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ТЕОРИЈА ПОКРЕНУТОСТИ ПРОСТОРА КАО 

ФИЛОСОФСКИ ОСНОВ ЗГРАДЕ ГЕНЕРАЛШТАБА 

ВОЈСКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БЕО ГР АДУ 

Не само у корпусу домаће архитек

туре и у њеном идејно-естетичком ок

ружењу, теорија покренутости простора 

представља јединствени концептуални 

допринос савременој теорији архитекту

ре и урбанизма. Њене основне принципе, 

као својеврсну аденду своме делу у из

градњи - Комплексу Савезног министар
ства одбране и Генералштаба војске Ју

гослаџије1 на додиру Немањине и Кнез 

Милошеве улице, изложио је архитект 

Никола Добровић 1960. у студији 11

Пок

ренутост простора - Бергсонове 'Дина

мичке схеме' - нова ликовна средина 11 
•
2 

Том снажном и убедљивом експлика

цијом и теоретизацијом властитог оства

рења, аутор је себи, можда и не хотећи, 

обезбедио врсту дуготрајног монопола 

на његово тумачење. Нажалост, нека

дашње чврсто јединство ноуменалног и 

феноменалног, теоријског и појавног ас

пекта овога дела, расточене је у НАТО 

бомбардовању 1999, те се данас иза ње-

1 У целом тексту као: Генералштаб ВЈ. 
2 Dobrovic N" Pokrenutost prostora - Bergsonove "Di
nami~ke sheme" - nova likovna sredina", Covjek i 
prostor, br. 1 ОО, Zagreb 1960, 10- 11. 

3 Ковачевиh Б, Архитектура зграде Генералшта-

гове узнемирујуће рушевне реалности 

помаља тек антички слој теорије која је 

надживела своје опредмећење. 

Премда је апстрактне корене тео

рије покренутости простора могуће про

наћи и у појединим 11 општим местима" 
европских авангарди,3 а тако и у идеји 

промене, раста и "динамизма" мађарс

ких архитектонских авангардиста - "ак

тивиста" ,4 њено асоцијативно пола

зиште је, како сам аутор истиче, свет 

"чисте мисаоности", заправо, филосо

фија, и посебно, поједине тезе теорије 

сазнања француског мислиоца Анри 

Бергсона. У лењине-марксистичком ин

телектуалном миљеу педесетих и шезде

сетих година прошлог столећа, Добро

вићево позивање на Бергсона уследило 

је после јавне "рехабилитације " овог, до 

тада "декадентног", интуитивистичког, 

идеалистичког и "грађанског" мислиоца 

коју је обавио добар познавалац Бергсо

нове философије , утицајни марксис-

ба. Монографска студија дела Николе Добро

виhа, Београд 2001 , 128. 
4 Перовиh М" Стваралаштво Николе Добровића: 
Мисаоне притоке, у: Никола Добровић. Есеји, 

й.ројекйiи, кр11йi11ке, Београд 1998, стр. 62. 
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тички философ и професор Београдског 

универзитета др Душан Недељковић. 

Рехабилитација, свакако, нлје могла би

ти потпуна. јер Бергсон, као најистакну

тији метафизичар онога времена, по 

оцени Недељковића у дневном листу 

"Политика", на мисао Марксову, рад

ничке класе и Париске комуне, није 

умео одговорити другачије него својим 

вулгарним метафизичким опијумом 

мистике и присвајањем извесних нераз

вијених поглавља управо дијалектичке, 

материјалистичке и социјалистичке нау

ке и мисли марксовске. Све то да би ње

гова теорија добила колико-толико из

глед делатне јаве и стварности.5 У тој 

грађанској мистици, признао је ипак Не

дељковић, има и нечег доброг, и то до

бро очитује се у њеном доприносу 

"психологији". Наиме, Бергсон је иста

као да људска мисао није просто низање 

или некаква неповезана "случајна 

прашина" од појединачних слика и пред

става, већ "поступни ток свести у којем 

се слике и представе јављају увек као не-
. ' раздвОЈНИ саставни делови извесних ди-

