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Сажетак: По че ци гра ди тељ ске ак тив но сти ар хи тек те Ни ко
ле До бро ви ћа мо гу се и мо ра ју по сма тра ти као ин те грал ни део 
ком плет ног гра ди тељ ског опу са овог ју го сло вен ског ар хи тек
те. Због то га је нај ра ни ји или „пра шки пе ри од” од је дин стве ног 
исто ри о граф ског зна ча ја за про у ча ва ње свих син таг ми у бу ду
ћем До бро ви ће вом ра ду ко је су еми то ва ле не дво сми сле не по ру ке 
ра ног пу ри стич ког об ли ко ва ња про сто ра, екс тен зив не есте ти ке 
фа сад них плат на и екс пре си о ни стич ких мо ме на та у об ли ко ва њу 
спе ци фич ног гра ди тељ ског реч ни ка. Не пот пу но ис тра же но гра
ди тељ ско де ло ва ње ар хи тек те До бро ви ћа не по сред но на кон окон
ча ња сту ди ја у Пра гу и спе ци ја ли за ци је у Па ри зу нам от кри ва ју 
до да нас ма ње по зна ти ар хив ски до ку мен ти и ре ла тив но про у че на 
тех нич ка гра ђа из пе ри о да од 1922. до 1933. го ди не. Ин ди ка тив но 
је да су у на ве де ном пе ри о ду До бро ви ће ва нај зна чај ни ја гра ди тељ
ска оства ре ња из ње го ве ра не фа зе умет нич ког ства ра ла штва, 
по пут: Ју го словен ског до ма кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
(1929–33), до да нас иза зи ва ла не под во је ну па жњу струч не и на
уч не ка ко до ма ће та ко и ино стра не, на ро чи то че шке са вре ме не 
ис то и ри о граф ске ми сли. У кон тек сту про у ча ва ња истог пе ри о да 
на ме ћу се још увек отво ре на пи та ња ре ша ва ња ау то ри за ци је и 
ин те нзи те та про фе си о нал ног уче шћа у про јек то ва њу и ре а ли за
ци ји још не ко ли ко обје ка та у окви ру са ни тет ског ком плек са Ма
са ри ко вих до мо ва у Кр чу по ред Пра га о че му је и До бро вић сво је
време но ко мен та ри сао.

Кључнеречи: ар хи тек ту ра, Праг, Ни ко ла До бро вић, Бе о град
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ГрадитељскиопусархитектеНиколеДобровићауЧехосло
вачкојРепублицитокомпериодаод1919.до1934.године,
неопходно јепосматратикрозрезултатенајновијихистра
живањадоданасмалоилинималопознате другачије гра
дитељскемисликојујеДобровићкреираоуПрагуикојојје
остаонепоколебљивопривржендокрајаживота.Каосвоје
врсниисториографскикатализаторивремена,односноепо
хеукојој јепреживљаваоалистрасностварао,откривени
архивскидокументидопуњујупретходнатумачењаикори
гујукритичкеосвртенаДобровићевпериодраногствара
лаштвадокистовременодајутематскиоквириповезујупо
четнуфазуразвојаизакључакпрофесионалнихопсервација
овогуметника.Заразликуодкултурнесрединепрашкогми
љеаспремногнаиновативнудрскостмодернеархитектуре
ослобођенупореткастиловаинамењенудапоказујеанеда
доказује,Добровићјестваралачкипажљивоалипланскина
ивнопокушаодасвојственоуметничкоопредељењеприла
годипревасходноперсоналниминтенцијама традиционал
не оријентације у београдској архитектури током периода
измеђудвасветскарата.

