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Сажетак: Де ло Ни ко ле До бро ви ћа у да на шњем тре нут ку мо же 
да де лу је као ско ро јед на ко ак ту ел но ко ли ко је би ло у прет ход ним 
де це ни ја ма. Та кав ути сак, ме ђу тим, уко ли ко так са тив но раз мо
три мо фе но мен, ви ше не од го ва ра ре а ли те ту у го ди ни 2017. Раш
чла ња ва ње опу са Ни ко ле До бро ви ћа на ње го ве де ло ве: гра ђе ни 
ар хи тек тон ски, ур ба ни стич ки, пи са ни исто ри о граф ски, пе да го
шки, пи са ни те о риј ски рад, као и на ста ње по да на шњим, но во
на ста лим др жа ва ма ко је но ми нал но ба шти не ње го во де ло, по ка
за ће бит но скеп тич ни ју сли ку од оне ко ја је до не дав но вла да ла 
у на шој јав но сти, у Ср би ји. Суд би на До бро ви ће вог глав ног ар хи
тек тон ског де ла, не ка да шњег ком плек са згра да Ге не рал шта ба и 
Ми ни стар ства од бра не у Бе о гра ду, па ра диг ма тич на је за суд би ну 
укуп ног ста ња До бро ви ће вог де ла да нас. У том сми слу нео п ход но 
је раз мо три ти по јам „ак тив не ба шти не”, као ан ти но ми ју оно
ме што би смо тре ти ра ли као вир ту ел но „се ћа ње на ба шти ну”. 
Су мрак ур ба ни зма у Ср би ји дру ги је не га тив ни фе но мен ко ји је 
по сред но за де сио До бро ви ће во на сле ђе и ње га са мог као пи о ни ра 
са вре ме не ур ба ни стич ке ми сли код нас. Тре ћа ли ни ја ра да је раз
ма тра ње ка ко је струк ту ра До бро ви ће вог укуп ног опу са до са да 
ина че би ла вред но ва на код нас и да ли су вред но сти би ле објек тив
но ме ђу соб но по зи ци о ни ра не, с по себ ним освр том на по сле рат ни 
пе ри од и оства ре на де ла у Цр ној Го ри и не ре а ли зо ва не про јек те у 
Бе о гра ду.

Кључне речи: До бро вић, 2017, ту ма че ње, вред но ва ње, ак ту е
лизаци ја

Каданаконполавека,одњеговогбиолошкогскончања,го
воримооархитектиНиколиДобровићусанаканомдапре
меримоњеговоприсустводанас,неможемосебиданепо
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каонашем јавномдобрунеморанужноводитииспитива
њу, преиспитивањуњеговог личногидентитетаилимакар
осећањаидентитета,уколикотовећнијеисто.1

Године2017.укојојсмо,општеприхваћена јенормадасе
нека државна заједница дефинише као истовремено при
падајућаетносуикаоприпадајућасвимњенимграђанима
без обзира на националност.Што је толеранција у локал
нојзаједницимањенапредовалатаистовременостбивате
жазаразумевањеиреализовање.МиНиколуДобровићапо
аутоматизмусврставамоукорпуснашекултуре,безобзира
наспецифичануписуцрквенекњигерођенихуПечују,на
немачкопорекломајке,најугословенскилевичарскиживот,
напрашкуидубровачкудекаду,азбогпородицеизбогпо
следњечетвртинесвогавекапресвегауБеограђане,додуше
издругогпокушаја.2Тајака,вишеструкакодираностнеуда
љаваДобровићаодносиоцанашебаштинеибаштиненама,
напротив,онагачиниамбасадоромкојисевратиокућида
намзборииодругачијимискуствима.

Добровићје,посвемуштознамо,каопрофесорбиовансе
ријскиинформаторгенерацијастуденатаархитектуреовде
уБеограду,просвећујућиихипреносећиимдеосвог–за
данашњеприликепоготово–недвосмисленогитрајногзна
ња,оногионаквогзнањакојесенепојављујенаконнама
савременог типичног полусатног сурфовања Интернетом.
Предмет„Савременаархитектура’’којијезасноваогодина
макаснијејебиопрозорусветархитектуре,отвореногми
шљења,храбростиилибераторствакаогенералнеметафоре
Модерне, од временафранцуске Револуције до данашњих
дана.3

1 ОДобровићевомродитељскомидентитету,аштоувремекомунистич
кихидеолошкихматрицанајчешћенијебилопожељноилиуобичајено
истраживати, видети у: Ковачевић, Б. (2001)Ар хи тек ту ра згра де Ге
не рал шта ба, Београд:НИЦВојска, стр. 5, из напомене са преузетим
подацимаизлетописаРенатеМихалићиИгораЗидићаукаталогуиз
ложбеPe tar Do bro vić 18901990: re tro spek tiv na iz lo žba (1990), Zagreb:
MGC, где се по подацима заНиколиног рођеног брата види да им је
отац(такође)ПетарбиогркокатоликамајкаНемицакатолкиња.