намичких схема' којима се оријентише и 

осветљава сам живи живот у своме не

прекидном напредовању и развитку" .6 

Синтагма "динамичке схеме", 

међутим, којом се Недељковић служи да 

укаже на марксистички карактер Берг

сонове "психологије ", а коју Добровић 

истиче у наслову свога есеја , пре скрива 

неголи открива конкретно порекло До

бровићевог надахнућа у Бергсоновом 

опусу. Самим тим и врсту подлоге за тео

рију савремене архитектуре коју аутор 

5 Недељковнh Д. , Анри Бергсон, Пол111Тt11ка, 
11.7.1957.стр.16. 

6 Loc.cit. 
7 Bergson Н ., Ocuvrcs. L'Energiespiritue/le, Paris 1959, 

930-959. 
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на тим темељима жели подићи. Томе на

руку иде и лапидарност Добровиhевог 

описа улоге ових схема у сазнајном про

цесу. Помињући их у мањој студији L'Ef
fort intel/ectuel из 1902, касније при

кљученој књизи есеја и предавања 

L'Energie spiritue/Je,1 ни сам Бергсон, за

право, у "динамичким схемама" није 

препознавао кључне одреднице своје 

rносеологије или "психологије 11
, како ју 

је именовао. Примера ради, у свом глав

ном и светски чувеном делу из 1907. -
L'Evolution creatrice, тај сазнајни механи
зам и не помиње, што је данас проверљи

во и простим електронским разлиста

вањем те књиге;8 чак и појмове који син

тагму чине - 11

динамичке
11 

и 
11

схеме
11

, 

Бергсон ће у том делу, у различитим 

контекстима, исписати само четири пу

та. Посматрано са извесном злура

дошћу, отуда, Добровиhево позивање на 

"динамичке схеме", могло би се ту

мачити као олако, 11 предилекцијско" 

преузимање једног недовољно 

разјашњеног, стога и недовољно читљи

вог ноетичког сигнала и ехо Недељко

вићевог текста, са којим је, заслугом 

марксистичког ауторитета, сада била 

упозната и шира културна јавност. Не

сумњиво је, уз то, да је тако легитимиса

на, идеја о "динамичким схемама" могла 

послужити као добар залет новој тео

рији архитектуре, и да се на њу, сасвим 

допустиво, један архитект-стваралац 

смео надовезати са далеко веhом дискур

зивном разбарушеношhу и слободом не

го што би то био кадар да учини неки фи

лософ, спутан крутим академским обзи-

8 V.: Љid" Creative Evo/ution, Ne\v York 1911, URL = 

http://paradigm.soci.brocku.ca/% 7 El,vard/Berg

so11/BergO 1 _ toc.html 
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рима или тачније, тадашњим ултрамарк

систичким тј. дијалектичко-материја

листичким забранима своје струке. 

Међутим, без обзира на прејако по

ентирање поменуте синтагме, а чиме се 

вредност нове теорије покренутости 

простора и не би могла умањити, читање 

Добровићевог есеја указује да је његов 

теоријски напор ипак имао упориште у 

• oж11•tv1• •trultturu ltoJ" 11011, 
1111ltиlfl•nt•c11•: Ьи111••t• lt1mt11t 

е ltoc•• 
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односно, приступања предметном, појав

ном свету. Први, научни начин спознаје 

једнак је обилажењу око предмета, пише 

Бергсон у свом "Уводу у метафизику", 

други, метафизички или интуитивни, 

претпоставља да се у њега продре.9 При

родно-научни пут сазнања, сматра фило

соф, води само неком превођењу непоз

натог у познато, рашчлањивању живе 

r1orii1• 11111 

,,.,.".111• ,.,. 
и n11lloro1D l"Oltorao· 
rrtmen1.toe 1roo1ir••1• 

Сл. 1. Добровиhева "схема озвучености" зграде Генералштаба 
Fig. 1 Dobrovic's "scheme ofvertical sonority" for the Anny Headquarters Building 