ОвоистовременонеповлачисасобомпитањеДобровићеве
оригиналности.Напротив,уметникјеишаоукораксавре
меномалитемпомибрзиномкојанијеодговарала,којани
јебилаприлагођенаиликојајебиланепожељнаусредини
укојојсенашаонакон1934.године.Добровићјебиосрп
скиархитектааличешкиуметникитакогајеовдашњауже
стручнаалииширакултурнајавностдочекала,посматрала
инапослеткуиспратила.Каодошљакаикаостранцаалине
понационалностивећпоособенојауторскојлексиципрема
којојседомаћасрединадефетистичкиопходила–каошто
точинииданас.Добровићјебиосавременикусрединиу
којој јестасао,ареволуционарусрединиукојојсенадао
аликојасепоставилакаозидпредњеговимнапорима.

Уанализирањуделаизпериодараногпрофесионалнограз
војаНиколеДобровићамогусеконстановатидоданасмање
познати,истанчанипрелазиодархитектонскорационалног
кафункционалноестетичком.Таквипрелазисубиличести
и умногоме оријентисанипрема сензибилитетуДоброви
ћевих послодаваца, нарочито у периоду од 1923. до 1930.
године. Наиме, након две године студија на универзитету
уБудимпешти,од1915.до1919.године,Добровићјепре
шаонапрестижниТехничкиуниверзитетуПрагуначијем
јеАрхитектонскомфакултетудипломирао1923.године.1Из

1 О школовању српских студената на Високој школи за архитектуру и
грађевину при чешком универзитету видети: Дамљановић, Т. (2004)
Че шкосрп ске ар хи тек тон ске ве зе 1918–1941,Београд,стр.101–116.
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периодадвогодишњегстудирањауПрагу2нарочитосеисти
чудоданасмањепознатистудентскирадовиовогјугосло
венског архитекте.3Сасвим јеизвеснода јеДобровићвећ
токомстудијауПрагубиоангажовануструциимајућиуви
дудајенепосреднонакондипломирањанаставиосарадом
удванајпрестижнија чешка архитектонска атељеа које су
водилиархитектаБохумилХипшман4,односнодрАнтонин
Енгел,урбанистаиархитекта.ГенијХипшмановогствара
лаштва,којиводипореклоизстрогоконципиранеархитек
тоникесвогучитељаиментораОтоВагнера,иницијалноје
могаодаоставитрагауДобровићевомраномстваралаштву
даХипшманнијеостаодоследанкласицистичкојметодоло
гијисвогментора.Изовогпериодаод1923.до1925.године
могуће је детектовати три до данас мање позната Добро
вићева пројекта за репрезентативне зграде Чехословачког
посланствауБеограду,пројекатПоштночековногуредаи
Народни дом чија архитектура може представљати одраз
сензибилитетаХипшмановогатељеа.

Конкурсни пројекти за зграду Чехословачког посланства
иНародни домпознати су нам уфрагментима.У случају
Чехословачког посланства запањујућа је сличност са ре
ализованим пројектом архитекте АлојзаМезере у домену
основа.Широкирепрезентативнитрактовикаулиципове
зани су средишним монументалним степеништем, док је
унутрашњи део обрађен у историцистичким детаљима у
рамовскимконструкцијамавећедворане.Објекатнадвису
јеједноставанвенац,адворишнипрозорисапреломљеним
потпрозорнимсолбанцимаинаглашенимхипертрофираним
кључнимкаменовимаупућујунамогућеизвореинспираци
је,односнонаделачешкогкубизмаизопусаЈожефаГочара.

Пројекат Поштночековног уреда познат нам је из сачу
ваних пресека и основа, као и из техничког описа у коме
НиколаДобровићдетаљнообразлажеконструкцијуздања,
наглашавајући примену армирано бетонске конструкције
наширокој скалииобимнумогућностбогатогосветљења
унутрашњости, али и трансформабилности простора ста
нова у канцеларије. Фасада је, по наводима из техничког
описауцелојвисиниобложенакаменимплочама.„Споља
шњост манифестује модерну зграду, чисто модерне сврхе

2 Видети:Lazar,M.V.(2002)Be o grad sko raz do blje ar hi tek te Ni ko le Do bro
vi ća (1945–1967),Beograd;Дамљановић,Т.нав.дело,стр.101116;Ма
невић,З.(2008)Лек си кон не и ма ра,Београд,стр.100–104.

