),која
такођекаокамеракадрирапејзаж5аликојајепројектована
такодасеможесаградитинабилокомместу,6дубровачке
виле су настале као одговор на особености и јединствене
услове сваке појединачне локације, у оквиру ширег кон
текстајадранскогимедитеранскогмакропејзажа.

Постављањем принципа по ве за но сти са око ли ном у први
план, Радовић не само да рефлектује интересовања свог
момента савремености, већ антиципира и правац будућих
промена парадигме. Осећај и перцепција, имагинација и

4 Radović,R.нав.дело,стр.29.
5 Colomina,B. (1996)Pri vacy and Pu bli city: Mo dern Ar chi tec tu re as Mass 

Me dia,Cambridge,Mass.:TheMITPress,p.312.
6 LeCorbusier(1937)Qu and les cathédra les éta i ent blan ches: Voyage au pays 

des ti mi des,Paris:ÉditionsPlon,p.26.
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интуиција, постаће у времену садашњемпредмет бројних
истраживањаиснажнафасцинацијасавремнихархитеката.
Насупротимперативаобјективностиирационалностикоји
сусеналазилиуосновимодернистичког,односнопросвети
тељскогпројекта,напочеткудвадесетпрвогвекаархитекти
итеоретичариархитектуреоткривајуновеобликеуметнич
ке и архитектонске сензитивности.7 Добровић је у својим
теоријскимрадовимаодбациваопринципенаучнеестетике
имодуларнекоординације,супротстављајућиимзначајсоп
ственог,стваралачког,„духовногмодула”,8ипосебноинси
стираонаулозиинтуицијеууметничкојпродукцијиире
цепцији,међутим,важнојепотцртати,небезкомплексног,
дијалектичког односа са рационалним и интелектуалним:
„Дауметностнеманичегазаједничкогсалогиком,какото
тврдиКроче,неважизаархитектуру.Инајчистијаинтуици
јаархитектоваморадасехранинечим.Ниизчегаинизбог
чеганемаинтуиције.”9

7 Један од главних савремених теоретичара феноменолошког дискурса
у архитектури, ЈуханиПаласма, залаже се, например, да главнициљ
уметничкогобразовањанетребадапроизилазиизпринципауметнич
ког стваралаштва, већ из личности ученика ињихове перцепције.По
Паласми,„идејасензорногобучавања”требадасепрошириинадру
гедисциплине,  будућида је „префињеностнашихчулаиосећајност
размишљања(је)одзначајазасве”.Pallasmaa,Ј.(1999)Življeniprostor.
Otelotvorenoiskustvoiosetilnamisao,u:Pro stor vre me na, ur.Selenić,А.i
Đokić,V.(2017),Beograd:UniverzitetuBeograduArhitektonskifakultet.

8 Милинковић,М.(2005)ДуховнимодулархитектеНиколеДобровића–
анализамодуларнекоординацијенапримерудвапројектаиздубровач
когпериода,Ар хи тек ту ра и ур ба ни замбр.1617,стр.87103.

9 Dobrović,N. (1965)Sa vre me na ar hi tek tu ra 4: mi sa o ne pri to ke, Beograd:
ZavodzaizdavanjeudžbenikaSRSrbije,str.225.

Слика1НиколаДобровић,а)ВилаВесна,Лопуд,1939;
б)ВилаСвид,Затон,19401941.Извор:фотографијеМ.

Милинковић,2004.и2006.година
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Други значајан увид Ранка Радовића је да за Добровића
архитектурапредстављаод нос, тj.дасеусредиштуњего
вепажњененалазисамархитектонскиобјекат,већсложене
релацијекојесекрозархитектонскипројекат/објекатуспо
стављајуупросторуивремену.Удаљемтумачењуовете
зе,ауторнаводидаархитектураподразумева„савладавање
програмаипроцеса, развијањеипре(о)владавање контра
дикторностииограничења”, идајезаДобровића кућа исто
времено „иделоидеоживотнихситуација,дакледајеса
мимтим,противречнаисложена”.10