ваљаном разумевању суштине Бергсо

нове философије. Из данашње исто

ријске перспективе гледано, мало је 

важно што је ту суштину и сам Добровић 

морао тражити управо у оним философ

ским пасажима који су се опирали марк

систичким покушајима реинтерпрета

ције . Одлучујући подстицај , пре свих, 

чини се да су дале Бергсонове пропози

ције о двојаком карактеру сазнавања, 

целине на мртве и ванвременске по3еди

начности (узастопности, истодобности), 

при чему се свет појављује као јасна и 

разговетна али непомична, укочена про

тежност, чиме у потпуности бива зама

гљен суштински проблем философије -
проблем времена . Да би се научно споз

нао, свет бива подељен на статичне еле

менте, из њега се елиминише трајање, 

док се његов развојни ток тумачи као 

9 Bergson А., Uvod u metafiziku, u: V ladimir Filipovic, 

Novija filozoГija zapada i odabrani tekstovi, Zagreb 
1979, 241. 
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збрајање, збир непомичних, статичних, и 

отуда, појмљивих слика. Детињство, зре

лост, старост, примерице, и то су тек 

прости погледи духа који их схвата као 

застоје на путу развитка и који стављени 

један крај другог чине да се питамо како 

је развитак уопште могућ. Ти прелази од 

детињства ка младићком добу, од мла

дићког доба ка зрелости и од зрелости ка 

старости, више су налик језичким химе

рама у континууму непоновљивог живо

та јединке. У аналитичкој помами 

рашчлањивања света (кретања) на непо

мичности, која открива и саму диспози

цију наше нејаке интелигенције, чак и 

само време, подвлачи Бергсон, бива из

мерено просторним размацима (као на 

часовнику) , а јединствено животно тра

јање подељено на круте преграде или ну
меричка мноштва : прошлост - са

дашњост - будућност. Битни изглед и ра
зумевање света измиче интелигенцији 

која обилази око предмета осећајући се 

угодно само у непомичном, мртвом, дис

континуираном а нелагодно у поимању 

еволуције, постајања, континуитета про

мене, новине и новог, па тако и самог 

живота, сматра философ. 10 

А живот као 'ипе conquete sur Је neant' 
11 

- освојење, надвладавање ништавила -
посве пориче статичност, он је непре

кидно постајање и бивање (фр. deveniг, 

енг. becoming). Он је намотавање нити на 
клупко, стваралачки, временски конти-

10 Bergson Н., Oeuvтes. L' Evolution стеаtтiсе, Paris 
1959, 633- 5; " Усредсређена на оно што се понав
ља, обузета једино да споји исто са истим, инте

лигенција се тако окреће од опажања времена. 

Она се противи оном што тече и стврдњава све 

што додирне. Ми не мислимо стварно време , 

веh га живимо, јер живот превазилази интели

генцију", пише Бергсон у овом делу. (Бергсон 

А. , СiUваралачка еволуиија, Сремски Карловци 

1991 , 33). 
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нуум у коме нас прошлост следи, непрес

тано се повећавајући оним садашњим 

што нам стоји на путу. 12 И сам механизам 

нашег опажања и умовања није мо

заичке, веh кинематографске врсте јер 

гледајући филм ми се не бавимо простим 

ређањем слика, већ издвајањем из свих 

сукцесивних, готово једнаких слика оног 

различитог међу њима а то је кретање 

уопште, и то исто чинимо сазнајући. 13 

Промена је, заправо, нешто много веће 
од простог збира стања, скупа поједи

начних момената. 14 Процес сазнавања 

таквог променљивог и покретљивог све

та могућ је само као уживљавање, ис

тиче француски мислилац, уосеhавање у 

промену и трајање, као тренутак у коме 

се наше ја препушта живљењу не раз

двајајуlш садашње од претходних 

стања.15 Да би се ишло заједно са кре
тајућом стварношћу (гealite mouvant), са 
меном, да би се она појмила, потребно је 

уосетити се, ставити се у њу саму јер у 

унутрашњост живота не уводи нас инте

лигенција већ само интуиција и ин
стинкт.16 

Ове мисли о динамичном и покрет

ном, стваралачком карактеру света, 

опростореном времену и кинематограф

ској природи перцепције и интелиген

ције, па чак и уосеhавању, оживеће у До

бровићевој теорији покренутости прос

тора. Свој настанак пак, у највећој мери, 

она ће дуговати примени аналошког ти-

11 Љid., ор. cit., 1959, 728. 
12 !Ьid. , Увод ""244. 
13 Bergson Н., ор. cit., 1959, 753-4. 
14 Љid., 314. 
15 Бергсон А., O:Zлeg о нейосреgним чињенииа.ма 
свесйlи, Београд 1978, 49. 