2 Општепозната јекраткаепизодаДобровићевог(првог)краћегборавка
уБеоградунакондипломирања1923.године,кадаоннијепроцениода
друштвениамбијентупрестонициКраљевинеСХСнепогодујеархи
тектурионаквојкаквујеонвећвидеоусвојојглавиинастудијама,врло
брзосепотомвратившиуПраг.

3 Свакакосемораконстатоватидајепрвоиздањепрвoгтома:Dobrović,
N.(1952)Sa vre me na ar hi tek tu ra 1,Belje:izdanjeautora;штампаноодно
сно издато уБељу, у Барањи, као потпуно приватни, самосталниДо
бровићев трудипроизвод. За те године то је веоманеобичнапракса,
атребасеопсетитиида јеНиколин7годинастаријибратПетарбио
лидерБарањскерепублике1919.године.УсаставКраљевинеСХСушао
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Радохолик,колерик,биојеборацзадругачијеибољеградо
веикуће,далекоодданашњерестаурацијепартикуларности
интересаупољугаздовањапростором.Добровићјевладао
силним информацијама о свету архитектуре, тада доступ
ниммалокоме,алиихје„пропуштао’’крозсвојевредносне
судовеикрштаваокритеријуме.Данасживимоузаблудида
приступностинформацијамасамапорађаикритичкаразми
шљања,штојетемељназаблуда2017.иоколнихгодина.Је
дандеоДобровићевогпрофесорскогучинка, онајбазични
информациони,данасјескоронепотребан,другијенеопхо
дан,чакскривен–онајкритичкогтумачењаинформација.

Карактеристичност каријера универзитетских професора
једаимајусвојепомагачеиследбенике,најпрекаонадаре
нестудентеипотом,временом,каоафирмисанеархитекте.
Посебно јетоизражајнокаданеко,каоНиколаДобровић,
дођенауниверзитеткаоформираноикрупноимебезпрет
ходногмладалачкогпутауспонапаикомпромисадужњега.
ОДобровићусуафирмативнуслику,дивљењедистрибуира
лињеговиономадслушаоциакаснијеврлозначајнаимена
архитектонског еснафа, конкретно они који су у тренутку
Добровићевогфизичкогодласкасаовогасветабилиузале
ту,попутСлободанаМашића,РанкаРадовића,СпасојаКру
нића,МиланаЛојанице,МилошаПеровића, да набројимо
некеодданаснајпознатијих.

Но, од свог тог дивљења није проистекла ниједна моно
графијавеликанаабилојеевополавеканарасполоагању.
ЈединојеМилошПеровић,једномнајпренапочетку1980
ихадругипут,саКрунићем,предкрај1990их,направио
обимне зборникеДобровићевих текстова и документације
оњему,саједним,доступним,бројемпројекатаифотогра
фија.Употоњемнавратуисаобимномсопственомстуди
јом.4Извантога,ројилесусеанегдотебезпретеранезасно
ваностифактографијеибезикаквихбитнијихтумачења.5У

јесамоједандеоБарањедокједругидеотериторијетогименаостаоу
Мађарској.

4 Perović,М.(ur.)(1980)Do bro vić, Beograd: Urbanističkizavod;Perović,M.
iKrunić,S.(ur.)(1998)Ni ko la Do bro vić – ese ji, pro jek ti, kri ti ke,Beograd:
Arhitektonski fakultet, са студијом Перовића под насловом: Стварала
штвоНиколеДобровића:мисаонепритоке,стр.2179.