3 Студентски радови Николе Добровића чувају се у Архитектонском
одељењуМузејанаукеитехникеуБеограду.

4 Kohout,M.,Slapeta,V.andTempl,S.(1999)Pra gue 20th Cen tury Ar chi tec
tu re,Prague:SpringerScience&BusinessMedia.
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инаглашујеупотребљенматеријал...Формацијауглајена
глашеназаобљењемастепениште,доминанта,каопочетак
илисвршетакАлександровеулице.Стрејасагалеријомдаје
зградикарактерсјуга”5

Народнидомпредвиђенјекаосложенакомпозицијаирегу
ларнихволуменасале,канцеларијскогделаиодвојенемање
зградезабаштованаивратараизведенаучетвртобличастој
зачученојмаси.Управцупремауличнимтрактовима,До
бровићјепланираосложенинизпрозорскихотвора,тераса
ипергола,вертикалнопросветљенихстепеништаитераса.
Брзиритмовипрозорскихотвора,повлачењаииспадиука
зујунасложеностархитектуре,алиинаДобровићевохтење
капотпуномослобађањукомпозицијемасаразличитихкота
кровних конструкција и, у бити, сложене елевације. Залу
ченииспаддвокракогстепеништаантиципиранекадоцни
јарешењазаЈугословенскидом,атокомчетвртедеценије
представљаће омиљен мотив решења вертикалне комуни
кације у делима београдских модерниста, неретко сасвим
формалистичкогкарактера.

Будућидајепревазилазиоидејесвогучитељаусмислуфор
ме,функцијеинапослеткуестетичкогдојма,неизненађује
евентуална истинитост анегдоте да је Добровић напустио
Хипшманов атеље изјављујући „Код Вас господине Хип
шман немам више шта да научим’’ јер би такав поредак
ствари, имајући у виду опозитну уметничку интенцију и
темпераментмладогДобровића,биоочекиван.Следствено
разноликостиуобразовањусвојихментораДобровићјепод
евидентнимутицајимаразличитих,углавномпрепознатљи
вихвагнеријанскихархитектонскихконцепцијатокомрада
уЕнгеловомиХипшмановоматељеуурадиоипројекатМу
зејамедицине.6Архитектураовогневеликогздањаосликава
одсуство слободније иницијативе аутора и очито прилаго
ђавањеподесномаливећпревазиђеномукусупослодаваца.

Пратећи лични уметнички, стваралачки сензибилитет До
бровићје1925.годиненапустиоХипшмановатељеизапо
слио се у грађевинској компанији који су водили прашки
архитектиБохумилДушек,ОтоМацаиБохумирКозакко
ји језаправоибиолидеровогатељеаињеговпрвиосни
вач.АрхитектаКозак,изразиталичностпрашкемеђуратне

5 NikolaDobrović,„Poštničekovniured”„Svetlo”,Tehničkiopissaaproksi
mativnimproračunom troškovauzkonkursni rad (оригиналнирукопису
МузејуархитектуреуБеограду).

6 МНТ, фонд Николе Добровића 39, оригинални акварелисани цртеж
на папиру, перспектива; прочеље; десна бочна фасада; први спрат;
подужнипресек;задњафасада.
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архитектонске мисли и харизматична личност европског
функционализманијебиоуцелостисклонтренутном, ак
туелномначину архитектонскепрезентације.7Чакиизван
контекста жеља наручиоца, архитекта Козак је у цивили
зовану срединупрашкогмиљеа, спремнунановои ризик
којијеносилаавангарда,биодоследанинтарзичнојлепоти
ревалоризујућивредностдетаљаукласичнушемурациона
листичкедидактике.Тојесасвимизвеснопривуклоиархи
тектуДобровићакојијеуатељеуДушекКозакМацанашао
својеместо.

