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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Шу мар ски фа кул тет –  
Од сек за пеј за жну ар хи тек ту ру и хор ти кул ту ру, Бе о град

DOI 10.5937/kultura1859234D
                         УДК 72.071.1 Добровић Н.

     712.2
оригиналан научни рад

ПРИРОДА,ПЕЈЗАЖ,ВРТ:  
МИСАОНЕПРИТОКЕУДЕЛУ

НИКОЛЕДОБРОВИЋА
Сажетак: Пе де се тих го ди на два де се тог ве ка ар хи тек та и ур ба
ни ста Ни ко ла До бро вић пи сао је о кон цеп ту град ског пеј за жа екс
пли цит но ус по ста вив ши ре ла ци је из ме ђу ква ли те та про сто ра с 
до стиг ну тим дру штве ним вред но сти ма. Об ја шња ва ју ћи по ли ва
лент ну при ро ду град ског пеј за жа као: „но ву вр сту про стор но сти 
гра ђев них ти је ла и њи хо ве пла сти ке, шу пље пла сти ке из ме ђу њих, 
ар хи тек ту ре те ре на, зе ле ни ла и ви ди ка у јед ну ор ган ску, сми шље
ну ком по зи ци о ну ци је ли ну”, До бро вић је био ме ђу пр ви ма ко ји су 
у на шој сре ди ни раз ма тра ли овај по јам. Овај рад ис пи ту је ис хо
ди шта те о риј ских по став ки До бро ви ће вог „про стор ног ства ра
ла штва” ко ја из ви ру из ње го вог све о бу хват ног раз у ме ва ња це ло
ви то сти све та: од при ро де пре ко вр та до пеј за жа, од но сно, пре
ве де но у ур ба ну ре ал ност: од град ског про сто ра пре ко град ског 
зе ле ни ла до град ског пеј за жа. Чла нак са др жи при каз из во да из 
не фор мал них бе ле жа ка Ни ко ле До бро ви ћа, за пи са них у све ска ма 
ко је се на ла зе у ау то ро вој за о став шти ни у Ар хи ву Срп ске ака де
ми је на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, као и део ви зу ел ног ма те ри ја
ла, од но сно фо то гра фи је и ликовнe приказe вр то ва Двор ца Вер сај 
(Pa la is de Ver sa il les).

Кључне речи: Ни ко ла До бро вић, при ро да, (град ски) пеј заж, 
универ зал на ур ба ни сти ка
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Увод не на по ме не1

Целокупно дело архитекте, урбанисте, професора Николе
Добровића(1897–1967),којемсеовајчланакпосвећујепо
водомобележавањапола века од смрти, требадабудеиз
новаистраживанои због своје релевантности, још једном
потврђенеукомпарацијисасавременимтенденцијамараз
воја архитектонске и урбанистичке теорије и праксе. Ово
истраживањепредстављапокушајдасеуспоставерелаци
јеизмеђутеоријскихпоставки„просторногстваралаштва”
архитектеНиколеДобровића,његовогсвеобухватногразу
мевања целовитости света, од природе до пејзажа и врта,
с једне,инекиходсавременихтумачењатеоријскогпојма
пејзажа,сдругестране.

ДеонасловачетвртогнаставкаДобровићевогуџбеникаСа
вре ме на ар хи тек ту ра2, је и израз ми са о не при то ке, што
указује на тачку сагледавања теме у овој књизи, односно
напроучавањесавременогархитектонскогстваралаштваса
аспектаистраживањањеговихинтелектуалнихосноваиус
постављањарелацијаизмеђуразличитихаутораиправаца.
Наведениизразналазисеиунасловупоглавља„Стварала
штвоНиколеДобровића:мисаонепритоке”МилошаР.Пе
ровића,укњизичији јеауторзаједносаСпасојемКруни
ћем3,којајепосвећенаделимаиличностиархитектеиобја
вљенаповодомобележавањастогодишњицеДобровићевог
рођења.Унаведеномпоглављу,поредтогаштоуказујена
сложенепутевемогућихутицајаодређенихправацаевроп
ске авангарде, нарочитомађарског активизма, на архитек
тонскусинтаксуДобровића,Перовићпише,изсопственог
искуства,оупечатљивојличностисвогпрофесора:„вулкан
скогтемперамента”,„драгој”,„помалопрекој”,али„препу
нојзнања”,којајенекимаодстуденатаосталаупамћењуи
каосвојеврсно„архитектонскобожанство”4.

