
УТИЦАЈ ПРОПОРЦИСКОГ СИСТЕМА БЛОНДЕЛОВЕ I<АПИЈЕ
СВ. Д�НИ-А У .ПАРИВУ НА НЕДОВОЉНО РАСВЕТЉЕНИ

ПРОБЛЕМ ПРОПОРЦИЈА У АРХИТЕКТУРИ 
Милан Вло1<овиk 

Цртеж капије св. Дени-а у Паризу са 
уписаним ,распоредом модуларних бро
јева који су били основ њеном пропор
циском ·склопу, обелодањен је од с.-гране 
самог аутора, Б л о н д е Ј1.1 - а (Вlondel, 
Fran�ois 1, 1617-1686), у његовом "Курсу
архит,ектуре" ( Cours d' Architecture, Pa
ris, 1675-83, II изд. 1698, L. XII, С. 6).1)

Мере изведеног објекта отступају од 
оних које су биле предвиђене модулар
ном поделом. Потреба за поправком ком
позициске схеме настала је, ван сваке 
сумње, услед неподесног облика право
угаоног поља над отвором капије; поља 
у којему је требало сместити један мо
нументални рељеф, а не натпис као што 
је вероватно била Блонделова првобитна 
намера, и што је, сасвим разумљиво, мо
р.ало довести до делимичне прераде по
лазне композициске схеме. Да ли је Блон
дел при томе приступио и преради свог 
модула.рног .с.истема, или је модифика
ције у дефинитивном пројекту које се 
испољавају у повећаној виr:ини поља за 
рељеф, па према томе _и саме капиј� 
спровео интуитивно, ниЈе нам познато. 
Свакако да је дефинитивним пројектом 
прстигнуто зрелије и хармоничније ре
шење и као што he то бити доказано у 

' 

току даљег излагања, доследно -прилаго-
ђено пола_зном модуларном систему пар
uиј.алном изменом модуларне поделе. 

Ради бољег разумевања Блонделовог 
начина пројектовања, потребно је освр
нути се укратко на његову личносv.2)

Блондел је био главни nрет,ставник 
рационалистичког правца у архитеку.ри 
свога времена и први међу т�оре:ича
рима француске класике. ЗначаЈНО Је да 
је Блондел у својој младости, као син
ист-акнутог научника, · добио темељно 
образавање погот,ову у математи�и; да 
је много и далеко путовао; да Је био 
васпитач, дипломата, фортификациони 
инжењер, бригадни гене�ал и професор
математике при Ака.щемиЈи нау1<а; да се 
архитектуром почео бавити тек у _четр
десетој години .свога живота и· да Је ко
начно 1671 год., на годину дана пре -по
четка граlјења свога ремек-дела - ка-

пије св. Дени-а - постављен за дирек
т,ора тада основане »Acadcшie royale 
d'Architecture« у Паризу. 

Из свестране делатности 1<ојом се од
ликује Блонделов жнвот, лако је закљу
чити да је он као научник н аутодидакт 
у а.рхитек�ури тежио строго провереним 
методама у композицији н које је 011,

уосталном, доктринарно заступао у сво
ме учењу и у својим списима. 

Блонделово ближе познавање архи
тектуре почивало је, поред стеченог 
искуства на војним утврђењима, пре
·тежно на Витрувовом дсЈ1у, на делима.
италијанских теоретичара и 11а цртежима
премерених споменика Старога Рима.

* 

�Јюнделова вештина пропорционисаља 
изражена је, на заиста убедљив начин, 
у пропорц11ском систему �«шије св. 
Дени-а. Шоази и Ле Корбизје истичу у 
својим књигама rеометрнскс особине тог 
система: Шоази де1<0мпозиц11јом ква
драта поделом његов-их страна на 2 и 3 
tеднака дела, .а Ле Корбизје ,преклопоl\1 
сличног дијаграма преко фотографске 
репродукције саме капије.3) 

Пропорциски односи могу се изразити 
на два {)Дреlјена начина: уписивањем нз
.рачунатих модуларних вредности у шщу
рационалних бројева као што је то учи
њено у цртежу код Бринкмана по пода
цима из Блонделовог бакрореза, илн пак 
повлачењем .rеометриских · потеза којн 
указују на пропорционаш1у повезаност 
појединих делова са целином што је, у 

1) Br,inckmann, А. Е., Battlo111st des 17. tшd 18.
Jalнhunderts in de11 ro1ш111'i·scl1en L1i11del'n, Ber
lin-Neuba·belsberg, 1919, с-гр. 230 н 327. 