ИндикативноједајеДобровићоствариопозитиванутисак
уКозаковоматељеуимајућиувидууказаноповерењедаод
1925. до 1929. године активно чествује у изради пројекта
закомплексМасариковихдомоваитопревасходнонакон
струкцијинадстрешницеунутрашњегдвориштадечјегде
партманаизградамазанеонатологијуипедијатријуусаста
вуистогздравственогцентрасмештеногупредграђуКрчу
непосреднојблизиПрага.Напримерунаведеногкомплекса,
имајућиувидуњеговеразмерекаоинационалнизначају
унапређењу здравственог системаЧехословачке, комплекс
јепројектованускладусанајсавременијимстандардимаса
нитарнеградњеусмислуфункционалностипростора,инсо
лације,саобраћајнеинфраструктуреинајважнијетехничке
опремљености здравствених департмана. Утилитарни ка
рактери тријумфстрогогформализмау архитектуриком
плексаМасариковихдомоваоднелисупревагунадпрепо
знатљивомКозаковоместетичношћукојајеуредукованом
облику дошла до изражаја у сувопарном истицању опеке
удопрозорницимаикласицистичкомречникуархитектуре
улазнихпропилејаукомплекс.

Паралелно са радом на овом репрезентативном пројекту
БохумирКозакиНиколаДобровићсуизвели,засадаједи
нопотврђенозаједничкоостварењеуцентруПрага.Хотел
„Авион’’изграђенјетокомпериодаекспанзијеинтерполи
ранихграђевинаузатеченоисторијскоархитектонскоткиво
градауистовремекадасусеподизалеистамбенопословне
зградеархитектеЛудвигаКисела,попутробнекуће„Lindt’’
1927. године и робне куће „Bata’’ из исте године. Строго
оријентисанакубичнаформа,главнаијединаслободнафа
садакојукарактеришеавангарднизидзавесаидоминантна
визуелнокрхкастакленамембранапрочељасаморелативно
нарушавају хоризонталне међуспратне траке. Монотонију
Киселовихробнихкућарелативизујугушћефенестрирани

7 Vlček, P. (2004)Encyklo pe die ar chi tektů, sta vi telů, zedníků a kameníků v 
Čechách,Praha:Academia.
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последњи спратови повучени у дубину фасадне масе као
својеврснакрунаобјекта.Осимфункционалногаспектако
јијебиопримаранупројектовањуКиселовихробнихкућа,
апотомиаванградногархитектонскогречника,мирнетран
спарентефасаднеопнеништанеузнемираванитинарушава
јединствоформекојајестворенадафункционишеалиида
задиви.