16 !Ьid., ор. cit., 1959, 645; IЬid., ор. cit., 1991, 104. 
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па мишљења и уочавању сличности из

међу Бергсоновог тумачења сазнајних 

процеса с једне стране и модерне архи

тектуре и естетичког акта који таква 

архитектура побуђује, с друге стране. 

Наиме, управо онако како се "процесна 

философија" постајања и промене, nро

тивставила традиционалној филосо

фији, утемељеној на промишљању ста

тичног и једном за свагда датог Битка, 

тако се и Добровићева теорија покрену

тог простора и образовања нове ликовне 

средине супротставила истрошеној, мо

гло би се реlш, академској архитектури 

статички, круто и униформно скројених 

облика. Као што наука, надаље, у раз

војним токовима света види само збра

јање статичних слика, тако и академска 

и еклектичка архитектура није способна 

да разбије своје канонске окове и изрази 
покренутост просторне структуре и 

облика, одвијање архитектуре у време

ну, њену динамичност. Архитектонски 

простор, стога, ваља саобразити истин

ској природи мишљења, односно "кине

матографском механизму интелиген

ције", сматра Добровић преузимајуhи 

израз од Бергсона. Као што кинемато

граф, као apparatus, повезује појединачне 
непокретне слике, тако се и покренуто 

скројени облици међусобно прихватају у 

уму новог посматрача, те "друштвене је

динке" која је уједно стваралац и корис

ник {прималац) нове архитектонике 

простора или боље, просторно-времен

ских остварења.17 Стварањем покренуте 

и ликовно обогаћене слике света, прос

торна композиција данашњице има 

17 Добровић Н., Покренутосr npocropa - Бергсо
нове "Динамичке схеме" - нова ш1ковна среди

на", у: Добровиh, Урбшшзам Бео2раgа, бр. 58, 
Београд 1980, 47. 

ЈН IЬid" 38. 

епохални задатак да произведе оно кине

матографско обележје сазнања ствари и 

регистровања утисака, поучава Добро

вић. 1х То је могуће само увођењем еле

мента трајања у архитектуру, управо 

онако како је Бергсон исту категорију 

вратио гносеологији - трајања у есте

тичком и психолошком - не у исто

ријском смислу. Или онако како је "гео

метрија модерних" (а ово је једина До

бровиhева парафраза-цитат из "Ствара

лачке еволуције"), увела кретање у гене

зу фигура, насупрот статичкој "геоме

трији старих" .1ч Градитељи су, наставља 

архитект, увек остајали на чврстом тлу 

стварности, али простор се више не 

може схватати еуклидовски, као хомо

ген, статичан, укрућен, дат, већ обогаћен 

новим величинама попут силе, масе, 

енергије, космичког зрачења, ликовне 

радијације и, најзад, онога што све ове 

величине окупља - времена.20 Покренута 

архитектонска форма, а то је једно од 

главних исходишта Добровиhевог на

дахнућа Бергсоном, својом посебношћу 

коју јој је подарио архитект, провоцира 

естетички, психолошки акт, нагонећи 

посматрача да се у сусрету са одгова

рајуће обликованим простором пренесе 

у димензију времена, у област психичког 

"трошења временских јединица" .21 На 

тај начин, он се препушта реалном тра

јању унутрашњег живота, Ја duree reelle у 
Берrсоновој терминологији, и заправо, 

из хомогености простора преноси у хете

рогеност времена, из квантитета у ква

литет, из физичког у психичко, из симул

таности у сукцесивност, из протежности 

19 Bergson 11., ор. cit., 1959, 521. 
20 Добровиh 11., ор. cit" 43. 
21 Loc. cit. 
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у трајање. Кретање и трајање. дакле. хе

терогеност времена и психолошких ка

рактеристика, прикључују се архитекту

ри са које се, најзад, уједно збацује бреме 
знаменитог, а из ове перспективе, и 

наивног поређења са смрзнутом -
укрућеном музиком. 