УвремеобележавањагодишњицаНиколеДобровића,деце
нију раније, 1987,Центар замултидисциплинарне студије

1 Овај рад је реализован у оквиру пројекта „Истраживање климатских
промена наживотну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажа
вање”(43007)којифинансираМинистарствозапросвету,наукуитех
нолошкиразвојРепубликеСрбијеуоквирупрограмаИнтегрисанихи
интердисциплинарнихистраживањазапериод2011–2018.године.

2 Dobrović,N. (1965)Sa vre me na ar hi tek tu ra. 4, Mi sa o ne pri to ke,Beograd:
ZavodzaizdavanjeudžbenikaSocijalističkeRepublikeSrbije.

3 Перовић,М.Р.СтваралаштвоНиколеДобровића:мисаонепритоке,у:
Ни ко ла До бро вић: есе ји, про јек ти, кри ти ке,приредилиКрунић,С.иПе
ровић,М.Р. (1998),Београд:АрхитектонскифакултетУниверзитетау
Београду/Музејархитектуре,стр.2177.

4 Исто,стр.2122.



236

ДРАГАНА ЋОРОВИЋ

Универзитета у Београду, објавио је књигуУр ба ни стич ка 
гра ма ти ка ар хи тек те Ни ко ле До бро ви ћа5,којујетомпри
ликом приредио Борко Новаковић. Реч је о Добровићевој
студији под називом „Основи потенцијалног просторног
планирања”,којајебилапредстављенанаШестомсаветова
њуиПрвомредовномконгресуСавезадруштаваурбаниста
Југославије,одржаномуАранђеловцу,крајеммајаипочет
комјуна1957.године.Упредговорукњизи,БоркоНовако
вићтакођепишеоДобровићевојличности,оњеговој„фу
риозности”, „неухватљивости”, „антикомформизму”, али
ионесхваћеностиодстранесредине,којаје,помишљењу
приређивача, проузрокована тимешто је овај архитекта и
урбанистаувек„ишаоилинапредилимимо’трасираногре
доследа’”6.Новаковићподсећадасе„великанима,каошто
јеДобровић,ваљаувекизновавраћати,поготовукадазатаје
основневредностипрофесијеињенихефеката”7,анарочи
тоакојеупитањучовеккојије‒„платиоцехзасвакисвој
успешанинапоранрад”8.

До бро ви ћев по глед на свет:  
умет ност ле пог ба што ван ства

Уовомраду,посвећенајепажњаДобровићевимистражива
њимаибелешкаманасталимуњеговомдубровачкомперио
ду.МилошПеровићглавнумисаонупритокуДобровићевом
стваралаштвувидиумађарскомактивизму,алинаводиида
је,као„контемплативналичностнакојуспољниутицајине
делујуправолинијски”9,Добровићбиоархитекта,градитељ
имислилацкојијеакумулираоитеоријскознањеистручно
искуство,претварајућигауенергијукојасетокомживота
преточилаумноштвосвежих,иновативнихидејаиувидау
областиархитектуреиурбанизма10.УАрхивуСрпскеака
демијенаукаиуметности(САНУ),узаоставштиниНиколе
Добровића, налазе се свеске бележака,међу којима се те
момприроде,пејзажа,пејзажнеархитектуреисликарства,
историје вртне уметности, баве: Вр то ви, раз ви так врто
ва, Умет ност ле пог ба што ван ства, Вр то ви, ре не санса,

5 Добровић,Н.(1987)Ур ба ни стич ка гра ма ти ка (Осно ви по тен ци јал ног 
пла ни ра ња, 1957),приредиоНоваковић,Б.,Београд:Центарзамултиди
сциплинарнестудијеУниверзитета.