') Qu·atremcre с\е (�нi•лсу, Gesc\1ic\Jte ,der be
rtihmtesten Arcl1itektc11 1111d il1re1· \Verke vo111 XI. 
Ыs zum E11de dcs XV\11. Ja\1rlш11dc\'ts (11ревод 
с фра11цу,с1<ог од Dr. Г-riedriclt I-leldш:11111-a), 
Darm·stadt-Lei,pzig, 1831, lI кљ. стр. 219-230. 

WaiSmuLhs Lexi\ю11 -t.lCJr Baulшпst, Berbl,n I кљ. 
1929, стр. �54-555. 

3) Cho'isy, Aнguste, I-Iistoi,re de l'Arcltitel)ture,
Париз, 1929. књ. II, стр, 746; 

Le Corbusier, Vers une Arcl1itectщe, Пар,нз, 
1924, стр. 49, 60. 
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4 4 В 17 .а mh + m1v = -5 + - = 2 , т = 5
t 1 5 1 а 
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ripiiмciroм деi<щ(11е поделе. Поред тdr·u
11·стпк1-1ута јс, д11јаrрамоА1 у -сл. G, непо
средна геометриша 1ю11сза11ост 11зме1ју 
до сада утвр}јСIIНХ Ј<ОМПОЭИЩIСl<ИХ слеме-

ук�3УЈУ на значај мерних бројеnа k_. и /..,' 
КОЈИ, иако засту�пљени у Блон,деловом tП1р- ната зн мерне бро;·еnс k = 1 _ k 2
вобитном пропорци�К'О,м си,стему, долазе 

• 1 , 
i .,_, Т ' 

до стварног изражаЈа тек доцнијом при- 3 4 4 з 

меном секундарне поделе на петине .тј. kн "" Т• k4. � 1-, k = 3 и k' = 2.

У следеl1у табелу унете су одrовара;'у!Iе бро;·не Dј)сд11ост11 З" u М:1ТСА13П1 11l(С срел.1111с 
за последња два мерна броја k

4 
и k': 

Пlа 

Пlg 

m1v 

mv 

тvп 

mv111 

т1х 

тх 

4 24 k4. =-·-.., --
1 6 

15 

v 6-24 = 12 
48 = 9�
5 5 

102 = 20�
5 5 

.,- 58 1 
3 (3 + v13) =·з· = 19 3

3 ( ,:73 - 3) = 50 = 16 �З · . 3 
21 = 10_!_2 2 
39 = 19 _!_
2 2 

з ( t + vТЗ) = 

69 = 1 з _!
5 5 

18 

Из ове таЬеле следује да специјално 
3 96 3 104 

математичке средине �l11 = 5 и I�i1 v = 5,

н-анете од горње ивице постамената н;., 
више, одре}јују горњу ивицу гредног 
строја и горњу ивицу атике. Тиме су 
утврlјена два важна податка дефинитивне 
композищиске схеме који нису, услед 
накнадно повећане висине капије, обу
хваћени пропорциским дијаГ1рамом чиј'И 
основни круг, према сл. 2, додирује сада, 
уместо горње, доњу ивицу главноr венца. 