Надаље. позивајући посматрача да 

буде покретач - равноправни стваралац 
уметничког дела, Добровић неподељено 

исказује своју припадност традицији мо

дерне уметности. Као непотпуно или до 

краја нејасно, модернистичко дело чека 

на довршење тек у сусрету са примао

цем, који је активни чинилац умет

ничког процеса. Веза уметника и прима

лаца је, по узусима модерне теорије 

уметности, чињеница која претходи де

лу, његов ante factum, а прималац тај који 
ће га употпунити и на уметникову заго
нетку одговорити својим властитим 

осеhањем и смислом. Дело је све само не 

изолована, имобилна и затворена (до

кончана) ствар у коју се продире са кру

тошћу какве логичке или научне експер

тизе не би ли се интелект осетио угодно. 

У однос са модерном уметношћу и архи

тектуром, модерни реципијент мора сту

пити на потпуно супротан начин, можда 

баш онако како човека уошпте, по Берг

сону, интуиција или инстинкт уводе "у 

праву област живота, у област узајамног 

прожимања и бесконачног продуженог 

стварања. "22 

Управо због оваквог схватања умет

ничког дела, као бића-у-свету, као ства

ри постављене у процесе живог трајања, 

у средиште интеракције и уосећавања, 

ауторово тумачење нове архитектонике 

и урбанизма креће се у сталном ана-

~ Bergson 11., ор. cit" 1959, 646; Љid" ор. cit., 1991 , 
105. 

2.Ј Добровиh н" ор. cit" 39. 
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лошком додиривању духовног и фи

зичког плана. Као што се, пише Добро

вић. мисао и сам процес сазнања нс могу 

свести на просто. механичко низање сли

ка и представа, тако се ни нова. модер

нистичка архитектоника простора не 

може поистоветити са каквом 

"случајном прашином" раштрканих, 

статичних и осамљених објеката у сло

бодном простору.zз Насупрот стат11<1ки 

обликованим објектима. уланченим у 

неминовност земљине теже, аутор ука

зује на присутност нове, динамизмом 

обогаћене "ликовне средине" покренуто 

скројен их облика, на извесност савреме

не макроархитектонике. Указавши да се 

лепота архитектонске форме не састоји 

толико у просторним пропорцијама као 

таквим колико у динамичком смислу 

форми, сличан став је на општијем нивоу 

изразио и Николај Хартман у својој ''Ес

тетици" .24 На духовном екрану посма

трача, тог модерног човека акције, који 

је такође у непрестаном покрету,:~.~ ови 

витално и динамички обликовани волу

мени, наставља Добровић, стварају по

себну врсту кинематографске ситуације. 

Распростирући се у свим правцима, они у 

свести примаоца чине мноштвено стање 

(временско одвијање) различитих плас

тичних призора: својеврстан (колор) 

филм покренутог простора.'" Ликовно 

формирана архитектонска материја, до

даје архитект, у таквом контексту пок

ренутости, бива трансформисана у чисту 

и слободну просторну енергију, непоре

цивих ликовних радијација. Томе у при

лог, као у случају свог београдског је

динца, зграде Генералштаба ВЈ, Добро

вић наводи својство динамичког потен-

24 Хартман Н" Естетика, Београд 1979, 253. 

z.~ Добровиh Н" ор. cit" 51. 

~~ Љtd" 43. 
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цијала армираног бетона, које поништа

ва утисак статичности и оптерећености 

земљином тежом и новим конструктив

ним могућностима доприноси 

пражњењу ликовног напона успостав

љеног између визуелно занесених архи

тектонских маса овог објекта.г Динаr.ш

зам структуралне и обликовне архитек

тонике, пуних и празних пластика, тела и 

терпретира беспрекидно" ,2ч завршава 

Добровић. 