6 Новаковић,Б.Предговорприређивача,у:Исто,стр.ај,цитатx
7 Исто,стр.а.
8 Исто,стр.г.
9 Перовић,М.Р.нав.дело,стр.54.
10Исто,стр.61.
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Итали јаиМе шо ви ти пар ко ви11.Овирукописи,необјавље
ни и недатирани, забележени су током једног од тешких,
али и плоднихживотних периодаНиколеДобровића,ње
говогдубровачкогпериода12.Добровићминуциознобележи
различитеподатке,пишеиразмишљаомногимтемама.У
једномодпасусакојејепосветиоЏозефуПакстону(Joseph
Paxton)налазисеинформацијакојадонекледефинишеида
тирањерукописа.Добровићутомодломкунаводипознате
чињенице:дајеКристалнапалата(The Crystal Pal a ce),коју
јеПакстонпројектоваоикојајезапотребеВеликеизложбе
индустријскихпроизводасвихнација(TheGreatExhibition
oftheWorksofIndustryofAllNations),подигнутауЛондону,
уХајдпарку(HydePark),1851,изновапостављенауЈужном
Лондону,уСиденхамХилу(SydenhamHill),гдејујезаде
сиопожарукојемјеграђевина‒какотадаДобровићпише
‒„изгорелапрепаргодина”13.Прематомезакључујемода
језабелешканасталасвакакопосле1936,односно,мождаи
почеткомчетрдесетихгодинадвадесетогвека.Прегледајући
рукописе,нестичесеутисакдаихсачињавачовеккојисе,
утомпериодупритиснутнезавиднимживотнимприликама,
изнуждебавибаштованством,штојезањеговусупругуи
њега,утовремечестоиједининачиндасепрехране14.

11АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности(САНУ),ЗаоставштинаНи
колеДобровића,рукописи:Вр то ви, раз ви так вр то ва,Умет ност ле пог 
ба што ван ства,Вр то ви, ре не сан са, Ита ли јаиМе шо ви ти пар ко ви,сиг
натуре,сукцесивно:1487812,1487813,1487814,1487815.

12Измеђуосталог,видети:Blagojević,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 „Službeni glasnik” / Univerzitet u Beogradu ‒Arhitektonski fakultet;
Ivanišin,K.,Thaler,W.andBlagojević,Lj.(2015)Do bro vić in Du brov nik: 
A Ven tu re in Mo dern Ar chi tec tu re,Berlin: JovisVerlagGmbH;Милинко
вић,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, магистарска теза, Архитектонски факултет,
УниверзитетуБеограду,Београд.

13Добровић,Н. (н. д.)Ме шо ви ти пар ко ви, рукопис, Архив САНУ, Зао
ставштинаНиколеДобровића,сигнaтура:1487815.

14Blagojević,Lj.нав.дело;Blagojević,Lj.ALifetimeofaMediterraneanMo
dern,in:Ivanišin,K.,Thaler,W.andBlagojević,Lj.нав.дело,стр.129159.

Слика1БелешкеНиколеДобровића,Мешовити паркови,
рукопис;извор:АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности,
ЗаоставштинаНиколеДобровића,сигнатура:1487815.
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Интелектуално бављење вртовима и природом, историјом
парковаипејзажа,проучавањемфилозофијеисликарства,
какочитамоизовихрукописа,заДобровићајеутадашњим
условимабилоистоважнокаоихрана,којујеузгајао–то
јетакођебилаегзистенцијалнапотреба.Једнареченицаиз
белешки,можедабудепарадигматичнaзаДобровићевопро
учавањеприроде:„Биљкајенештокозмичко,онајескупно
козмичкатворницаичистачатмосфере,живи,ради,прера
ђујеадатонезна,безбудноћеисвести,носиипакусваком
свомсеменудеобудућегликанекогпредела,жив јеархи
тектонски елемент”15. Увид о метафизици природе, не за
тваразаДобровићавратаидругим,различитимаспектима
проучавањазначењаизначајаприродеињенихобликовних,
филозофских, уметничких, или функционалних својстава.
Добровић није одвојен од предмета свог проучавања, не
посматрагасадистанце,већнапротив,уконтекстуживо
такојисеодвијаикојисеодвијаонапланети,и тоуње
говој сложеној свеобухватности.ИзгледакаодаДобровић
неможедругачије, већдаобрисепејзажаивртоваипри
роде, дефинише не само и искључиво као слике и призо
ре,већкаосредствамедијације,каокритичкиметодкојим
сепоставкесветакојипроучавасимултаноипроверавају,и
стварају.Умет ност ле пог ба што ван ства, Добровић види
као целину коју чине: 1. свет неживогматеријала; 2. свет
биљногцарства;3.светчовеков,иукојојсуподршкадухов
ногживота,заједносаЛепимбаштованством,јошиПољо
привреда,АрхитектураиУрбанизам,одкојихсепоследња
двасаставнаделаколонизирају,какоонпише,уновуврсту
универ зал не ур ба ни сти ке16.

