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НАСЛЕ'ЈЊЕ 

Милица ЈЈ,еранић. 

ПАЛАТА »ASSICURAZIONI GENERALI« 

НА ТЕРАЗИЈАМА 

У 
периоду између два светска рата , највећи део но

воизграђ~ног градитељског фонда Београда кон

ципован Је као еклектичка мешавина различитих 

историјских стилова који се, у домаћој историографији, 

означавају терминима академизам и постакадемизам. 1 

Упркос притиску супротних тенденција - националног 

стила и модернизма, академски обрасци су преовлађи

вали у српској архитектури до 1941. године . 2 

Палата »Assicuгazioni Gепегаli« спада у најзначајније 

примере академизма у међуратној београдској архитек

тури. 3 Подигнута је 1930. године на Теразијама бр. 35. 
Дело је угледног београдског архитекте и предузимача 

Милана Антоновића,4 изведено у сарадњи са непозна
тим италијанским градитељима. Грађена је као пословни 

објекат Осигуравајућег друштва »Assicuгazioni GепеlЋ

li«, основаног 1831. године у Трсту. 5 Пошто је архитекта 
Антоновић преминуо 1929. године, а зграда дефинитивно 
завршена идуће године, његово ауторство се доводило у 

питање. 6 Међутим, у новијој историографији је утврђе
но да је Антоновић био пројектант овог здања, у чему му 

је помагао и руски емигрант Иван Афанасјевич рик7 

Можда би се удео младог сарадника могао тражити упра

во у беспрекорном фасадном украсу.8 У Историјском ар
хиву града Београда постоје планови из 1928. и 1930. го
дине, с тим што прва година представља почетак радова, 

а друга завршетак истих, а тичу се и измена на тек по

дигнутом објекту . Као пројектант се наводи Предузеће 

за бетонске радове » Тунер и Вагнер«, а на основу једног 

дела писма упућеног Грађевинском одбору од стране на

веденог предузећа, сазнајемо да се спомиње »пројектант 

Србин«, што, без сумње, упућује на закључак даје у пита

њу Милан Антоновић. 9 Узевши у обзир и чињеницу даје 
он током плодне и успешне градитељске каријере поди-
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гао велики број сличних, масивних и академски слојеви

тих грађевина, као и да је често радио за стране инвести

торе (пројекти за Дом Бритиша, Дом Анкера , Зграду 

Француско-српског друштва за јавне радове, зграду Ла 

Насионал ), lO може му се приписати овај објекат на Те
разијама . 

У историографији није посебно писано о овој Анто

новићевој палати 11 која се налази у центру града, ОКРУ
жена објектима од изузетне архитектонске вредности. 12 
С обзиром да је у питању необарокна грађевина, реми

нисценције на посттридентску италијанску архитектуру 

више су него уочљиве. Ова зграда великих димензиј а , 

одликује се и монументалношћу и репрезентативношћу 

која је исказана раскошно обрађеном фасадом, обогаће

ном минуциозно обрађеним пластичним украсом. Иако 

утисак који зграда оставља на посматрача није лепршав 

и китњаст, спиралних и вијугавих форми бороминијев

ске архитектуре, већ претеже ка класичном изразу и ста

тичној уравнотежености ренесансних палата, поједини 

детаљи и гломазност форме представљају еманације 

необарокног. Као што је и Б. Несторовић приметио, мо

жда би порекло овог стила могло да се потражи у »МИ

ланском академизму« .13 
У питању је петоспратна грађевина која поседује тро

делну хоризонталну и вертикалну фасадну поделу. Овак

вим начином артикулације маса архитекта је имао за циљ 

да нагласи средњи најраскошније обрађени део грађеви

не, који је и најшири, а издваја се у односу на два бочна 

крила и по томе што их надвисује за висину балустраде 

изнад кровног венца. Акценат је стављен на вертикалност 

централног ризалита, путем масивних полустубова који 

се протежу од приземља, преко међуспрата, настављају 

на први и други , да би на трећем спрату били успешно 
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заl\llењени каријатидама. 14 Наглашена статичност и ста
билност носача још више је појачана базама, каменим 