Ово поређење са музиком одаје на

меру да се, између осталог. укаже на 

темпорални карактер архитектуре, а 

посредно, и на инверзију Берсоновоr 

става о науци која "опросторује" време: 

у новој покренутој архитектоници, као 

што видимо - простор је тај који бива 

Сл. 2. Поглед на павилјон зграде Б 113 Кнез Милошеве улице. пре бомбардовања 1999. године 
Fig. 2 The vie\\' of thc В Building pavilion from Kne7a М 1losa Street, bcforc the 1999 ЬomЬing of Be\grade 

шупљина, еманира и даље, и у форми 

накнадног утиска упућује на радијацију 

растсрских мотива на фасади, на своје

врсну звучну инструментацију зидног 

платна зграде, у којој буњасте камене 

плоче означавају структуру која носи, а 

беле и глатке, 0110 што је ношено.21; Нова 

естетика, на тај начин, води конкретној 

архитектури покренутог простора, која 

је уједно "музика чија се партитура ин-

п Љid., 48. 
2
" Љid., 50. 

овремењен. Тај превратнички, "копер

никански обрт" у схватању архитектуре 

као "уметности времена", а не простора, 

извео је, међутим, пре Добровића архи

тект и естетичар Милутин Борисавље

вић - француски ђак чији је рад. узгред 
речено, једном приликом охрабрио и сам 

Анри Бергсон. Стављајући закључак на 

један од својих главних огледа на тему 

"консекутивних слика" као врсте пер-

~Loc. cit. 
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цептивне инерције," Борисављевић је 

акцентовао нешто са чим би се и творац 

теорије покренутости простора могао 

сагласити чиста срца: "Архитектура од

сад није више за нас статична, просторна 

и имобилна уметност, већ динамична, 

мобилна и временска. Ни њене пропор

ције нису више за нас мртви, геоме

тријски односи; они су временски, живи, 

пуни покрета; они постају музички ин

тервали, одн. ритмови. Архитектонске 

форме, укратко, гледаћемо одсад као 

музичке акорде. а архитектонска дела 

као музичке композиције".11 Појављи

вање времена, ма колико кратког и 

крхког, у пластичш~м уметностима (сли

карству, вајарству, архитектури, дизајну 

итд.), наиме, како је исто питање рези

мирао Етјен Сурио, естетски је много 

важније и деликатније од оног у музици, 
плесу или филму, јер представља кључ 

за највећи успех у овим уметностима и 

најбољи доказ способности уметника да 

створи ремек-дело и заснује "космос".~2 

Али, док Борисављевиhа тај увид о 

временитости архитектуре води за

кључку о заснованости лепог на правил

ном поретку идентичних или сличних 

форми (Закон Истог и Закон Сличног), 

Добровића иста спознаја води раз

личитом исходишту. Теорија о архитек

тонски лепом, која почива на законитос

ти појављивања истих или сличних еле

мената, хармоничном реду. правилности 

·
111 Borissavlicvitcl1 М" Traite d'esthetique scientifique de 

/'arc/Jitccturc, Paris 1954, 182-3; Бор11сављев11h М .. 
Оiit7i11•1ко-ф11з1юлошл:а йерсйеюТtива, Београд 
1948, стр. 88; Богуновић С. Естетичка теорнја, 
критичка делатност ft архитектонска пракса др 

Милутнна Борисављевића, Ко.11ун11кmшја. бр. 