Добровићовомтеоријомиразмишљањимаоприроди,као
штовидимо,дефинишеизаокружујеструктурнуцеловитост
светакојинасокружује.Осимтога,читајућибелешке,сти
чесеутисакдаДобровићеваистраживањанемајулимите,
простирусеусвимправцима,којимаовогаутораводимоћ
имагинације, научне спекулацијеидубоког знања.Добро
вићевиувидиусвескамаиспуњенимњеговимпонекадједва
читљивим, врло често „нервозним” рукописом, посвећени
су,истовремено,различитимхронолошким,географскими
тематскимнивоима.УбелешкамаДобровићанијенеобично
дасеусредписањаоисторијивртова,појавипасусоерози
ји,сдефиницијомиегзактнимподацимакојиседетаљни
јебавеовомпојавом,каоисапримеримаразличитихкул
турних пракси против ерозије, примењених у различитим

15Добровић,Н. (н.д.)Умет ност ле пог ба што ван ства, рукопис,Архив
САНУ,ЗаоставштинаНиколеДобровића,сигнaтура:1487813.

16Исто.
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географскимиисторијскимконтекстима.Тусеодмахнала
зиипасусоулози„пределнеархитектуре”успречавањуи
ублажавањуовепојаве,инапоменадајетоделатност:„која
обухваћасвештојеванградскихнасеља,уједнојепроли
ферацијапротиверозијеземљинекоре,којустварајуветари
водакојеоднесуцрнице,ораницаипашњакагодишњесамо
уСједињенимдржаваматримилијардетона”17.Такође,међу
Добровићевимбелешкама,постојиицртицао„сликарству
пределнихпростора”18,уистојсвесциукојојипретходни
одломак–Вр то ви, раз ви так вр то ва.Интересантноједаје
рукописуовојсвесципрецртан,доделакојисебавиерози
јом.Први следећинепрецртан текст у рукопису је управо
забелешкаопејзажномсликарству,које„утичедуховнона
човечанство,алионоделујеинауметноствртова.[...]Ки
нескивртовинапримерунаступањуузастопнихпривидних
сценаипределнихпросторадоследансунаставаккинеског
сликарствапределатрансцедираног[...]устварнупредста
ву.Ууметничкимделимадоспеваинтелигенцијадосаврше
не самоспознаје”19, у којој се разматра: однос, концепција
исликарскосхватањеприроде,које,какопишеДобровић–
увекнепогрешивоодајекултуруизкојепотиче.

ДабисеуспоставиларелацијаизмеђуДобровићевихиса
временихтеоријскихпоставкиопејзажуиприроди,овдеје
важноприказатиувидегеографа,оријенталистеифилозофа
ОгистенаБерка(AugustinBerque),укњизиThin king Through 

17Добровић,Н.(н.д.)Вр то ви, раз ви так вр то ва,рукопис,АрхивСАНУ,
ЗаоставштинаНиколеДобровића,сигнатура:1487812.

18Исто.
19Исто.

Слика2ЈеднаодалејауВерсају,разгледница;извор:Архив
Српскеакадемијенаукаиуметности,ЗаоставштинаНиколе