Ако у.поредимо бројне вредности ма
тематичких средин.а. које · су изнете у 
предње три табеле, закључиhемо да су 
Блонделови модуларни бројеви који се 
изједначују са тим вредностима или који 
само незнатно од њих отступају, до
вољно оправдање за усклађену сродност 
тих бројева са примарним потезима про
порциског дијаграма као и са оним се
кундарним потезима који, било унутар 
било изван његове полазне геометрис1<е·
контуре, одреlјују коначни облю< ком-

k' = � = 24
2 16 

20 
.,- 98 3 8 у 6 = Б = 19 _

5
_ 

96 = 19 _!_
5 5 

_!_� - 20 4
5 - 5 

.,- 164 1 4 (1 + у 17) = -·- = 20 
. 8 2 

4 \/37 - 1) = 

102 �, 20�
5 5 

64 = 21 _!_3 З 
56 = 18 �3 3 

в (1 + v з) = Ј..0.2_ = 21 _!
. 5 5 

8 

позициске схеме. Не · -о-реба, · притом, за
боравити д� за сваку математич1<у сре
дину постоЈ� rеометриско решење што 
he реhи да Је, у суштини, систем десет 
кла�ичних пропорциских типова у орган
СКОЈ вези са сваким nропорциским дија
грамом_ kоји је заснован на правилној, 
простој или ко�1бинованој, геометриској 
слици. Сама чињеница да се из два ра
зличита броја могу извести даљих десет 
бројева који са два основна броја стоЈе 
у одреlјеном . пропорцис1<ом односу, све
дочи о значаЈу математичке средине као 
такве-и то без обзира да ли јој је вред
ност рационална или ирационална. 

Прещизно утврl)ивање ирационалних 
величина ом:огуhено је графич1<ом мето
дом !{Ој.а се ослања на Питагорина пра
вило и на конструкцију .средње геом�
триске nропорционале. Претварање ира
цно11а;11-1их бројеuа у рационалне ра:-1-
ломке приб.�ижне вредности, а то је
потребно истаhи, не умањује ниуколико 
изванредне rеометриске особине које су 
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ције, по своме облику и распореду,
граде сличне слике. 

На истом принципу заснива се и ме
тода А. Thierscћ-a коју је он још 1885
год .. изнео у свом значајном делу: »Pro
portюnen in der Architektur«.0) Теориј.а

.-

тек понаnљањсм rлan11e фигуре дела у 
њеrо,шм потподrлам.а. 

Колюсо Тирш тоюmо и Лс Корбизје 
примењују графи111су методу "повла 11е

ња дијагонала" где дијагоналним поте
зима указују на сличност· ,појединих 

Сл. 9. - Детаљан пропорциски дијаграм преко ортогоналне пројекције снимљеног објекта 
(по Gromort-y) са уписаним мерама за модул ы/з = ф2= \ + ф. 

о пр,опорцијама за,снива се, по Ти.рш-у, 
на непрекидној пропорцији уопште и 
на сличности слика ,како је обрађ,ује Еу
клид у VI кљизи својих "Елемената". 
Посматрајуlш· најус-пелија дел.а. свих 
времена, Тирш долази до закључка да 
се у свакој грађевини понавља једна 
основна форм.а, и где поједини делови 
својим распоредом и обликом образују 
њој сличне слике. Постоји безброј ·раз
личитих фигура које, саме за себе, нису 
rrи лепе ни ружне. Хармоничност настаје 

правоугаоних фигура. Гл.авна каракте
ристика ове методе леж•и, према томе, 
у накнадном проверавању једне те исте 
геометриске размере. То се, међутим, не 
може казати за Блонделов начин про
порционисаља по којему се унапред 
усвојене rеометриске поставке ускла
ђују са основном композициском за
мисли. 

9) Thiersch, August, Proportioneп iп der Ar
chitetur (Archi,tektoniscl1e Koщposition), Hdb. d. 
Arch. IV/I, 2, Lei,pzig, 1926, стр. 65, (1 ,изд. 1885). 
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пример типичан за једну одреlјену стил
ску епоху. 

На крају, не сметнимо с ума да је 
вечити закон хармоније у архитектури 

незаnисан од nрсмсна и од стила, и да

ће сазнаље у томе -правцу, несумњиnо 
играти значајну улогу у праnом и истин
ском стваралаштву. 