5 Заодносанегдотскогичињеничкогпарадигматичан јепримердетаљ
неанализедатумаувезисамотивомбуњастогкаменауДобровићевој
архитектури.УнаведенојкњизиКовачевић(2001)Ар хи тек ту ра згра де 
Ге не рал шта батаксативномдатумскоманализомпоказаноједајеБео
градбиопрвоместо(наконкурсномпројектузаПалатуПРИЗАДа),а
невилеДубровникапопретходноисказиваномопштемуверењу,закоје
јеДобровићпредвидеобуњастикаменкаофасаднуобраду.Немалиброј
истраживачаитумачаДобровићевогопусаипослеовогизведеногдока
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последњихдесетгодина,од2007.годинепојавилосенеко
ликопубликованихбављењаЉиљанеБлагојевићНиколом
Добровићем,усклопуширихтема,алисањеговомизузет
номулогомусвакојодњих.6Такосескоростиглодоисцу
рењанепосредногбаштињењаДобровићевихмисли,изјава,
љутњиилислављења,увеккаовредноснихсудоваоархи
тектурииурбанизму.

Поготовојеважноуочитифрустрирајућидисбалансзнања
оДобровићууодносунањеговунепосредноприсутну,из
грађенуархитектурукоднасуСрбији.Ималисмосамоком
плекскојизовемо„ДСНО’’или,чешће,„Генералштаб’’ико
јисузаправосвизналисамоспоља,дабисмоодједном1999.
некакоосталиибезњега,илиионбезљуди(нерачунајући
кулупремаБирчаниновој).Потомје,аиданастотраје,ис
постављензахтевдамубудевраћенауправотаспољашња
сликадоксеупозадинскојструктуријошништанезна.7У
тачки4.1.„ОдлукеоутврђивањузградаГенералштабаВој
скеСрбијеиЦрнеГореиМинистарстваодбранеуБеогра
дузаспомениккултуре”,којује22.децембра2005.године
потписаопотпредседникВладеМирољубЛабус,прописује
се „очување аутентичног изгледа, хоризонталног и верти
калног габарита, конструктивних и обликовних елемената
архитектуре, као и оригиналних материјала.’’ Другим ре
чима,спољниизгледмораостатиисти,реконструисан,као
и основни габарити, док се о функцији објекта ништа не
децидира.

СрбијаиБеоградбиотрпелидаимајусамоједногаливо
луминозногДобровића, реконструисаног, и да по ближим
илидаљимсуседствимабацајупогледенадругењеговеку
ћеидопуњујузнањасаГенералштаба.Услучајунеобнове
зградеАинекакве„мабузеовске’’прекомпозицијезградеБ
–којуниконормаланнећепотпуносрушитиизфинансиј
скихразлога–убеђенсам,нажалост,даћеселаганогубити
наслеђеНиколеДобровића,тоњењем,казабораву.

Устизању,такоданазовем,наслеђаНиколеДобровићадо
насјошједанаспектнеможебитинеевидентиран.Релатив
носудобропознатињегови,ономад,коментаринапитање
какојебираосараднике,званичнеинезваничне,узоколност

заобјављеног2001.наставилисудатумачеупотребубуњастогкамена
кодДобровићакаопримордијалнодубровачку.

6 Веома је важна књига: Благојевић,Љ. (2007)Но ви Бе о град – оспо ре
ни мо дер ни зам,Београд:Заводзауџбенике,јеруњојауторкаобиљем
података и адекватним тумачењима позиционира веома прецизноДо
бровићевуулогуупланирањуиподизањуНовогБеограда,којајеиначе
предметчестихнезаснованихисказаитврдњи.

7 Слу жбе ни лист РСод27.децембра2005.године.
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дамујеједанодпонуђенихкандидатабиоитадаврлонада
рениакаснијеизузетноцењенииутицајниБогданБогдано
вић(1922–2010).НиколаДобровићсеопределиозаЉиља
нуБабић(1922–1995)којајестеусвојојкаријеристигладо
статуса професора београдскогАрхитектонског факултета
аликојесе,уздужанреспект,никовишенинесећаосим
потомсарадничкомстатусупоредједногвеликана.Каосту
дентслушалацњенихпредавања,тамокрајем1970ихгоди
на,морам,нажалост,дапосведочимдасутобилаизразито
неинспиративнаизлагањаоурбанимпросторимазарекреа
цију.

Генералноречено,честоодспособностиистраживачаили
интерпретатора зависи ниво колекционирања чињеница а
поготовопрофилитумачењапојединачнихделаиличакце
локупнихопусаархитеката.Осимтога,изаИванкеиНиколе
Добровићанијеосталопородичнихнаследника,такодасу
се,например,књигеизњиховогстана,посмртиудовице
1995. годинемогленаћипо београдским антикварницама,
сапотписомпрофесораугорњемдесномуглунекеодпо
четнихнепарнихстраница.Иакотонијеправило,честосу
породичнинараштајиглавничуваридокументације,изсен
тименталних разлога.На срећу, деоДобровићеве заостав
штинејеуинституцијамаисањимсеможедостатогаура
дити.