Добровића,сигнатура:1487833.
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Lan dsca pe(Размишљањекрозпејзаж)20,првипутобјављене
нафранцуском,2008. године.Беркуовомделууказујена
апсурдусавременомсвету,којисеогледаучињеницида,
иакоуразличитимобластимапостојивеомавеликиинтерес
забављењепејзажем,каоизатеоријскапроучавањапејза
жа,сдругестране,виднајесвевећадевастацијатогистог
пејзажа.ОвупојавуБеркобјашњаватимеда:штовишераз
мишљамо о пределу ‒ све више га уништавамо.У истра
живању основних питања о девастацијиживотне средине
ипејзажаузападнојцивилизацијиданас,Беркподсећана
културе које су своје окружење стварале следећи „разми
шљањекрозпејзаж”или „пејзажноразмишљање” (фр., la 
pensée paysag ère;енгл.,lan dsca pe thin king)21,односноспро
вођењем пракси уређења земљишта насталих у вековним
искуствима постизања склада с околином, карактеристич
нихзатрадиционалнапредмодернадруштва,уевропскоми
светскомконтексту.Беркназначавапојам„људскогмиљеа”
(фр., le mi li eu hu main)22, којиневидисамокаотериторију
трајнонасељенуљудима,уоквируцелокупнебиосфере,већ
икаорезултатузајамногделовањатехничкихисимболич
кихсистема(једногдруштва)иживотнесредине‒њиховог
заједничког отиска нашири екосистем.Узрок савремених
еколошких проблема, како разумемо Беркове увиде, јесте
раскидрелацијаизмеђучовекаињеговог„околногсвета”;
тојерасцепкојинарушавацеловитост„људскогмиљеа”,а
који једуализаммодернепарадигмепоставиокаоразлику
између„природе”и„културе”23.

За илустрацију новог,модерног става премаприроди који
доноси ренесансна епоха, веомамного говоре и реченице
Николе Добровића, посвећене вртовима италијанске ре
несансе: „Из непосредног додира са органским, структу
ралним и украсним својствима природе рађају се извесне
представе,најпреапстрактне,омогућностимаобликовања
вртова,тј.вештачкихисечакаприроде.[...]Сликуприроде
човекренесансеопојмљујеликовноизделаномпредставом
врта, оногњеног вештачки створеног исечка који постаје
виши израз његових потреба и друштвености.”24 Слично

20Berque, A. (2013) Thin king Thro ugh Lan dsca pe, Oxon: Routledge, pp.
5363.Насловоригинала:Berque,A. (2008)La pensée paysag ère,Paris:
ArchibooksBookstorming.

21Исто,стр.113,напомена1,стр.69.
22Исто,стр.5363.
23Ћоровић, Д. (2015)Бе о град као европ ски град у де вет на е стом ве ку: 

тран сфор ма ци ја ур ба ног пеј за жа,докторскадисертација,Архитектон
скифакултет,УниверзитетуБеограду,Београд,стр.36.

24Dobrović,N.(1962)Vr to vi Ita li je – Ob no va vrt ne umet no sti,ZbornikArhi
tektonskogfakulteta,sveska6,Beograd:ArhitektonskifakultetUniverziteta
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каоДобровић,односпремапејзажукојиједонеломодерно
доба,Огистен Берк види као израз субјективистичког ин
дивидуализмакојисадаупредставамапејзажанадомешта
психолошкуифизичкуодвојеностчовеказападнецивили
зацијеодприроде,одњеговеоколине,чемуприпадаиства
рањетродимензионалнихвртнихаранжмана,каоидводи
мензионалних репрезентација пејзажа25. Илустрације овог
рада(слике24)суразгледницесприказимавртоваАндре
ЛеНотра(AndréLeNôtre)укомплексуДворцаВерсај(Pa
la is de Ver sa il les)26,којесуовдепредстављенејеррефлектују
иДобровићевизборпогледана вештачкеисечкеприроде,
на француске правилне вртове настале у једном историј
скомикултурномпериодукаошто јебарок.Данас је, ка
копишеБерк27,важнопитањемогућностипревазилажења
одвојеностичовекаипејзажаидистанцеизмеђутеоријео
пејзажуиразмишљањакрозпејзаж,односноизмеђучове
ковогменталногсвета,човековогучинкаутрансформацији
предела,исамогпејзажа.УвидуДобровићевебелешкеомо
гућавасагледавањењеговогодносапремаприроди,његовог
размишљањакрозпејзаж,његовогтеоретскогпромишљања
односачовекаиокружења.ПосматрајућицелокупноДобро
вићеводело,видимодајекодовогаутораодносизмеђуте
оријеархитектуреиурбанизма,планерскеипројектантске
праксе,иистраживањаисторијеархитектуреитрансформа
цијепросторакрозвреме,каоштосазнајемоипроучавањем
рукописних белешки уАрхивуСАНУ ‒ на трагу могућег
превазилажењарасцепаусавременојзападнојцивилизаци
јиизмеђу„природе”и„културе”,алииистотакодуговечне
супротностиизмеђусхватањапејзажакаоактивностиуре
ђењаипреобликовањаземљиштапонарочитимправилима,
исхватањапејзажакаопредставе,слике,приказапредела28.