постаментима као постољима, а њихова функција, сем 

деlCоративне, исказана је кроз два полустуба који флан

I<ирају портал и формирају полукружни тимпанон. Ко

ринтски стубови изнад носе архитрав на који належе 

балкон са декоративном балустрадом. Два бочна крила 

омеђена су на својим крајевима пиластрима који посе

дују све наведене елементе као и полустубови , само што 

својом везаношћу за зидно платно не доприносе пластич-

1 юј динамици фасаде попут ових. Инкорпорирањем пла-
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Сл. 1. Палаша Assicurazioni 
Generali у Беоrраgу 

стичног архитектонског украса на завршни спрат у виду 

скулптуре и тежњом за тродимензионалношћу, додатно је 

акцентована ритмичност и ублажен утисак тежине. 

Хоризонтална подела зона остварена је помоћу про

зора који, опет, добијају на репрезентативности идући 

од приземља ка врху. Док су они на доњем делу и међу

спрату сасвим утопљени у масе зидних платана и имају 

чисто функционалну сврху, дотле они суперпонирани, 

уметнути међу стубове и I(а ријатиде, односно балконе и 

забате, постају предимензионирани и еминентни архи

тектонски мотив, што има свој е оправдање - у супрот-
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ном, масивни носачи би их потпуно затворили у големо 

зидно платно. На бочним крилима се такође рефлектује 

ова схема, само што је декоративност знатно ублажена. 

Еквилибријум је постигнут складним, можда одвише 

»тешким« решењем, прожетим латентном тежином пла

стичне морфологије, уочљивом након дужег посматрања 

грађевине. Међутим, овај утисак се ублажава слободни

јом артикулацијом маса и истицањем детаља. 

Начин на који је обрађена фасада, различито решен а 

у доњем и горњем делу, показује жељу да се избегну мо

нотонија и понављање. У приземљу и међуспрату при

мењени су рустични квадери, великих размера, доследно 

спроведени и на полустубовима у горњем делу, који су 

оваквим решењем постали динамични, остављајући ути

сак таласања. Наглашена рустика овог типа своје корене 

има још у раноренесансној архитектури фирентинских 

палата. Палата »АssiсшаziОl1i Gel1erali« по свим осталим 
елементима одступа од хармоничне и стати чне форме 

ренесансне архитектуре, упркос уочљивој зонској поде

ли и симетричности која постоји. Сукобом хоризонтала 

Сл. 2. Assicurazioni Generali у Бео[раgу, карuјашugе, gешаљ 
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И вертикала поремећена је равнотежа и хармоничност. 

Узевши у обзир и истицање појединих елемената (ПОЈIУ

стубова, балкона, тимпанона) помоћу архитектонске Il.JJa 
стике, обрађене са изразитом вештином и прецизнош l'lу 

(маска са гирландама у виду вегетабилних мотива ИЗI.'JGlД 

главног улаза, нпр . ), све више је јасно да овде читава фа

сада пулсира и своју раскошност уклапа у академске 

оквире. Занимљиво је да се из главног, наглашеног порта

ла улази у »дугачко предворје засведено полуобличас'Гим 

сводом који је на ренесансни начин касетиран квадрат

ним рељефним елементима у облику розета.«15 Сагледа
вајући Антоновићеву палату у целости и при томе има

јући у виду њене особености, може се закључити да, 

ипак, није грађена у чистом историјском стилу, већ да је 

еклектички моделована, у духу академизма. 

С обзиром да је пројекат настао под италијаНСЮ'IМ 

утицајима и да су евокације на ренесансу и барок еви

дентне, постоји могућност утицања стилских елемената 

одређене грађевине тог периода на ово дело. У литера

тури паралеле те врсте нису превише потенциране, али 



СПОМЕНИЧКА БАШТИНА / МИЛИUА UЕРАНИЂ 

Сл. 3. Assicurazioni Generali у Беоrраgу, gешаљ 

треба узети у обзир подстицајно запажаље М. Богданови

ћа, историчара уметности, који је Антоновићеву палату 

УГIоредио са Фонтаном ди Треви у Риму, на Piazza 
QLliгiпаlе. 16 Сличност је уочљива , првенствено захваљу
јући распореду архитектонских маса, при чему је код обе 