Кадаобележавамополавекаоднечијегодласкаморамосе
упитатидалијесумачињеницаувезисарадомархитекте
углавномконачнаиличакмождадефинитивна,буквално?С
једнестранеодговорможебитиједноолако„да”,сдруге–
изричито „не’’!Можемо само констатовати да се појавио
једанДобровићев рад који раније није уопште спомињан.
Тоје,изформационогпериодаархитекте,такозванаАвион
палата на елитној прашкој адреси, на Вацлавским намје
стимабр.41,данаспознатакаоРамадахотелиповеликој
књижариуприземљу.Коднасјебиланеидентификованадо
једногкраткогчланкаТањеДамјановићкоја јеДобровића
истраживаланалицуместа,уПрагуипрашкимархивама
1990их, уз разговоре са потомцима власника бироа у ко
јимајеДобровићрадио.8Прошлегодинестекаосамувиду
четворотомниВо дич кроз Мо дер ну ар хи тек ту ру Пра гаЗде
некаЛукеша,издавансукцесивноод2012.до2015,укоме
сетазградаатрибуирадвојициаутора,БохумилуКозакуи
НиколиДобровићу.9

8 Дамњановић, Т. (1995) Добровићева Авион палата,Гла сник дру штва 
кон зер ва то ра Ср би је бр.19,Београд:ДКС,стр.216.

9 Lukeš, Z. (20122015) Pra ha Moderní – Velký prűvod ce po ar chi tec tuȓe 
19001950,IIV,Praha:Paseka.Четвртитомсеодносинапериод1950
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Утомповодудвамоментасуважнадабудунотирана.Нај
пре,елементиархитектурекојисеодмахилакоуочавајуна
овомпрашкомздању јесукарактеристични заДобровићев
вокабуларизасинтаксу:конзолнивишеспратнирелативно
плиткииспустувисининеколикоспратова,сапарапетним
тракама над којима су прозорске траке, некад прекинуте
уским пуним пољем али некад и са непрекинутим низом
прозора,употребаопекарскихелеменатауверљиветексту
ре,итд.Тимебисемогуће–реклобисесадаинанекина
чинверификовано–Добровићево(ко)ауторстводалопотвр
дитибездилеме.Али,акобисмоначинилисалтоипостави
лисебипитање:далијеописанаивидљиваархитектонска
синтаксакарактеристичнабашилисамозаДобровићева...–
одговорбибио,наравно,даније!Прегледпрашкеархитек
туретогпериодапунјеистоветнихмотива,уразнимвари
јацијама.Међутим, оноштопомало чуди је даДобровић,
иначеврлосклонуизвеснојмерисолипсистичкомвредно
вањусопственоградауПрагу,аигенерално,заживотане
спомињеовузградунигде.10Мождајеупитањунеусуђива
њенашегархитектедаоспориофицијелностауторства,јер
постојииправнопословнастранаствари,натакоизузетној
адресиусрцуПрагаидокјерадиоубироуКозакДушек
Маца.Присетимосе,тимповодом,Добровићевогдефини
сањашта је он тачно био – руководилац градње – у про
цесунастајањаМасариковихдомовапопројектуБохумира
Козака.

ДругикрупнипросторчињеничногупознавањаДобровиће
вогопусаугодини2017.панадаљеможебити,чинимисе,
детаљнијеувођењеупројекаткомплексаЕлектротехничког
факултета и Института Никола Тесла у новобеоградском
Блоку 32. Пројекте сам пре четврт века затекао у гомили
на поду некадашњегДобровићевог кабинета у поткровљу
Архитектонског факултета. Одавно је измењена намена
блоканаНовомБеограду,данаснајвишестамбеномихра
момСв.Димитрија.ЦрквуНиколаДобровићне бимогао
замислититамониунајхалуцинантнијимсновима,иакоје
архитектурањеговогкомплексаупројектуиз1963.године,
парадоксалноћесеиспоставити,слободнијаиинвентивнија
одобличјабилокојеновецрквеуСрбијиданас.