Уни вер зал на ур ба ни сти ка и  
по тен ци јал но просторно пла ни ра ње

Петнаестгодинапосленастанкарукописаибелешкиусве
сциУмет ност ле пог ба што ван ства,аполавекапренего
што јеБеркобјавиокњигуLa pensée paysag ère,Добровић
је написао, као што је већ речено,Осно ве по тен ци јал ног 

uBeogradu,str.5.
25Berque,A.нав.дело,стр.5363.
26Разгледнице Версаја се налазе у Заоставштини Николе Добровића у

АрхивуСАНУподсигнатуром1487833,иимаихукупно11.
27Berque,A.нав.дело,стр.5363.
28Stilgoe,J.R.(1980)LandschaftandLinearity:TwoArchetipesofLandscape,

En vi ron men tal Re vi ew,IV,1,Oxford:OxfordUniversityPress,pp.217.
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простор ног пла ни ра ња29, научни рад, у којем даје визију
простора као интегралног и интегришућег миљеа у којем
се рефлектује свеобухватност једне друштвене заједнице
и њене културе. На самом почетку овог списа, Добровић
образлажемисаонеподлогепросторногстваралаштва,које
назива„ратомумиру”,којисезаснивана„сазнањимаите
ковинаманаукеиоткрићиманапољууметности”30,итона
„дубокимслојевимаобенаведенељудскеделатности”31.У
овом раду,Добровић објашњава свој концепт потенцијал
ногпросторногпланирања,којијеоргански,јеризвиреиз
„материјалногбићаприродеиизживогбићадруштвенеза
једнице”32.Такође,уовојстудијионпредлажеконцептпро
сторногпланирањакојећебитисинтезанаукеиуметности,
икојећебитизаснованона„солиднојмисаонојподлозии
тачноутврђенимпојмовима”33,међукојимаје,каопрвипо
јам„интуиција”,а затимсутунаведении:„идеја”,„мате
рија”,„силе”,„објекти”,„енергије”,„простор”,„просторне
енергије”,идруго.Добровићвећутовремеувиђадаје„ме
ђусобниодносприродеичовекапоремећендо тачке кри
тичности”34;удобакризе,овајауторпредвиђапојавуHo mo 
spa ti o susa,односно„човекапростора”,човекакојинећеби
тиодвојенодпростораукојемживииделује.„Просторни
поредакје”,пишеДобровић,„сликаиприликасоцијализо
ваногдруштвеногпоретка”35.ДајеперспективаизкојеДо
бровићпосматрацелокупнипроблемпланирањапростора,
уствари–пејзаж,односнокритичкипотенцијалњеговеду
алнесуштине,видисеизделаовогизлагањаукојемнаводи
даћепотенцијалнопросторнопланирањебити:„пластично
вајање простора у свиммогућим размерама”, настављају
ћи:„Архитектурасепреносинасамуприроду.Онајепре
вазишласамусебе.Вајањепросторасеодвијаузефикасну
заштитуприроднихлепотаиљудскогстварања.”36

29Добровић,Н.Ур ба ни стич ка гра ма ти ка (Осно ви по тен ци јал ног пла ни
ра ња, 1957).

30Исто,стр.21.
31Исто.
32Исто,стр.50.
33Исто,стр.79.
34Исто,стр.80.
35Исто.
36Исто,стр.82.
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Израз „градски пејзаж” (нем., Stad tlandschaft) у термино
логији географске науке појављује се двадесетих година
прошлогвекауНемачкој,гдеозначавамеђусобниутицаји
повезаностпејзажаи града37.Каодеонемачкетеоријеур
баног планирања, али и географских проучавања пејзажа,
односнокултурногпејзажа,Stad tlandschaft,постајесастав
нидео теоријских концепата с потпуно различитимполи
тичкимконотацијама,одконзервативнихдопрогресивних,
којиуправопрекодефинисањаодносапремагеографским
икултурнимодликамапредела,мањеиливишеексплицит
но,изражавајуисвојевизиједруштвеногустројства38.Ни
колаДобровићмеђупрвимакоднас,још1954.године,пре
излагањауАранђеловцу,разматраконцептградскогпејза
жа39, објашњавајући,његову вишедимензионалну природу
као:„новуврступросторностиграђевнихтијелаињихове
пластике,шупље пластике измеђуњих, архитектуре тере
на, зеленилаивидикау једнуорганскусмишљенукомпо
зиционуцијелину”40.Могуће једасенаосновуоведефи
ницијестекнеутисакдаДобровићпејзажсхватаискључиво
каопројектантскииобликовниалатимодел,међутим,он
јасностављаукорелацијупостигнутиквалитетпростораса