89, Београд 1995. 7. 
ЈЈ Бор11сављев11h М., Проблем простора и време
на у архитектури, у: Злаmни йресек 11 9pyz11 есе
ј11, ур. Маневиh 3 .. Београд 1998, 385. 
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ритма, златном пресеку, хедонистичком 

принципу најлагоднијег опажања и дру

гом. била би за Добровића. да ју је којим 

случајем довео у однос са својим модер

нистичким начелима, вероватни пред

мет интелектуалне омразе. Чак и начело 

симетрије, којим се, као јединим кла

сичним композиционим начелом, дели

мично служи при обликоваљу наспрам

них зграда Генералштаба ВЈ/1 он до

пуњује оригиналним указивањем на рав

ноправну присутност и важност празни

не или "шупљинских облика" у архитек

тонској композицији. На чињеницу. за

право, да и архитектонски негативум -
неизграђено или празно, открива и даје 

посве нову димензију изграђеном, упра

во као што је, својевремено, у музици 

авангардног композитора Џона Кејџа, 

намерно увођење тишине - музичког не
гативу.ма, успоставило превратно нову 

димензију звучног.3~ Тек овом допуном, 

која је несвојствена европоцентричном 

поимању простора и ствари,'~ заправо, 

теорија покренутостн простора добија 

пуну оригиналност и заокруженост, КОЈа 

је чини мериторном да понуди одговоре 

на питања архитектуре новог доба. Само 

динамички кројеним облицима, за раз

лику од крутих и статичних, могуhе је 

вајати међупростор, објашњава аутор, 

уводити празнине и саму природу у прос

торну композицију.11. Тек тада простор 

постаје течан, призори се одвијају у сук-

•
12 Сурио Е., Вријеме у пласп1•1н11м умјетност11ма. 

у: О9нос11.међу у.11еt7iнос1Т111.ма. Теор11јска разма
трања. Београд 1978.159-160. 

11 Ковачевић Б" ор. cit .. 143-148. 
3~ Cage Ј" Раgов11/Текстов11 1939-1979, ур. Савиh 
М. и Филиповиh Ф., Београд Ј 981, стр. 34. 11 да
ље. 

Ј~ Ковачевиh Б .. ор. cit .. 130. 

11. Добровиh Н. , ор. cil., 43. 
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цесивном низу, посматрач надилази не

посредну чулност, ступајући у акцију 

савршенијим, кинетичким чулом, док 

архитект ХХ века, постаје стваралац -
режисер покренутих макроархитектон

ских призора.-17 

Неке од наведених принципа, Нико

ла Добровић је зорно истакао самом ур

банистичко-архитектонском ситуацијом 

зграда Генералштаба ВЈ. Окосну идеју 

покренутости простора изразио је не то

лико динамиком композиционих потце

лина колико целином ансамбла, разу

мљивог не кроз један или неколико, веh 

само кроз "мноштвено стање" његових 

различитих изгледа. Равноправност 

празнине у композицији потврдио је не

гативним волуменом између каскада са 

обе стране Немањине, у том делу ком

плекса најочигледније отелотворивши 
потенц~але динамично обликованих 

маса. Овладавање тајном: визуелног илу

зионизма, вештином блиском умећу 

кројеља покренутих облика, показао је и 

"смањивањем" висине облакодера, уде

вајуhи у његово витко тело закошену и 

протегнуту траку буњасте црвене опла

те. Повлачење зграда од регулационе 

линије Кнез Милошеве улице, уз то, 

омогуhило му је да нагласи њихову ди

верзиморфност спрам осталих грађеви

на у суседству , те да укључи "природу", а 

заправо, пејзажно решење у архитек

тонску композицију ансамбла. Поједине 

кључне одреднице теорије, међутим, по

рекао је in praxi поштовањем класичне 
огледалске симетрије управо у делу 

најиндикативнијих, каскадираних пар

тија грађевине и постављањем осовине 

композиције у осу Немањине улице, као 

и статичним позиционирањем њених 

главних габарита - чврсто привучених 

-'
7 IЬid., 46-47. 

тлу и додатно "отежаних " рустиком ка

мених буња.љ Коначно, позивањем на 

" кинематографско" и сукцесивно 

опажање, он је пре одредио путоказе по

имања неканонске архитектуре уопште, 

него што је овај сазнајно-естетички 

принцип успео да преобрати у непосред

ни стваралачки образац свог обликов

ног поступка. 