Делоистанчане архитектуре и круна заједничког рада ти
маКозакДобровићуовомпериодумаркирапалата„Avion’’
којавишесугеришенегоштодефинишеавангардулатентно
се ослањајући на цитате прошлости у оплемењивању оп
не савременог архитектонског речника.Палата „Avion’’ је
такође интерполирана грађевина и припада низу сличних
градитељскихостварењаизпериодасрединетрећедецени
јеуПрагуалисеистовременоистиченавишенивоакоји
супревасходноестетичкеприродеосликавајућитимепре
васходно уметнички сензибилитетњених аутора. Зона ви
сокогприземља,готоводовисинедругогспрата,наглашена
јехоризонталнимволуменомкојизаузимависинудвеетаже
икомплетнуширинуобјекта.Каосвојеврснипартерниви
диковац,КозакиДобровићспуштајуформуКиселовихку
бусаудоњиниводокпоследњедвеетажеповлачеудубину
фасаднемасекаонарочитеволуменекојисеутапајуузате
чениамбијентиинтимномуприпадају.Прочељесадржи,на
првипоглед, савременоконципованехоризонталненизове
прозорскихтракакојерелативнореметевертикалнеподеоне
партијефасаднезиданемасеалијемодернаинтенцијапри
сутна.Међутим,ауторскипечаткреативногдвојцаисказан
јеуинкрустрацијидругостепенефасаднепластикетроуга
онихшараодопекекојенаглашавајуподелумеђуспратних
конструкција и дају објекту препознатљиво визуелно обе
лежјеиздвајајућигаизкомплетногградитељскогфондапо
знатихобјекатаистеилисличненаменеизграђенеуПрагу
средином двадесетих година. Романтичну интенцију ин
тимногповлачењапоследњихспратоваиистицањетоплине
опекеуритмичкомзахватугеометријскиобликованешаре
допуњен је још једним, вишефункционалним алии есте
тичкисвакаконезанемаривиммоментом.Комплетнофасад
ноплатноинтерполираногобјектапалате„Avion’’,осимпо
следњадваспрата,излазиизванрегулационелинијеравни
суседних објеката стварајући визуелни ефекат ризалитног
испада.Добијенаразликајезаправостратешкипредвиђена
имајућиувидудабочнестранеиспаданастављајухоризон
талнуфенестрацијучимејеомогућенавећаосветљености
неспутанвизуелниконтакткабочнимстранамаздања.
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Још током извођења завршних радова на монументалном
комплексуздравственогцентраМасариковидомовиуКрчу
Добровићјезапочеосамосталнуделатност1928.годинене
посреднопренапуштања грађевинске компаније и атељеа
БохумираКозака.Неодносећисепремасвојимсавремени
цимакритичкивећсасвимнапротив,ускладусавременом
иавангарднимепизодамаразличитихнадахнућаархитекту
реуПрагу,преовладавајућимтокомпоследњихгодинатре
ћедеценије20.века,Добровићје1928.годинепројектовао
своје,какосепретпоставља,првосамосталноградитељско
остварење у Прагу. Једнопородична зграда стамбено по
словненамене, са апотеком у приземљу и стамбеним де
ломнапрвомспрату,лоциранајеуширемградскомјезгру
Прага.Са смиренимплошнимфасадниммембранама које
нереметесувишнидекоративистичкиизлети,Добровић је
компоновао једноскладнодело,невеликог габаритаи за
виднефункционалности.Пројекатјетокомреализацијеиз
мењен када је укинута претходно планирана вишесливна
кровнаконструкцијакоју је замениларавнакровнатераса
којаје,ипакнесталанаконкаснијихреконструкцијазграде
доградњомјошједногспратакојинијепореметиоосновну
архитектонскузамисаоњеногаутора.Моменаткојиизазива
интересовање историчара архитектуре, релативно усагла
шенамишљењаалисвакакопажњукојојнамећеразличите
евокације огледа се у лучном волумену зграде лоцираном
на најистуренијем делу објекта. Иако у функционалном
смислунемаконкретнијегоправдањазаизвођењезавојите
формеовајмотивјезаправопотребнопосматратиуширем
спектру,извананализепланаосновевећуконтекстуурба
нистичкефизиономијезатеченесаобраћајнемреже.Наиме,
позицијаграђевинскепарцеленаоштројраскрснициулица
Буђеовицкеипролаза у одређенојмери је условилаобли
ковањеосновеДобровићевезградекојапотенцијалнопрати
издуженобликграђевинскепарцеле.ЗалучениволуменДо
бровићевезградесенеморапосматратикаоизнуђенимо
менаталијесвакакоједноодглавнихестетичкихобележја
северноевропског функционализма чијим постулатима ће
се,каојошједномпарадоксуусвомраду,Добровићвраћати
инапослеткувратити.Конкурснипројекатзатипопштин
скихимеснихшколауБратиславипосвојојцентралнојси
метричнојкомпозицијифасадејенајближинекимрешењи
мазаМасариковедомове,доксубочнефасадеовогвеликог
здања блиске доцнијим идејама које је Добровић у пуној
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мери развио на централној фасади Југословенског дома у
Прагу.8