I'рађевине акцентован средљи део. Рустично обрађено 

приземље, масивни коринтски полустубови и пиластри, 

:ЮJ-Iска подела помоћу вертикала и хоризонтала (прозори 

са израженим тимпанонима), натпис у горљем делу (на 

Фонтани су у питаљу подаци о времену настанка и меце

ни из високих црквених кругова, а на Палати се налази 

НElЗИВ на италијанском и српском језику: Assicuгazioni 

Gепегаli-Асикурациони Ђенерали, као и година настан

ка - 1930). Сличности се огледају и у фигурама карија
'l'ида , постављеним на истом месту у оба случаја, као и у 

ба лустради на врху здаља. Повезаност просторних схе

ма и распоред појединих детаља и мотива, више су него 

оч игледни. Међутим, разлике које постоје приликом дуб

ље анализе, упућују на велики временски и стилски хи-
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јатус између ова два остварења. l7 Архитектонски узор, 
који би најбоље могао да премости овај јаз, најнепосред

није представља »Palazzo Сагсiоtti« у Трсту, са почетка 
деветнаестог века, првобитно седиште Осигуравајућег 

друштва. 18 

Може се закључити да је палата »Аssiсuгаziопi gel1e
[ali« имала свој потенцијални узор у некој италијанској 
грађевини осамнаестог или деветнаестог века, без обзи

ра што није сачуван оригиналан програм зграде. Иако је 

њен слојевити архитектонски склоп заснован на крути м 

академским стереотипима, она је у потпуности задово

љила захтеве за репрезентативношћу и урбанистичком 

упадљивошћу. Изведена у симбиози необарока и нео

класицизма, палата одражава укус страних инвеститора 

у Србији са краја треће деценије двадесетог века . 

Наuо.мене: 

I Утемељивач историографије новије српске архитектуре, Зоран 
Маневић, у својим тумачењима постулирао је термин aKageMbl
за.М или aKageMbl'tfta умешносш, док је Богдан Несторовић ме
ђуратну варијанту тог правца квалификовао термином Посша

каgемизам. Видети: З. Маневић, Променљиви иgеалu срПских 

архишекаша у 19. веку, Саопштења ИАУС 2, Београд 1969,61; 
Б. Несторовић. Постакадемизам у архитектури Београда (1919-
-1941), ГГБ ХХ, Београд 1973,339-379; Z. Маl1еујс, Аkшlеmi

zam, Ll: ЈLlсегаSl1је gгаdi tеlјstvо Ј, UIbanizam Веоgгаdа 41 , 53-54, 
Веоgгаd 1979, ХХIII-ХХЈХ. 

2 О београдској архитектури између два светска рата в. и: З. Ма
невић , Београдски архитектонски модернизам 1929-1931 , ГГБ 
ХХУЈ, Београд 1979, 209-223; исти, Српска архитектура ХХ 
века , у: Umjetnost па tlu Jugoslavije. Arbltektuгa ХХ vijeka, Вео
gгаd-ZаgгеЬ-Моstаг 1986, 23-25. 

Овом приликом се најлепше захваљујем колегиници Катарини 

Васић , апсолвенту историје уметности на Филозофском факул

тету у Београду, на несебичној помоћи коју ми је указала усту

пивши ми фотографије палате »Assicuгaziol1i Оеl1егаlј « на Те

разијама за потребе овог рада, а које је лично снимила. 

4 О делу М. Антоновића, првог архитекте у Краљевини Србији ко
ји је имао приватни биро, в. у : Lj. Nikic, Arl1itekt Milan Antonovic, 
UгЬаl1izаl1l Веоgгаdа 41 , Веоgгаd 1979,57-64; Д. Ђуриli-Замоло, 
Граguшељu БеОlраgа 1815-1914, Београд 1981, 17-19; Г. Лазић, 

Архuшекш Милан Аншоновић (1868-1929), ЗЛУМС 27- 28, Но
ви Сад 1991-1992, 15-35; Антоновић Милан, у : Лексикон српск~1X 

архишекаша 19. и 20. века, Београд 1999, 11 . 