La mise еп proportion de Ia porte Saint-Denis par Blondel et son lnflue11ce 
sur Је рrоЫеше insufflsamment eclaircf des proportlons dans l'archftecture 

par
Milan Zlocovitch 

Dans son >Cours d'Architeoture< (Paris,
675-83, 2е 1.:d. 1 Р8. L. XII, С. 6), Fraщois 
Blonde\ doпne \е dessi,n scћema,tique de Ја porte
Saiint-Denis accompagne de nombres m.odulai·res
caracterjstiques pour Ја mi&e ел proportio.n de
cette oeuvre. La difference de mesшes, qui appa
rait entre Је dessin du projet et J'e\evЗJtio11 <lu
monument execute, est due au surћaussement
supplementaire du cadre rectanguJa,irc aiu-dessus
de Ја baie ou оп а .р\асё un baб-,re\lief au ldeu 
d'u,ne inscription encadree, ,probaЫement prevue
au debut. 

J;analyse comparative du trace rcgulateur in
dique -par Blonde\ lui-mёme et de ceJ,ui qu'on -peut
deveJopper par analogie еп etud-iam-t l'ordol!lnance
defmaЬive, пous permettr,a d'eпtrevoi.r aisement le
raiiюnnemen-t sublil qui distingue Blon.deJ daпs
ses procedes de composi,ti011. P<>ur pouvoir Ьien
com,premdre l'art rationneJ de BlondeJ, il �t ne
cessadre de consiiderer de pl-us pres sa perronna
lite. 11 suffira de dire que Blon,deJ etiri,t rationa
liste еп architecture et u,n des tћeor-iciens emi
nents du sty\e cJassique fraщais; qu'iil avЗ1it re1;u,
еп sa jeuпesse, comme fils d'un savaпt, uпе edu
cation spec,ialement approfondie оо matblmati
ques; qu'i\ avait beaucoup voyage; qu'П avait еtё 
precepteur, <liplomate, dngёniieur de fortificatioпs,
marechal de camp, professeur de mathematiques
1) l'Aca.demie ·roya\e <les Sciences; qu'iJ etait age
d,e qu1�,ra,nte 1z1n'S \.orsqtl il c-oшmenca а s'·occup-cr
activeшent de l'archi,tecture, et, que, еп 1671, u111e
ап,пее avaпt la construction de so.n chef-d'oeuvre
- Ја porte Sai,n,t-Denis - .ј\ fut nomme ,di-recte-ur 
de l'Acadёmie royale d'Architectu,re que Louis 
XIV vепаН de fo.пder а ParJs. Оп co-mprend
d'apres сеЈа que BJondeJ, comme savant et autodi
dacte еп matiere d'arcllitecture, -teпdai,t а des 
methodes scientri.f.iques -dащ; la composi-tion archi
tecturale, се qui, d'ailleurs, cor.responda,it paтfali
tement а J'esprit de J'epoque. 11 va san·s <\i.re quc 
Bloodel, dans son etude de 1'archi-tecture, s'a,p
puya,it princvpalement sur les ecrjts ·des ·theor.i
ciens i,tal'iens de Ја Rena,issa11ce, :,-.ur l'oeuvre ·dc 
Vitruve et sur Ies releves des monuments anti
qsues romafns. 

Le diagramme geometr,ique du systeme modu
lai.re adoiptё par BlondeJ est ,d'une si-mplicite
suggestive. En decomposant les cбtes du carre
ge,пerateur respectivement еп 2 et 3 -par.ties ega
Jes, iJ oЬtieпt trois clements de comrposИion qui
sont caracterises рзr Jes .rappo.rts fondamentЗ1ux

1 2 3 
k1 ,_ Т' ki - Т et kз -

1
. La tripartition suit

comme moyenne harmonique du partage en deux

et donne, pour le nombre-mesure k. = � (а va-- 1 ' 
? · 1 · 2 4 leur ть = -1 + 2 = 3 = k, c'est-a-dlre le rapport

issu du trJangle d'or (3� + 4: = 52). А cette occa
si011, лous avoпs etaЫi que les ra,pports k1 k2 et
� sont la consequence directe du rapport' k et 
que еп outre, Је partage si,multane du сбtе d·un