Конструкцијазачеонедворане,формиранајенизомармира
нобетонскихрамова,блискаономштојегодинамакасније
архитектаразвионаделовимаприступниханексакомплекса
ГенералштабауБеограду.Контрастирањеиповлачењево
луменаобрађенихдвобојнимоблогама,прозориформално
повезаниунизове,блискимеђупрозорскиступци,изненад
ни прекиди у акцентовању, увођење вертикалних, најве
роватније степеништнихфасадних вертикала обрађених у
танкимпрофилимабилисуелементипрочишћеногликов
ногјезикакојијепретпостављаоиздвојенобјекатсагледљив
сасвихстрана,монументалногприлазаилинеарноразвије
нелинијехода.Садругестране,крајевибочнихмасапри
ступнезонешрафиранисудијагоналнимпотезима,иможе
се,бездвоумљењапретпоставитидајеДобровићеваидеја
обрадеовогделаобјекташколебиласличназамислиуоб
ради парапетних низова „Avion’’ палате.На несрећу, овај,
амбициознипројекатизгубиосеумасидоцнијихпредлога
којејеархитектаслаоудомовину,учествујућинанизукон
курснихутакмицакрајемтрећеипочеткомчетвртедеценије
двадесетогвека.

Непосреднонаконокончањарадаупројектномтимузаиз
градњу здравственог центра Масарикови домови у Крчу
ДобровићјенапустиобироДушекКозакМацаипосветио
се приватној пракси. Из овог периода скоро пет деценија
нисубилипознатиподациоделимакојасутаданасталау
Добровићевом опусу.Извесно је да јеДобровић остварио
позитивне контактеприликомизградњекомплекса уКрчу
имајућиувидудајекаоједноодпрвихсамосталнихгради
тељскихостварењанакон1929.годинепројектоваоуправо
заједногоддоктораизовогцентра.Унепосреднојблизини
МасариковихдомоваДобровићје1929.годинепројектовао
вилудоктораБулиржакоја је у своморигиналномоблику
поседовала низ елемената већ виђених на објекту у Буђе
овицкојулици, каоштосу: једноставнитроделнипрозори
скоро квадратичних пропорција, залучени волумени и ис
падипојединихпартијаприземља,компактнаорганизација
унутрашњихпростораидр.Међутим,појединидетаљи је
издвајајуодтекућепродукције,ањеногауторапостављају
упозицијуградитељакоменисустраниекспериментипри

8 МНТ,фондНиколеДобровића37,КонкурснипројекатДомазасирома
шне,радподшифром:Heslo„5’’,оригиналницртежитушемнапапиру
икартону–уличнафасадаифасадапремапарку,прочељеидваизгледа
фасадесадечјегигралишта;спољнаиунутрашњабочналевафасадаи
подужнипресек;спољнаиунутрашњабочнадеснафасада.
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формирањупресвегаконструктивногсклопаграђевине.Иа
коплановизаовувилунисусачуванипасеподробнијене
можеизвестиадекватанзакључакопримењенојконструк
цији,ослобођеноприземљенанивоуприступа,акцентовано
јетанкимокруглимармиранобетонскимстубом,штосуге
ришеприменумешовитогсистема,пренегостриктнупри
менускелетногсистема.Садругестране,већистепенишни
прозор као и свеукупна композиција типских прозорских
отвораузпревластзиднемасенаспрамтранспарентнихпо
вршина, полуобличаст волумен приземља, бочни окулуси,
алиидворишнатерасарепертоарсуречникакојисуприме
њивалиидругиархитектиубеоградскојсредини,школова
ниуЧехословачкој,посебноархитектаСветомирЛазићна
вилиОлгеМосуТолстојевојулици.

НизДобровићевихнедатиранихидејнихиконкурснихре
шења сачуваних у заоставштини аутора, сведоче о еволу
цији,пре,негоострогојпримениавангарднихмисликоје
супродиралеучешкуархитектурукрајем трећедеценије.
Осимтога,поређењемовихиделакојајеДобровићреали
зоваоилиукојимајеучествовао,стичесепотпунијаслика
осферимогућихутицајанареализацијуоногаштојеархи
тектаистовременоилинештодоцнијеуспеваоидаоствари
наградилиштима.