Идеју о противречности и сложености у архитектури је
1966.годинеуархитектонскутеоријуувеоамеричкиархи
тектитеоретичар,РобертВентури(RobertVenturi).11Препо
знајућиуДобровићевојархитектуриидејекојећепостати
семиналнетекнаконњеговесмрти,Радовићпосредноаргу
ментује својуосновнупретпоставкуо „трајности”Добро
вићевих основних пројектантских начела.О значају и ка
рактеруовоггенеративногпринципа,данасговорестудије
случајакојесунасталекаорезултатновијихистраживања,
посебноонечији јепредметрадаДобровићевокапитално
дело, пројекат зграде Државног секретаријата за народну
одбрану(1953–1963)уБеограду.

Најновија истраживања, рекли бисмо, додатно померају
границеидометеуразумевањукомплексностиивишезнач
ности Добровићеве праксе. У књизиЉиљане Благојевић,
Итинерери: модерна и Медитеран. Траговима архитеката 
Николе Добровића и Милана Злоковића(2017),тежиштера
дасепомерасапојединачнихобјекатаипројеката,архитек
тонскихидејаиконцепата,намногострукерелацијепрема
историјском градитељском наслеђу и савременим тенден
цијамамодерногпокретаупредратномипослератномпе
риоду.12 Испитивањемширег референтног оквира културе
грађењаујадранскомприморју,крозиспреплетанеисториј
скеикултуролошкенаративе,ауторкаотварановеперспек
тивеуинтерпретацијииразумевањуархитектурекључних

10Radović,R.нав.дело,стр.29.
11Venturi, R. (1989) Slo že no sti i pro tiv reč no sti u ar hi tek tu ri, Beograd:

Građevinska knjiga. Naslov originala:Venturi, R. (1966)Complexity and 
contradiction in architecture,NewYork:MuseumofModernArt.

12Blagojević,Lj.(2015)Iti ne re ri: mo der na i Me di te ran. Tra go vi ma ar hi te ka ta 
Ni ko le Do bro vi ća i Mi la na Zlo ko vi ća,Beograd:JP„Službeniglasnik”/Uni
verzitetuBeogradu‒Arhitektonskifakultet.
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личностимодернизмауСрбији/Југославији,МиланаЗлоко
вићаиНиколеДобровића.13

Упогледусложеностиусловапројектовања,грађењаире
цепције, међу Добровићевим дубровачким пројектима и
реализацијама,издвојилибисмопројекатнадоградњевиле
доктора Едгара Волфа, у дубровачкој Вали од Лапада, из
1940.године(слика2).Дабисморазумелиунутрашњулоги
куовогпројекта,важнојеиматинаумуспецифичносттре
нуткаукомејеоннастао,иусловаконтекстакојинисухар
монични,каоштобисмонаосновуфотографијаизпериода
моглизакључити.УписмимаНиколеДобровићасвомбрату,
ПетруДобровићу,сликару,проналазимоподаткеодруштве
номиисторијскомконтекстукојибацајуновосветлонаиде
ализацијумедитеранскихвилаисуптропскихвртовауме
дитеранскомпејзажу.Унедатираномписмуиз1940.године,
Добровићпишеосвојимстрепњамаипотребидасесупрот
ставиратукојинадолази:„Алидокдогужведођенастојим
битимиран.Радиммного,највишенаадаптацијидрВолфа
наЛападу,којазахваћавећихдимензија.Срушилисмокров
надстаромкућом(...)изамениогатрасомнанајвећезапре
пашћењемалограђана.Напрагуновогкатаклизма,људисе
чудетоликимпроменамаисмелости.”14Почетакизградње
три бетонске перголе (шетнице), Par nassos – Olympos – 

13Видети,например,поглављеподнасловом„Потрагазаздрављем”,ко
јесебавиодносомДобровићасапрашкимидубровачкимлекарима,и
објашњаваширизначајизначењањеговихпројекатауовомконтексту.
Исто,стр.97105.

14Добровић, Н. (недатирано) Пи смо Пе тру До бро ви ћу, Заоставштина
ПетраДобровића,Историјсказбиркабр.14758/IV411,АрхивСАНУу
Београду.