8 

ca·rre dans le systeme duodeciпial, octometrique ct
decimal, prov,:.ent de \3 figure c,oпiposee du rectaп
gfe forme de deux trlangfes d'or et du сагг� tour
ne de 450, i11scri!s dans ur1 сегсlе. Nous avons 

aus-si mis оо evidence l'Jmportance des moyennes 
mathemablques et specia;Jement de celles quj. for
ment Је cycle des dix proport•:ons cl,assiques, 
parmi lesquelles les tro-is premieres donnent
s-uccessi,vement \а moye11ne aritl11netique, geomё
trique et l1a,rmonique. 

Pour 13 m:sc au poiпt d'un systeme nюdulaire, 
nous a'\10-ns cru opportuп de s-upposer que Blon
del, vu son g.oot pour les mathematiques, avait 
con.пais-sa.пce de ces ,propo-rtio,ns et qu',il s'en cta-it
servi, dans ses calculs. Dans une serie de t3Ь\eaux 
sy,noptiques, ·nous avoп·s determine les moyen,nes
ma•thematiques pour les rarpports fonda1meпtaL1x
et il est .a·ise de constater que la plus part des
nombres qul у flgurent co'incident avec сешс dн
systeme n10dulaire de Blondel. 

Ayant re1;u la oommande d'un arc triomphaJ, il
est loglque de supposer que BJondel alt cherche 
ses modeles daпs J'architecture clas.sщue. Се
n'etai-t pas, saпs doute, pour s'insp,ireir directemeпt
d'uп des nombreux arcs antiques, d'attta111-t plus
Que, d·u point de Yue des formes l'archiotecture
officieJle severe du XVI!e sieecle fraщais s'o•ppo
sait :il!lcontestaЫemen t au decaden tisпie r.oma-iп,
шalgre l'enЊott�iasme qu'il pюvoqнait cl1ez 1es
contemp-orains. C'-est ,plu•tбt а11.1 рrоЬ\еп�е des
traces ,regulateurs ro.maiпs que s'interessait Blondel. Nous pottYons affirmer har,diment que letrace de Bloпdel est, еп der11iere lii:!ne uпе sv11-t�ese de \а �aniere romai�e de mise еп proportюn. Pour 11lu·s,trer се fa,1t, ,nous avons choisiparmi \es exemplcs romains deux que nous rete-11011s comme les plus caracter.istiqнes par rapport.\ leur harmonie architectнraJe. Се sont j11sten_1e11t les arcs de Sef)t,ime Sevcre et de Constan
tm. Еп reco·nstituant ,Jes tracees respectifs qui sont d'une эiшplicite geomet-rique remarquabJe, nousavons Р';!. dresser les systemes correspondarnts detra�spos1tюn _еп пoпibres entie11S ou fractionnairesrat1onnels, meme ,pour les va\eurs ,i,ncommensura�les. L'апЗ11о1!iе des procedes de mi,s,e еп pro,port·юn est ev1,dente. Cependa•пt il reste hors dedoute que )е. t_racc r�gula,te-ur de Blondel depasse. par !а seveп�e ,de I cpu,re geometniqнe, ses a,nte:cedents romams. 

L'etude de J'elevation de J'arc de Coпstaпtiп
fait apparaitre l'element de composition k = зп =F 18 

S ' t ' d' 1 =
3

, с es -а- 1re е rapport approximatif de Ја
section d'or (serie de r:.ibonacci). Da:ns Је trace
regttlateu,r definitif de BJon·del nous auroпs, еп
transpos:зn t le systeme modulaire exprime par
des n-ombres rat1onnels еп uп systeme base sur

Је nombre d'or (: = ф�-= 1 + Ф), une preuve de

Ја. predisposition sub.iective de J'autcur ,pour une
m1se еп propoтtion harmon•:que. 
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