КомплексЕТФаиИнститутаНТблеснуо је самоупост
хумној „Савременој архитектури 5’’ и није бивао редовно

2000иузЗденекаЛукешањеговкоауторјеПетрКратохвил(Kratochvil).
УтомуIIнас.294експлицитносеговориоДобровићевомкоауторству
надзградомнаВацлавскимнамјестима.

10Авионпалате,календарскиразумљиво,немаупописимаделаидатума
ДобровићевоградаупубликацијиПеровићаиКрунића.
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репродукован касније.Чак у најтемељнијој публикацији о
Добровићу,ПеровићаиКрунићаиз1998.године,непосто
јиниједнаилустрацијаизтогпројекта.Разлогје,чинисе,
врло једноставан.Цртежи су остали на црвеним озалиди
ма, испресавијаним, и протицањем времена све блеђим и
блеђим.Наконполавекатребалобиихреинтерпретирати,
пажљивоисрецензијом,уАутоКЕДуисцртатианескени
рати,итимеомогућитивидљивосттеархитектуреданаси
касније,саврломалимступњемподразумеваненеаутентич
ности.ОваДобровићеваархитектураврлојеблискаонојса
ДечјегодељењауИгалуисамимтимбисесацртежамогло
битноквалитетније„уживети’’унештобезчегасмооста
линаНовомБеограду.НапројектуЕТФаиИнститутаНТ
(Добровићкористииницијаленапрочељу)конструкцијаје
још експресивнија, и то не у смислу изражајности него у
смислуобликовне слободе.Обрадаи употребаматеријала
јетакођеразрађенадокрајњихграница.ПремаБлоку32ду
бровачкадела(апстрахујућиГрандхотелнаЛопуду)делују,
безобзиранадатумскуразлику,каосрицањепочетничких
архитектонскихслогова.

ПрофилархитектеНиколеДобровићауБеоградуиСрбији
године2017.посебнојеинтересантнатема.Интелигибилно
и интелектуално јак човек, са оним атрибутом којимина
нашем језикуи даље бесмислено зовемо „пројектант’’, уз
великоизвођачкоискуство,каоурбанистаипланер,покри
вао језаправосвемогућеобластидокојихархитектможе
стићиадазнаданијеутуђемзанату.Образованушироком
лукуисанеколикоматерњихилираноусвојенихјезикабио
је,сведочилисусви,громадакаоличност.Данасбиможда
биоодличанпревезнашеиевропскихадресаалибикаопо
јединац,гледаноуСрбији2017,самоштрчаосвојимогром
нимзнањемиреаговањемнаурбанистичке гафовекојима
Београдсадаврви.

Нијеслучајно,какомијесведочилаИванкаДобровић1992.
годинеиштопостојикаосачуваноаудиоснимак,дајепо
следњакњигакојујежелеонаписатитрактатогрешкамау
архитектури.ПрофилпопутДобровићевогданаснемапосла
уСрбији,небибиодобродошао,архитектакојијесуверен
узнањуипраксипосвимлинијамаструкереметилачкије
фактор.АлиуправозатоједналинијабаштинеНиколеДо
бровићаданасјетајпрофилкојиживотовдашњиодбацује,
докједругонаслеђепотребазаспасомсудбинеградаисвих
наскојиевоозбиљнобринемозбогтога.

Једноодпитањакоједанасиовдеразматрамо,наконпола
векаодсмрти,јекакосеградБеоградодужиоњемуиње
говом делу својим меморијским начинима. Именом овог
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великана наше архитектонске културе обележена је улица
небашзанемарљивихдимензија.Одмахследепитањагде
јеона,кадаикакоједобилаДобровићевоиме?Налазисеу
зониуспонаодновобеоградскезаравнидобежанијскогпла
тоа,спајајућиулицеТошинбунариПартизанскеавијације.
Именованаје,уколикотакоможеморећи,путемлобирања
архитекатакоји сурадилинаурбанистичкимрешењимаи
архитектонскимпројектимазаоводанасвеликонасељеде
лаБеограданалевојобалиСаве.Паралелносњом,краћа
скоро заполовинуодДобровићевеалиипаксавишекућ
нихбројева,јеиулицаДрагишеБрашована.Оноштојеза
меморију на Николу Добровића овде нама битно је да је
целаБежанијскакоса,каотопонимновогнасељаанекао
географскипојам,иронично„неаутентична’’јерјеонаплод
накнаднепромененаменепростораиремоделирањаурба
нистичког концепта Новог Београда у чијем је настајању
недвосмисленаДобровићеваулога.