Слика2НиколаДобровић,а)ВилаВолф,Дубровник,19391940.
Извор:МузејнаукеитехникеуБеограду,Одељењеархитектуре,
ЗаоставштинаНиколеДобровића.б)Перголе виле Волф,поглед

назалив.Извор:фотографијаМ.Милинковић,2006.
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Kosmos, уз средњовековне зидине на ободу парцеле виле
Волф,обележаватренутакукомеДобровић,реклибисмо,
одлазинајдаљеусвојојпројектантскојсмелости,укомплек
сномдијалогусадруштвеноисторијскимконтекстом.

3

Трећекључнопројектантсконачело је„функционалности
функционисањепростора”,који,какоистичеРадовић,„ни
супосебинициљ,ниидеал,нипрепрека”.15Каоаргументу
прилоговојтези,приказалибисмофрагментеДобровићевог
пројектазанајамнувилудоктораИваРачића,будућидаје
најмањепознатстручнојиакадемској јавности,адацрте
жи,каоиТехничкиописпројекта,недвосмисленоуказују
на Добровићеву приврженост идеалима функционализма.
ПројекатнајамневиленијеизведеничувасеуДубровачком
архивукаодеообимнедокументацијекојајепратилапро
цеспројектовањаиизградњеупериоду19371943.године,
напарцеликојасеграничисашетницамаимодернимвртом
доктораВолфа.16

УТехничкомописудетаљносуобразложенеосновнепред
ностимодернеградњеуодносунатрадиционалну.Стамбе
нејединицесу,каконаводиДобровић,„намењенезаставно
вањемладимпаровима,професорима, официрима, држав
нимиопштинскимчиновницима,анарочитоониммладима,
који бивају често премештени”.17 Рационалност скелетног
конструктивног система, заједно са применом савремених
техничкихунапређењаупогледуграђевинскихинсталација
иопреме,омогућавајуизузетнуфункционалностуоргани
зацијисклопа.Јединицесуорганизованетакодасвакаима
засебнимокричворипространутерасусапогледомнаморе
(слика3).Императиврационалнеградње,међутим,није„ни
циљнипрепрека”,какоусвомчланкупишеРадовић.Кроз
мале коректуре у једноставној геометрији склопа, органи
зацијом заједничких друштвених просторија у приземљу,
наспрамминималнихстамбенихјединицанапрвомидру
гом спрату, и посебно, пажљивим пројектовањем детаља,
каошто су уградни плакари, уградне клупе у ходницима,
узидане каде у купатилима, употребом стакленихпризми,

15Radović,R.нав.дело,стр.29.
16Оовомпројектувидетидетаљнијеу:Милинковић,М.(2007)Кри тич ка 

прак са ар хи тек та Ни ко ле До бро ви ћа: ду бро вач ки пе ри од (1934–1943),
магистарскирадодбрањеннаАрхитектонскомфакултетуУниверзитау
Београду.

17Добровић,Н.(1937)Најамна вила доктора Ива Рачића у Дубровнику на 
Лападу: технички опис пројекта,куцанитекст[2стране],Грађевински
планови,1940:150/1,ДржавниархивуДубровнику,стр.1.
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итд., Добровић већ тада одступа од догми функционали
стичкогидиома,којећекаснијепостатисредишњипредмет
постмодернекритике.

Се кун дар на про јек тант ска на че ла:  
ко мен та ри, до пу не и ре флек си је

Међуосталимпринципимакојисудискутованиупредмет
нојстудији,налазимосличностиипреклапањасапретходно
наведенимначелима,закојасмоустврдилидабисемогла
издвојитикаопримарна.Тако,например,четвртипринцип
којисеодносина  „разлагањеграђевиненањенеосновне
функционалнеиструктурнеделове”,можеморазуметикао
једну од пројектантских стратегија/метода архитекте, која
јеизведенаиздругогпројектантскогначела,наштауказу
јеиРадовићеводетаљнијеобјашњење:„Отудазначај’сила’
каоибрижностзауспостављање’енергија’измеђуделова
зграда,измеђуизграђеногинеизграђеногпростора,итд.”18
Каоиуобјашњењуседмогпринципа,кадапишеоспајањуи
прожимањусвихпросторнихнивоа,19илиосмог,гденагла
шаваДобровићево огромно поверење у структуру,20 Радо
вићразвијапретходнопостављенутезу,дајезаДобровића
архитектураод нос.