ИсториографскизначајандеопрашкогопусаНиколеДобро
вићаприпадафунералнојархитектури.Јошодмонументал
некапијеградскоггробљазамишљенојумасивнимступци
мастепенастогнизањаплиткихмаса,Добровићсетрудио
данаширемпланунагласисвечаностместаимеморијал
никарактерархитектуре,чакиутаквимпредлозимакакве
представљаконкурснипројекатзаКрематоријумуОломо
уцуиз1930.године.9Варирајућиомиљенмотивускихвер
тикалнихмасаподупртихнижимдодацима,Добровићјеза
комплекс крематоријума планирао сложену композицију
главногобјектаинижихограднихнизоваодтанкихстубова
којиограђујуприлаз,ритмизиранихкраткимпартијаматан
кихзидова,приврхуповезанихтанкимсерклажем.Бочни
изгледкомплексаизновоформираногврта,архитекткаНи
колаДобровићсвестранојестудирао:нискиприземнианекс
олакшан је плитким упуштеним кружним мотивом који
контрастираправоуганопрошупљенојмасизачеља.Изса
чуваногподужногипопречногпресекасагледљивјевисок

9 МНТ,фондНиколеДобровића35,Конкурснипројекатзаграђењекре
маторијумаподшифром:Heslo„6’’,oригиналницртежтушомнакарто
ну,P=1:200–перспективалевогкортиласабочномфасадом;подужни
ипопречнипресекиситуација;прочеље,бочнадеснаизадњафасада;
попречнипогледпострани.
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прозоркојибогатоосветљаваунутрашњостздањаииздиг
нутипросторзаизлагањепосмртнихостатака,повезанихса
сложенимсутеренскимпостројењима.Свечанастепеништа
просветљенасулуксферпризмамаилификснимпрозорима
убетонскимрамовима.Иаконенаграђениуконачномизво
ђењупотиснутпројектомАлојзаШајтара,којијеумногим
елементимапреузимаосветДобровићевихидејаофункцији
иобликовниммотивимаспецифичнеграђевинефунералне
намене, конкурснипројекаткрематоријумабио јепрелом
на тачкакаријеремладог југословенског архитектекоји је
својепрвеисвежеидејепокушаваодапласираубратској
словенскојдржави.

КонкурснипројекатзаустановусоцијалногтипаПоправног
домауКладну,одкојегсунампознатипројектифасадаи
једанпопречнииподужнипресек,10посветуидејаприпада
низуДобровићевихпројекатакоје је онизрадиопочетком
тридесетихгодина.Степеновањезалученихмаса,приземне
партијеуширокимконтинуалнимстакленимпреградамаи
рамовскимконструкцијамасапрепустимаојачанихвутама,
терасирани волумени контрастирани вертикалним степе
ништним отворима припадају познијој, разрађенијој фази
Добровићевогчешкогпериода.Посвојојконцепцији,обје
катустановесоцијалногтипапонајвишеподсећананешто
доцнијиБрашовановпавиљонуМилану(1931),папитање
могућихутицајадвојицевеликанаостајеотворено,посебно
имајућиувидуупитандатумДобровићевогрешења.

Најзад,идејнипројекатизрађенуразмери1:100запанси
онИвеРежекауСребренукодДубровникакрунајеДобро
вићевепрашкекаријереудоменунереализованихзамисли.
Компактнаграђевинајединственеконцепциједвотрактасо
баипомоћнихтрактова,једнакомернихнизовапрозорских
отвора,балконскетерасепретворенеуперголе,приступна
рампа, елементису језикакоје јеовај архитектавећусво
јиоипримењиваонанизусвојихзамисли.Садругестране,
шокантнаконструкцијастепенишногкроваиизлазанапро
странукровнутерасусасавијенимвертикалнимпрепуште
нимгреднимсистемомантиципираистимотивнамостној
везипримењенојдвадесетгодинакаснијенаобјектуГене
ралштабауБеоградууистојмериукојој јеи главнисте
пенастимотивЈугословенскогдомаизрађенувидуконти
нуалнихпрозорскихтракапредстављаупунојмериглавну
композиционусхемублоковаовеграђевине.