ЈеданодаспекатанаслеђаНиколеДобровићакојисечини
суштинским,каономиналнаконстатацијаанекаопозитив
нивредносниставпромене, јесменакатегоријеХеројства
архитектуре Модерне поновним окретањем Мајсторству
архитекатаињиховихархитектура.Тојеодвеликогзнача
ја,каотема,приодржавању,реконструкцијамаижељамаза
реконструкциједеламодернеархитектуреускладусаакту
елнимнормамаипотребамановихвласникаилинаручила
ца.ЧестаскетизамМодерне,произашаоувеликоизучења
оегзистенцминимуму(немачкитерминкојисенепреводи
надругејезике),огледаосеуупотребиобичнихматеријала,
релативнонискимвисинамаетажа,анализомраднихместа
исличнимпојмовимаиперформансама.Једнаодњихјесва
какоионоштобипосредномоглидакаокатегорију‘’наме
штеногнамештаја’’,мобилијара,истумачимоизједногесеја
нашегкњижевникаБореЋосића,заразликуодтаконедефи
нисанихпростораипросторијанемодернихархитектонских
склоповаукојимасетаконазвани„ненамештенинамештај’’
можезатицатиуразличитимдиспозицијама.11

ДабибаштињењеДобровићевоградабило,садавећдубље
у21.веку,третираноистовременоирелаксираноисавесно,
морамоевидентиратиинекењеговеспорнеодлукеоуређе
њу Београда.Наведимо оне најпознатије попут уклањања
Теразијскефонтанеприреконструкцији укупногпростора
тогполутргаполуулице,уклањањеструктурауосиизмеђу

11Речјеокњизи:Ćosić,B.(1990)Sa dr žaj / Ka za lo,Zagreb:Grafičkizavod
Hrvatske. Тема самобитности намештаја, мобилијара и опреме про
стораипросторијадоменјеогромнихмогућиханализаиовдејесамо
натукнута.
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дваДвора,илипакпредлогградњенаплатоуДоњегграда
Београдске тврђавена трагу третирањатогпросторапред
Други светски рат од стране немачког архитекте Вернера
Марха(WernerMarch).

Врлолакобиданасбилоаприорипоништитисвакуодта
квихидејаалисенесмемозалетатисазакључцима,колико
годдајеДобровићбиваоодсечанусвојимнаступима.Као
сигурноснукочницукористимоприсећањедајеузДобро
вићевуТеразијскутерасунајславнијипројекатзаБеоград,у
векузанама,ОпераХансаДала(HansDall)иТорбенаЛинд
хардтсена(TorbenLindhardtsen)подразумеваладасезању
најпре поруши, почисти простор Старог сајмишта, и као
архитектураикаомеморија.12

Свакакода јеуовомвременскомпресекукоји зовемоПе
десетогодишњицом,аонаје,даподсетим,оноликаколико
је не тако давно подразумевала тзв. историјска дистанца
за одређивање историјске позиције, питање Генералштаба
апсолутнопитањеброј један каданам је баштинаНиколе
Добровићатема.Коментарјејасаниједноставан:радисео
његовомјединомреализованомздањууСрбији,здањукоје
јеевостекло„пунолетство’’тешкихоштећењазликовачких
бомбардовањапразнезградеудванавратаупролеће1999.
године,осамнаестгодинајеиоткадјеДобровићевазграда
гледалакакосенетомсаниракућаВладеСрбијепрекопута
погођенаистихдатумааштојевећинаБеограђанатемељно
већзаборавила.

Засвакогархитектуизграђенекуће,којесуунашојпракси
оксиморонскизване„реализованиобјекти’’,јесутемељње
говоглегитимитета.Сваписанаисториграфска, теоријска,
критичка дела, уџбеници, предавачка делатност која бива
легендарномалипоправилуишчилелаfa de o utом,свежњи
епистолавишеилимањебитнимадресатима,пројектиски
цираниилитехничкиразрађивани,наградеиколајне...–све
сетооклизнеужанрништавилакаданестанукуће,апого
тово ако је једнаупарена, јошивелика, срце архитектуре
градаидваодчетириугласимболадржавенајединомвели
комправоугаономраскршћуБеограда.13

Овдесаданијениправоместониодговарајућипросторза
изношењедетаљасрамнеосамнаестогодињеповести„нео
бнове’’ Добровићевог комплекса Министарства одбране
иГенералштаба,некадаудокументимаизпериода кратко