Запетиишестипринцип,такође,реклибисмодасуизве
дениизпретходних,али,узизвеснеизменеутумачењу,у
њимаоткривамододатнипотенцијал.Наиме,Радовићпре
цизнонаглашавадоминантнуулогукретањауДобровићевој
архитектури,итокретања„усвимоблицимаисвихтипо
ва.”Окретањукаоједнојоднајзначајнијихтемауцелокуп
номДобровићевомстваралаштвуговоре,готовобезизузет
ка,исвакаснијаобимнијаистраживањањеговеархитекту
ре.Међутим,удаљемтексту,Радовићнапомиње: „Изузму
лисевилеипрвереализације,оваћеградитељскасеквенца
бити скороцео став,извординамичностиипокренутости
многењеговеформе,далековажнији,чак,од’динамичких
схема’”.21

Коректура се тиче изузимања вила и првих реализација.
Наиме,улогакретања,покренутостиидинамичностиуДо
бровићевој архитектури, у континуитету се може пратити

18Radović,R.нав.дело,стр.29.
19„Кобиигде”,питасепрофесорРадовићсвојимпоетскимјезиком,„мо

гаодапрекиневезујединицасакућом,њеневезесанасељем,везенасе
љаса„лежећомархитектуром”инавише,алиинатраг.”Исто.

20Исто.
21Исто.
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почевши одњегових раних радова.22Навешћемо само не
коликопажљивоконструисаних’инструменатазакретање’,
којипотичуизовогпериода:просторзаигрудецеуоквиру
ДечјегодељењаМасариковихдомовауКрчукодПрага,нат
кривенапасарелакојаповезуједвакорпусаЈугословенског
домауПрагу, подземнипасажиу конкурсномпројекту за
ТеразијскутерасууБеограду,перголе/шетницеувртувиле
Волф,ивилаАдонисуДубровнику.Онипретходеконцепту
покренутогпросторакојићеДобровићдаљеразвијатиите
оријскиутемељитиусвојимпослератнимрадовима.

Такође,ушестојтезикојаговориозначајуконтрастаитра
гањазасупротностима,реклибисмоданедостајеједнаве
омабитнадихотомија.Узхо ри зон тал новер ти кал но, све де
нораз ви је но, то плохлад но, веч нопро ла зно, крх ко ста кло 
() ре ком и вре ме ни ма „об де лан” облу так,којенаводиРа
довић,додалибисмојукстапозицијуар хи тек ту рапри ро да,
или,прецизније,анор ган скоор ган ско.ВртовихотелаГранд
наЛопуду(1934–1936)означавајусамопочетакразмишља
њаоовомодносуиотварањеједнеширеивеомабитнете
ме.Овдебисмоприметилидасемекимлучнимконтурама
вилеуСребреномсупротстављајусетанкеиоштресилуете
чемпреса;узбелевертикалнеравнифасадевилеВе сна тре
перелистовимаслина;поредвилеСвид,засађенједрворед
палми, а излазак на балкон вилеАдо нис води у средиште
крошње мандарине. У свом приступном говору у Српску
академијунаукаиуметности,Добровићпомињедвегрупе
боровакојисупосеченизавремеДругогсветскограта,ако
јисусаДомомФеријалногсавеза(инебом),чинилиједин
ственуцелину.23Успостављањеовихрелација,каоистуди
јевртнеуметностикојејеДобровићпредузеојошзавреме
свогборавкауДубровникуикаснијепубликоваоувидусе
парата,однарочитогсузначајакакозаДобровићевцелоку
панпројектантскиопус,такоизасавременитренутакархи
тектонскетеоријеипраксе.