37Ћоровић,Д.нав.дело,стр.4246.
38Исто,стр.4246.
39ЗаДобровићево схватање градског пејзажа и однос овог појма са та

дашњимевропскимтенденцијамауархитектурииурбанизму,видети:
Благојевић, Љ. (2007)Но ви Бе о град: оспо ре ни мо дер ни зам, Београд:
Завод за уџбенике /АрхитектонскифакултетУниверзитета / Завод за
заштитуспоменика,стр.104118.

40Dobrović,N.(1954)Štojegradskipejsaž;Njegovaulogaiprednostusuvre
menomurbanizmu,Čo vjek i pro stor,I,20,Zagreb:Arhitekt,zadrugaDruštva
arhitekataHrvatske,str.1,3,цитат1.

Слика3ПанорамаВерсаја,разгледница,Editions d’Art “LYS”;
извор:АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности,Заоставштина

НиколеДобровића,сигнатура:1487833.
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успостављенимдруштвенимвредностима.Онпишеу том
истомчланкудапростор:„схваћенидоживљенкаоорган
скисклопградскихпејсажа,можебитиодраздруштвених
стремљења и духовности сувременог доба”41. У одломку,
којинарочитоистичемоуњеговомчувеномчланку,сасвим
се јасновидиколико јеДобровићеваспектсхватањаград
ског пејзажа, и пејзажа уопште, био савремен: „Простор
израђенусвоминтегралномпротезањујезбирнајвећемо
гућепросторнеенергије,којасеможеуњегауклопити.И
просторнаенергијаје,каосвакастваралачкаснага,уствари
статички видонихдуховнихвриједности, које се улажуу
рјешавањепостављеногзадатка.Тасескривенапросторна
енергијаослобађакаомоћанестетскидоживљаји задово
љавајућафункционалнаствар,штојеуосталомиприродно
припроматрањуградскогпејсажа”42.Добровићунаведеном
чланкууказујенаразличитеаспектеразмишљањаопејзажу
ипроучавањатрансформацијеизграђенесрединеодређеног
друштва,уконтекстуизражавањатехникакултурнихпрак
си које суму својствене, као и у посматрањупејзажа као
значајногкритичкогчиниоца„уформирањукултуре”43.

За кљу чак

Кристоф Жиро (Christophe Girot), професор, архитек
та и пејзажни архитекта, пише да је истраживање про
шлости пејзажа изузетно важна фаза у процесу његове

41Исто,стр.3
42Исто.
43Исто.

Слика4ОранжеријауВерсају,разгледница,Editions d’Art “LYS”;
извор:АрхивСрпскеакадемијенаукаиуметности,Заоставштина

НиколеДобровића,сигнатура:1487833.
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регенерације44. У теоријском дискурсу пејзажне архитек
туре у Француској крајем двадесетог века, овај аутор уо
чава да супротстављени појмови „културе” и „природе”
нису адекватно образложени нарочито са аспекта нових,
комплeкснијих односа ова два појма.Жиро пише да у то
времетеоријазаостајезапраксом,јерсеуправоупракси,а
неутеорији,постављајуновапитања,апојављујусеиино
вативниикритичкиприступитемиобновепредела,укојима
се све вишепојављују тежњеда седотадашњаделатност,
којасеуглавномбавилаублажавањемеколошкедевастације
простора,каопоследицеурбанизације,прошириновимни
воима,којиподразумевајушириракурссагледавањапосто
јећихпроблемаиодноса„природа”/„култура”.Жиродаље
развија питања у релацији с овом темом, наводећи увиде
ОгистенаБеркаоамбивалентностисхватањапојмапеј заж,
којијеусловљенпостајањемпарадигматскогмодернистич
кограсцепа,укојемисаму„природу”посматрамокаообје
кат,раздвајајућијеудванепомирљивамодалитета:једанко
јиперцепирамо,односнопеј заж(фр.,le paysa ge)идругииз
којегстичемонаучнечињенице,којиБеркназиваисти ном
(фр.,la vérité)45.Уконтекстумогућностирегенерацијепре
дела,алисигурноипревазилажењахијатусаизмеђу„при
роде”и „културе”,КристофЖиро закључује: „обнављање
пејзажапочећетекондакадабудемоспремниданашачу
лапомиримоснашомнауком”46,односно,какоунаставку
пише–кадабудуприхваћенаобаначинаразмишљањакоја
постојеунашојкултури.