12Ковачевић,Б.(1.март2003)ОперанаСави,По ли ти ка.
13Невероватнајечињеницададосадаоватема,јединственостијединеве

ликепотпуноправоугаонераскрсницеуБеограду,улицаКнезаМилоша
иНемањине,нијебиваларазматранаулитератури.
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званогДСЗПНО,односноДСНОкадасуизсрединеимена
избачена З иПод речи ‘’за послове’’. Зато наводим само
неколикомоменатамождабитнихуширемоквируовогску
панаполавекаодсмртиархитекте.Први, куће су гађане
каосимболи–упрестоницамаагресораонимислеједнога
амиовдемислимодругога,и збогнашегсамопоштовања
морамоГенералштабсачувати.Друго,актопроглашењуза
културнодобровишепутајенападан,заукидање,управоод
неколикоиспоставаВладеСрбијекојагаиначеидоноси,из
чегајејаснодаукидањеидетешко,штозначидакућетреба
обновити,поготовоштосеПроглашењемнетражимного,
самообновааутентичногспољногизгледа.

Треће,пројектнадокументацијакојајепостојала,уОдсеку
заодржавањевојнихзградаублоковимаокоКнезаМилоша
иНемањине,морабитисамапосебипроглашеназакултур
нодобројерјеона„двојник’’Добровићевихзграда.Четвр
то,засадпоследње,једасвакакотребабитисвестанчиње
ниценакоју јеуказаопролетосАлександарКадијевић,на
Београдској интернационалној недељи архитектуре, да не
постојиакламацијаујавностиуповодужељенеобнове.Не
кисуједвадочекалиприликузаантикомунистичкоосветни
штво,такоданазовемтретирањеархитектуреокојојгово
римо,некипатетичноговореданемогудагледајурушеви
неизаговарајудокрајчивање,понекобиконзервираостање
„дасевидиштанамјеурађено’’,аимаионихкојибида
модернизујуБеоград„велелепним’’хотеломемиратскекон
фекцијенаместузградеАуУлицикнезаМилошабр.35.
Хоћудакажемда акоико, као језгропрофесионалаца а у
имеграђанства,требадасеборизаобновуГенералштаба–
то су стручњаци са овог скупа посвећеног Николи
Добровићу,укомесеналазимо.

Следећа теза коју ћу овде изрећи може изазвати реакције
оспоравањаалијеја,наравно,нећуповућинизамилиметар.
АонагласидајеугодинаманаконбомбардовањаДоброви
ћевогкомплекса1999.иделимичнеурушеностикомплекса
билоприличнонеинтелигентно,рекаобихчакинаграници
неетичности,бавитисеБергсоновимилинаводнимБергсо
новимимпликацијамаДобровићевеархитектуреупериоду
кадасусемногифакториспремалиизатрчавалидапотру
Добровићевефизичкефакте. Једанброј студентскихигра
ријасатекућихшколскихзадатака,уповодуГенералштаба,
ликовнонебезинтересантности,посреднојерелативизовао
и разводњавао напоре оних, далеко од малобројних, који
сусезалагализанедвосмисленуобавезуреконструкцијеи
рестаурацијеДобровићевеархитектуре.Овдесе,дакле,не
радиниокаквојнаводнојригидностиспрамразнихврста
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„распевавања’’ Добровићевих тема већ о јасном и правом
путуреконструкције.

Утобихуврстиоитипичнунаивуархитеката,нарочитоу
првимгодинаманакон1999,дасестварсоломонскиразре
шинекаквимконкурсом.Нијебилојаснозаштабиконкурс
био: за програм, за преправку, за доградњу, за пренамену
или зашта већ..? За многе од тих аспеката остављена су
отворенавратаусамомелаборатупроглашења.Ускладуса
свимнаведеним,нијенеочекиваначињеницадасмостигли
до2017.адасејавнонезна,јерихнема,дасурађенесту
дијеукомправцубипренаменамоглаићиитимеусмера
валокакрајњемциљу.Уместотогалењосечеканарасплет.
Аналогијасапроучавањем„ДобровићевогБергсона’’,дага
таконазовем,моглаби сеуочитиибављењеммлађег али
приближног професионалног Добровићевог вршњака Ра
теБогојевића.Наиме, објављивањењегових списа у књи
зи„Неистканопредиво’’абез,крозмонографију, јавности
претходноцеловитоизнетогБогојевићевогграђеногиопуса
пројеката, веома је сличноизучавањуДобровићевогБерг
сонадокобновакомплексаГенералштабависиуваздуху.14