Повезујуhи "чисту мисаоност" са 

теоријом савремене архитектуре, До

бровиh је, међутим, учинио много више 

од теоријске елаборације властитог де

ла, што би, и без ширих импликација, 

био јединствен случај у историји новије 

српске архитектуре. Многе појаве у неи

марству двадесетог века, па и овога који 

је почео, које не подлежу правилима 

хармоничног компоновања, које се опи

ру тумачењу помоhу класичних есте

тичких законитости, помоhу једностав

ног хоризонтализма и вертикализма, 

многа одступања од стереометријских и 

планиметријских правилности, целови

тости и стабилности грађевинских 

структура, намерна извитоперења и 

ишчашења, преплитање и прожимање 

различитих планова, органски облици, 

неочекиваност, деконструкција, фраг

ментираност, дислоцираност и дефор

мисаност архитектонских склопова , пос

тају разумљивији и пријемчивији суоче 

ли се са могућностима примене и разра

де основних принципа теорије покрену

тости простора . Штавише, њен главни 

ослонац и адут - позив на уосеhавање, на 
временско опажање простора - у међув
ремену је. прошавши кроз сва искушења 

модерне, постмодерне и пост-постмо

дерне архитектуре, прихваћен као један 

од аксиома ововремене рецепције архи

тектуре уопште. Временско сагледа-

:<>, Ковачевнh Б .. ор. cit., 110.143-148. 151. 
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вање простора. уз то. све је присутније у 

епохи глобализације и глобалне ум

режености путем све савршенијих елек

тронских медија и информатичких сис

тема. којима се релативизују објективне 

просторне одреднице попут раздаљине 

или просторних међа, због чега је и сама 

архитектура принуђена да се прилагоди 

феномену деспацнјалюације, постајући 

све јаче везана за фактор брзине и знаqај 

размене информација. 

ПIЕ ТНЕОRУ OF MOVING SPACE AS А Pl:ШOSOPIПCAL 
FOUNDAПON OF ТНЕ YUGOSLAV АRМУ НEADQUARТERS 

BUП,DING IN BELGRADE 
Slobodan Bogunovic 

The author of the arcl1itcctt1ral-urbanistic 
complex of the buildings coшprising the Yugoslav 
An11y Headquarters on tbe corners ofKneza Milo~a 
and Nemanjina Streets in Belgrade, Nikola 
Dobrovic, architect, supplemented with an original 
theory ofspace set in motion. Thc esscntial princi 
ples of his tl1eory 11е propoundcd iп the study 
"Moving Space - Bergson's 'Dynamic Schemes' - а 

New Visual Environment". Не found its origins in 
the gnoseology of the French philosopher Henri 
Bergson. The phrase emphasized in the title - "dy
namic schemcs"- conccals the concrete source of 
the author's iпspiration \Vith Bergson's opus, and thc 
philosophical basis of this architectural theory 
should Ье looked for in Dobrovic's free interprcta 
tion ofBergson's philosophy, founded on analogies 
of more general nature. Namcly, as the "process 
philosophy" of genesis and change opposed tradi
tional philosophy, founded on the contemplation of 
the static and the once forever given Being, so 
Dobrovic's theory on thc fonnation of а new vist1al 
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environment contended thc exhausted, academic 
architectшe of statically cut fon11s. In his furthe1· 
explanation that arcћitectural space sћould Ьс dy
namized and in confonnity \Vith the true nature of 
thinking, tl1e "cinematograpћic mechanism of in
telligence", Dobrovic introduced the clcmcnt of 
duration in architecture, just as Bergsoп returned 
the sаше category to gnoseology. On the \vlюle, Ьу 
linking "pure reflectioп" \Vith the theory of coпtem
porary architecture, Dobrovic accoшplished much 
morc tl1an а theoretical elaboration of ћis оwп 
work, altlюugћ it would Ье, even witlюut broader 
implications, а unique example in the history of 
SerЬiaп architecture. Moreover, many phenomeпa 
in the 20th (and even 2 lst) century architecture, that 
defy iпterpretation through classical acsthctic rules 
- deco11st1·uction, fragmentation, dislocation and 
defonnation ofarchitectural structures, become un
derstandaЫe and more attractive \Vhen conffonted 
\vith poss1Ыe application ofthe essential principles 
ofthe thcory ofmoviпg spacc. 