5 Упадљиве су композиционе сличности између зграде Главне 
дирекције у Трсту из 1831. год . и Антоновићеве палате, као и 

првобитног седишта Осигуравајућег друштва у Трсту - »Palazzo 
СагсјоНј«, ПОДИI'НУТОI' као породична кућа грLЈКОГТРГОIJI.Џl Деме

триа KapliOTMja , према пројекту архитекте Матеуса l1ертша 
(Манео Регtsс ll) 1805. године. Ова грађевина, неОКЛ<1СИЦИСТИЧ
км КOIщипована , налази се на Piazza Gгаl1dе, у БЛИ ::Ј ИНИ зграде 
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Главне дирекције из 183 1. године, и ) ЏlЩI С је претворена у му

зеј. Антоновићева палата поседује и ··!Р:t '~ите сличности са овим 

објектом, што се првенствено односи "а етатичност и уравно

теженост прочелних маса, карактеРИСТИ'IIIИХ за академизоване 

варијанте неокласицизма . Ипак, за Р;ШIИКУ од Антоновићевог 

здања , Карћотијево има куполу. Ова паралела оправдава тезу 

Б . Несторовића који тврди да је теразијСI(;l палата имала одре

ђене узоре у миланском академизму, односно , могућности се 

даље проширују и на Трст, град који ОЦИI.uе неокласицистич

ком архитектуром . 

6 у документацији Завода за заштиту споменика града Београ
да, на основу теренских истраживања децембра 1991. године, 
стручни тим је оспорио ауторство архитекте Антоновића: »У 

литератури се помиње да је пројекат прошао кроз биро М. Ан

тоновића, али сигурних доказа за ово тврlјење нема, као ни до

каза даје на грађењу учествовао Иван Рик, талентовани архи

текта , емигрант из Русије. « (Елаборат услова заштите непо

кретних културних добара, децембар 199 1). 

7 Г. Лазић, ор. cit, 30-31; А. Кадијевић , Ра.9 архишекше Ивана 
АфШШGјевича Рика у lуlославLфl из.међу .96(( свешска раша, 

Саопштења РЗЗЗСК ХХХ-ХХХI, Београд 2000, 234; Т. Бо
рић , Архитектонско-урбанистички развој Теразија (диплом

ски рад одбрањен на Одељењу за историју уметности Фило

зофског факултета у Београду 2003. ГОД, 79-80). 

8 А. Кадијевић, ор. cit, 233; О фасадном пластичном украсу види: 
Ђ. Сикимић, Фаса.9'Ш скулuшура у Беоrрсщу, Београд 1965, ] 57. 

9 Г. Лазић , ор. cit, 30-3]. 

10 Ibid,3 1. 

11 У прегледу српске архитектуре двадесетог века, З. Маневић 
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СПОМЕНИЧКА БАШТИНА / МИЛИIJА IJЕРАНИЂ 

SUMMARY: МШса Ceranic 

ТНЕ »ASSICURAZIONI GENERALI« BUILDING 
ATTERAZIJE 

Веlg1Ћdе агсhitесtше between the two world wars comprises 
wшks conceived in eclectic, acadernic manner, present in 
Serbian агсhitесtше until 1941. Опе of the most representa
tive indicators of the stylistic fermentation is the Assicиrazi
oni Generali building, from 1930, designed and built Ьу 
Milan Antonovic, ВеlglЋdе architect and building сопtlЋС
tor, in cooperation with unknown Italian architects. The fact 
that the investors сате from abroad, from Italy, helped the 
[ea1ization of ап unusual solution, оп the Ьогdег between the 
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Baroque and Classical, adapted to the eclectic architectuгal 
рrogгаmrnеs from the end of the 1920s. 

List о! Illиstrations: 

Fig. 1. The Assicиrationi Generali Bиilding in Belgrade 
Fig. 2. The Assicиrationi Generali Bиilding in Belgrade, 
carytids, detail 
Fig. 3. The Assicurationi Generali Building, detail 