10МНТ,фондНиколеДобровића32,ПансионатИвеРежека,Сребренокод
Дубровника,оригиналницртежитушомнапапирукаширани,P=1:100
севернафасада,јужнафасада,основаIспрата,основаприземља.
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За кљу чак

НиколаДобровићличностјевисокогинтелектуалногранга
усрпскојархитектуридвадесетогвека.Школујућисеиуса
вршавајућисеувишецентарасредњеЕвропе,Добровићје
ставовеосвојојархитектуриизграђиваосталожено,прихва
тајућиидејнесветовесрединаукојима јепримаостручна
знањаипредузимаоградитељскекораке.Вишеоддесетго
динаборавкауЧехословачкојоставилојенесумњивогтра
га на ликовниифункционалниизразњегове архитектуре,
аделаромантичнихфункционалиста,припадникаорганске
архитектуреидругихразнороднихгрупакојесуделовалеу
овојземљи,ставовисукојејеНиколаДобровићчитавесвоје
каријерепоштоваоикојимајенедвосмисленоприпадао.

Иако мање прихваћен од стране српских и београдских
архитеката, припадника Групе архитеката модерног прав
цаичешкихградитељакојисуделовалиудомаћојсреди
ни(архитектаБраниславМаринковићнавеојеуједномод
својихнеформалнихинтервјуада јеДобровићуносиодух
прашкешколекојауБеоградуникаданијенашлачвршћег
упоришта),Добровић јеупорношћуи јакимстваралачким
нервомвредностикојејеусвојио,доратапреносиоудела
којајествараодаљеодпрестонице,понајвишенаприморју
некадашњеКраљевинеЈугославије.Већазбиркадосадане
познатихконкурснихиидејнихпројеката,расветљаванам
Николу Добровића као особеног, недогматичног неимара,
сензибилногпроседеаиоригиналнихпројектантскиходлу
какојесусвојомсвежиномосталеактуелнетокомбудућих
деценијаразвојановијесрпскеархитектуредвадесетогвека.
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Прилог1Музеј медицине,перспектива,oко1923–1924.

Прилог2Тип општинских и месних школа у Братислави,
бочниизгледи

Прилог3Крематоријум у Оломоуцу,
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IvanMarkovićandMilanP.Milovanović
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CONSTRUCTIONPROJECTSOFTHEARCHITECT
NIKOLADOBROVIĆINPRAGUE(1922–1933)

Abstract

Beginnings of the history of construction projects of the architect
NikolaDobrovićcanandshouldbeobservedasanintegralpartofthe
completeproductionofthisYugoslavarchitect.Still,hisearliestorthe
“Prague”periodcarriesuniquehistoriographicvalueinthestudiesof
anyandallsyntagmasofthelaterworksofDobrović,whichemitted
clearmassagesof theearlypuristspaceshaping,extensiveaesthetics
ofthefaçadecanvassesandexpressionistmomentsinshapingsucha
specificartisticlanguage.Hisconstructionworksimmediatelyafterhis
studiesinPragueandspecialstudiesinParis,whichhavenotyetbeen
fullyresearcheduptothisdate,arerevealedtousinlessknownarchive
documentsandinrelativelywellresearchedtechnicalsourcesfromthe
period1922–1933.Itisindicativethat,inthisperiod,hismostimportant
constructionprojectsoftheearlyartisticphase,liketheYugoslavHome
ofKingAleksandarKarađorđević (1929–1933), have always caused
intenseattentionoftheexpertandscientificpublic,bothnationaland
international,andespeciallyofthecontemporaryCheckhistoriographic
schoolofthought.Inthecontextofperiodstudies,openissuesimpose
themselves about the authorization and intensity of professional
engagementindesigningandabouttherealizationofseveralbuildings
withinthemedicalcomplexoftheMasarykhomeinKerchnearPrague,

whichwasalsotopicofsomeDobrović’scommentaries.

Keywords: architecture, Prague, Nikola Dobrović, Belgrade

Прилог4Пансионат Иве Режека,
СребренокодДубровника,јужнафасада