При крају, морам изрећи једно сасвим лично сведочење.
Наиме,већнековремесе,коликомијепознато,припрема
изложбаоНиколиДобровићууСрпскојакадемијинаукаи
уметности.Надамоседаћетосвебитидоведенодокраја
иуспешно.Но,наскупукаоштојенашданашњиовдене
могуаданепосведочимда јебиласасвимреалнаприли
ка,паидостајакажеља,дасеугалеријиРингтурмуБечу,
ујуну2017.године,поставиуправоизложбаоњему.Пред
крајпрошле2016.годинедобиосампозивархитектеАдол
фаШтилера(AdolphStiller),дазаједнонаправимојошједну
изложбу,наконуспешнихпретходних.

Како су у рецентним сезонама већ „обрађени’’ посебном
изложбомБеоград2011, папотом темомСрбије 2015. до
стаобимноиНовиСадиНиш,логичнојебилопредложити
некуизложбупосвећенуједномархитекти.ИзмеђуНиколе
Добровића и Алексеја Бркића определили смо се за овог
другог.15Зашто?Објашњењеје,нанекиначин,изакључак

14BogojevićBobić,М. (ur.) (2011)Ne ist ka no pre di vo, Beograd: OrionArt.
Књига садржиБогојевићеве рукописе из заоставштине, прилично ап
страктнепоманируписања,аскоронеразумљивебезпостојањаодгова
рајућекњиге,монографијеоБогојевићевомпројектантскомопусукоја
седоданаснијепојавила.

15Stiller,A.(ur.)(2017)Alek sej Br kić 19221999 Re du zi er te Klar he it im Ein
klang mit der Mo der ne,SalzburgWien:MürySalzmanVerlag,каталог је
изложбеодржанеуРингтурму(Ringturm)уБечујунасептембра2017.
године,аутораА.ШтилераиБ.Ковачевића.
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овог излагања. Разлог који је пресудио – без обзира што
су се производи о Бркићу, изложба и књига на немачком
и енглеском језику, показали каопунпогодак – јештоби
ДобровићевјединиобјекатуСрбији,аизложбесумахомуо
квиренеземљомизкојејеграђазаизлагање,мораобитипо
казанурањеномстању,узкоректнообјашњењедатостање
управодржавапролонгира,развлачидоево,назовимотако,
„пунолетстванеобнављања’’.УБеоградуби,пак,будућаиз
ложбауСАНУ,сарањенимГенералштабом,билаболноја
сануказдасереконструкцијиконачномораприступити.У
супротном,иНиколаДобровићиГенералштаббићеједног
дана самопролазници кроз времеБеограда, урбанизамће
битиархаичнипојам,аодактивнебаштинеостаћекрхотине
„сећањанабаштину”,какогоддабисмосадамоглиразумети
тусинтагму.
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Abstract

The opus of Nikola Dobrović may seem equally actual today as it
used to be over the past few decades.However, if the phenomenon
is considered indetail, this impressiondoesnot reallycorrespond to
therealitiesof2017.Bycompartmentalizinghisopusintoconstruction
works,architectural,urbanistic,written,historiographic,pedagogicalor
theoreticalwork,andbytakingintoconsiderationthecurrentsituations
inthenewlyformedcountrieswhichnominallyclaimhisheritage,we
findamuchmorescepticalimagethantheonewhichhasprevailedinthe
Serbianpublicuntilrecently.Thefateofhismainarchitectureproject
–theformercomplexoftheGeneralHeadquartersandtheMinistryof
DefenceinBelgrade,isaparadigmofthefateofhisentireproduction
today. In this sense, it is necessary to reconsider the idea of “active
heritage” as an antinomyofwhatwewould consider to be a virtual
“memoryofheritage”.The twilightofurbanism inSerbia is another
negativephenomenonwhichhas indirectly influencedtheheritageof
Dobrović,aswellashispersonalityasapioneerofmodernurbanistic
thoughtinSerbia.Thethirdsegmentofthisstudyisconsiderationof
howthestructureofhisentireopushasbeenvaluedsofarinSerbiaand
ifsuchvalueshavebeenobjectivelyjuxtaposed,withaspecialregard
totheperiodafterthewar,hisprojectrealizedinMontenegroandthe

projectsunrealizedinBelgrade.

Keywords: Dobrović, 2017, interpretation, valuation, actualization