Савременитеоретичарипејзажнеархитектуреистичудаје
сврхаоведелатностидабудепосвећенастварањуиодржа
њукорисне,здравеипривлачнеизграђенеиприроднесре
дине,алиида,истовремено,будепосвећенаочувањуипо
бољшању њихових иманентних „културних, еколошких и
искуственихквалитета”47.Овајрадпосвећен је томедасе
осветлииприкажедоприноскојијеусвомвременуНикола
Добровић,архитекта,урбанист,професор,алиитеоретичар
и историчар пејзажа, учинио за остварење, може се рећи,
истогциља,алиимогућностипревазилажењафрагментар
ностисавременогљудскогмиљеа.Истовремено,овајкратак

44Girot,Ch.FourTraceConcepts inLandscapeArchitecture, in:Re co ve ring 
Lan dsca pe, Es says in Lan dsca pe Ar chi tec tu re,editedbyCorner,Ј.(1999),
NewYorkPrincetonArchitecturalPress,pp.5967.

45КристофЖиронаводиувидеизпоглављаОгистенаБерка:Berque,A.A
l’originedupaysage,in:Les car nets du paysa ge,ed.Mourier,P.F.(1998),
Arles:ActesSud,pp.137138.Cf.:Girot,Ch.нав.дело,стр.67.

46Girot,Ch.нав.дело,стр.66,преводсенглеског:Д.Ћоровић.
47Murphy, M. D. (2016) Lan dsca pe Ar chi tec tu re The ory: An Eco lo gi cal 

Approc he,Washington:IslandPress,p.5,преводсенглеског:Д.Ћоровић.
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извод из различитих, можда и латералних, резултата До
бровићевихразмишљањаопејзажуикрозпејзаж,усагласју
сасавременимтежњамауовојобластиипроцесомпонов
ногуспостављањаисхватањацеловитостизначењапредела
–указујенамогућностуспостављањановихправацаистра
живања, односно на стварање могућности за постављање
новихпитања.
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NATURE,LANDSCAPE,GARDEN:
CONTEMPLATIVEINFLUENCESONTHEWORKOF

NIKOLADOBROVIĆ

Abstract

In the 1950s, Nikola Dobrović wrote about the concept of urban
landscape,drawingexplicitconnectionsbetweenthequalityofspace
andtheachievedsocialvalues.Inexplainingthepolyvalentnatureof
urbanlandscapeas“anewtypeofspaciousnessofbuildingsandtheir
plasticity, thehollowplasticityof the inbetweenspaces,architecture
of the ground, greenery and the vistas in one organically designed
composition whole”, Dobrović was among the first to study such
issuesinthesepartsof theworld.Thispaperquestionstheoutcomes
ofthetheoreticalpostulatesofhis“spatialcreativity”arisingfromhis
comprehensiveunderstandingoftheworldasawhole:fromnatureto
gardentolandscape,i.e.translatedintourbanreality:fromurbanspace
tourbangreenerytourbanlandscape.Thisarticlecontainsanextract
fromtheinformalnotesofNikolaDobrović,writteninhisnotebooks,
from theauthor’s legacy in theArchivesof theSerbianAcademyof
SciencesandArts inBelgrade,aswellaspartof thevisualmaterial,
thatis,photographsandvisualrepresentationsoftheVersaillesPalace
Gardens,alsofoundinDobrović’sFundinthesameArchives.These
sourcesaretobeconsideredthroughouttheprocessofunderstanding

theoriginsofthearchitect’sspatialconcepts.

Keywords: Nikola Doborović, nature, (urban) landscape, universal 
urbanism