За кључ не на по ме не: де ве ти прин цип

Последњи, девети принцип – кон ти ну и тет у ар хи тек ту
ри као це ли ни и у са мој лич но сти гра ди те ља – враћанас
на почетну премису. Насупрот првој тези, у којој говори
о ,,дубоком осећању” архитекте, Радовић овде указује на

22ОзначајукретањаудубровачкомопусуНиколеДобровићавидети:Ми
линковић,М.(2007)Динамичка аперцепција: „континуитет просторне 
реалности”,нав.дело,стр.4057.

23Dobrović,N.(1971)Šestsličicaizsvetaarhitekture,Sa vre me na ar hi tek tu ra 
5,Beograd:ZavodzaizdavanjeudžbenikaSocijalističkeRepublikeSrbije,
str.92.
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значајистраживањауархитектури,којејеусловзасавреме
ну„стваралачкутранспозицију”, уз, какопише, „пажљиву
анализу конкретне своје ситуације и контекста.”24 Начело
континуитета,којенамбројнеи јошувекнедовољнопро
учене Добровићеве публикације живо документују, јесте
управоонокојеје,увремеуспостављањановихпројектант
скихпарадигми,посебноважнопотцртати.Уовомпослед
њемпринципу,препозналибисмоиначелокојеобједињује
свепретходне,атојена че ло са вре ме но сти.Какосмопока
залиупретходнимстудијама,овајметодолошкиконцептје
суштинскиодређиваопозиције,несамоДобровићевепрак
се,већархитектонскогмодернизмауширемјугословенском
контексту.25

Накрају,подсетилибисмонапитањекојеДобровићпоста
вљапокушавајућидасагледаразвојнипутсавременеархи
тектуре и њену блиску будућност. После периода Ве ли ке 
при пре ме,Ве ли ке ини ци ја ти ве,Ве ли ке ак ци је,Ве ли ке прак се
иВе ли ке екс пло а та ци је,претпоставкадаследипочетакјед
ногновогциклуса,означенајепитањемСу мрак или пре по
род?26Унедостаткупрецизниходговора,поновоипажљиво
читамоДобровићевеиРадовићевелекције,иразмишљамоо
савременимимпликацијамадеветогпринципаДобровићеве
архитектуре–начелаконтинуитета.

24Radović,R.нав.дело,стр.29.
25Видети у: Милинковић, M. (2013) Ар хи тек тон ска кри тич ка прак са: 

те о риј ски мо де ли,докторскадисертацијаодбрањенанаУниверзитетуу
Београду–Архитектонскомфакултету.

26Dobrović,N.(1963)Sa vre me na ar hi tek tu ra 3,Beograd:Građevinskaknjiga,
str.6.

Слика3НиколаДобровић,ПројекатнајамневилеИваРачића,
Дубровник,1937,основадругеетажеипопречнипресек.
Извор:цртежиудигиталномформатуЈованеКовачевић,на

основуоригиналнепројектнедокументације,Државниархиву
Дубровнику,Пројектнадокументација.ФондОпћинеДубровник,

1940:150/1.
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BASICPRINCIPLESIN
THEARCHITECTUREOFNIKOLADOBROVIĆ

CRITICALESSAY

Abstract

Overfiftyyears since thedeathof architectNikolaDobrović (1897
1967),hisricharchitecturalpracticehaspromptedanumberofserious
historicalandscientificresearches.Inoneofthefirstdetailedstudies,
inanarticleentitled“NikolaDobrovićorOntheIncreaseWithTime”,
ninekeyprinciplesofDobrović’sarchitecturehavebeendistinguished
in a summary of previous studies. This paper is conceived as an
imaginarydialoguewiththeauthorofthestudy,RankoRadović(1935
2005),whowasalsoanexcellentarchitectandurbanist,professorand
theoreticianofcontemporaryarchitecture,aswellasDobrović’sstudent
and collaborator. Considering results ofmore recent researches, this
workseekstodocumentandcriticallyobserveRadović’searlyinsights
andinterpretations.Also,itaimstoacknowledge,onceagain,yetfrom
anewhistorical perspective, the valueofDobrović’s “messages and
news,wordsandideas,drawingsandbuildings,‘proper’spacethatis

alwayspartoftheworld”–asRadovićhaspreciselypointedout.

Keywords: Nikola Dobrović, Ranko Radović, principles of  
architectural design, critical essay


