УДК 725.125 (=131.1)(497.11)

АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ

AМБАСАДA КРАЉЕВИНЕ
ИТАЛИЈЕ У БЕОГРАДУ

O

различитим типовима профаних јавних зграда које

су плански подизале економски најмоћније и
културно најразвијеније државе, сматрајући их
својеврсним репрезентима властите политике,
неједнако је писано у уметничкој историографији.
Парламенти, министарства, палате правде, већнице,
вотивне цркве и споменици утемељивача нације
због своје монументалности и урбанистичке
доминантности добијали су предност над осталим
типовима државних грађевина. Упркос значају који
имају у међународним односима занемариване
су зграде амбасада, конзулата и културних
представништава.
Планска изградња амбасада, започета у
другој половини деветнаестог века, пуни процват
доживљава после Првог светског рата, када су
многобројне
државе
инструментализацијом
архитектуре истицале свој међународни положај.
Осим као вид показивања политичке и економске
моћи,1 понекад и недвосмислених политичких
порука државама у којима се граде, амбасаде
су у модерној епохи интензивно подизане и
због повећаних потреба светског становништва
за међусобном комуникацијом. Изражавајући
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културна опредељења матичних држава, као и
њихове спољнополитичке интересе, градитељи
амбасада су специфичним архитектонским склопом
истицали њихове националне особености, или су се
ослањали на универзалне форме неокласицистичке
и модерне архитектуре.
Амбасаде су углавном градили архитекти
из државних пројектантских бироа при министарствима грађевина и спољних послова. У ретким
случајевима подизали су их архитекти из других
земаља, према инструкцијама државе наручиоца.
Понекад су амбасаде грађене након уско позивних
или отворених јавних конкурса. Такву прилику
искористили су и неки од најистакнутијих светских
архитеката, доказујући да се тај, елитистички
затворен и строго официјелан тип објекта,
може стваралачки оплеменити и функционално
унапредити.
Успостављене још у средњем веку политичке,
економске, верске и културне везе између
италијанских државица са Апенинског полуострва
и српске државе прекинуте су због пада Србије под
турску власт средином петнаестог столећа. Скромно
одржаване на личном нивоу, обновљене су тек по
ослобођењу Србије у трећој четвртини деветнаестог
века и њеном повратку у породицу независних
хришћанских држава. Неговане кроз различите
облике сарадње кулминирале су током двадесетог
века, када су две нације развијале добросуседске
односе. Културне везе између италијанског и
српског народа нису прекидане ни у периодима
политичког неслагања, па и војног сукобљавања
у првим годинама Другог светског рата. Њихово
пријатељство, ојачано заједничком борбом против
нацизма крајем рата, није ослабило ни током
хладноратовских подела, а ни после распада СФРЈ.
Међу установама које су развоју италијанскосрпских веза највише допринеле издваја се
СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

амбасада Краљевине Италије, грађена у западном
делу центра Београда, од 1924. до 1926. године. У
њој су унапређивани италијанско-југословенски и
италијанско-српски односи кроз сусрете високих
званичника, пријеме, церемоније и културне
манифестације. Од средине треће деценије до
данас зграда амбасаде адекватно служи својој
примарној сврси – политичко-репрезентативној,
административној и резиденцијалној. Има и
сакралну намену, јер се у једном њеном одељку
налази капела.
Као значајно архитектонско остварење у свом
градитељском типу и окружењу, зграда италијанске
амбасаде плени богатом унутрашњом декорацијом
и вредном збирком покретних уметничких
предмета. У њој се налази више репрезентативних
дела штафелајног сликарства из нововековне епохе,
затим витражи, скулптуре и драгоцени примерци
намештаја. Званичници који су обележили деловање
ове установе настојали су да њен архитектонски
склоп очувају и функционално осавремењују,
употпуњујући постојећу збирку уметничких
предмета. Тиме су потврдили пословичну склоност
Италијана према заштити културне баштине, али
и лично опредељење да радни амбијент оплемене
прворазредним уметничким садржајима.
Недовољно позната и због безбедносних разлога затворена за најширу јавност, зграда италијанске амбасаде у Београду као архитектонски објекат и својеврсни музеј заслужује пажњу, историјскоуметничко тумачење и вредновање. С обзиром на
специфичну функцију и недостатак компаративних
истраживања италијанске и српске архитектуре
између два светска рата, неправедно је остала на
маргини историографских истраживања.2 Овим
радом желимо да укажемо на њене архитектонске
особености по којима се издваја међу објектима те
намене у Београду.
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Сл. 1. Ф. Ди Фаусто, Италијанска амбасада у Београду (преузето из књиге
L’ambasciata d’Italia a Belgrado e gli edifici Italiani in Serbia e Montenegro, Београд 2005)

Историјски и урбани контекст
Почетком треће деценије двадесетог века у
Министарству спољних послова Краљевине Италије
одлучено је да се обаве припреме за изградњу нове
амбасаде у Београду, због недовољног капацитета
постојећег посланства у Француској улици бр. 33.
Тражила се већа и пространија зграда, постављена
на широј парцели, чија би архитектура непосредније
осликавала политички и културни идентитет
савремене Италије. Иницијатор за подизање нове
зграде била је краљица Јелена Савојска (1873–
1952), кћер црногорског краља Николе I, супруга
италијанског краља Виктора Емануела III. Лично је
одабрала архитекту из државног апарата, одредила
локацију и главне елементе програма грађевине,
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бирајући и примерке намештаја. Сматрала је да се у
главном граду земље њеног порекла мора достојно
представити нова домовина.
Настојања краљице Јелене плодно су се
подударила са периодом успона италијанскојугословенских државних односа, када су два
естаблишмента знатно приближила политичке
ставове о спорним питањима, актуализованим
после Версајске мировне конференције на којој
је инаугурисан нови систем европске колективне
безбедности.3 С обзиром да нови фашистички
естаблишмент Италије није био задовољан
међудржавним разграничењем у Рапалу 1920.
године, настојао је да га ревидира. До тога је
временом и дошло, због чега су међудржавни одно-
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си, након почетних затегнутости, доспели у узлазну
фазу. Потписивањем уговора о пријатељству и
дефинитивном разграничењу, јануара 1924. године,
Бенито Мусолини и краљ Александар Карађорђевић
стабилизовали су односе двеју земаља и започели
период институционализоване сарадње. Иако се
нису сусрели, преко овлашћених представника
усагласили су се о многим питањима важним за
даљу политичку судбину западног Балкана.
Упркос отворених аспирација Италије према
присаједињењу преосталих далматинских острва
и њеног приобаља, Римски уговор о разграничењу
привремено је ублажио тензије и несугласице између
двеју држава. Не опирући се припајању Ријеке
Италији краљ Александар је упорно настојао да са
најјачом силом у окружењу успостави пријатељске
односе, што је Мусолини декларативно прихватао.
Попустљивост
југословенског
руководства
огледала се и у признању права Италије над
додатним територијама у источном делу Јадрана.
С друге стране, Италија је охрабривала енергично
супротстављање југословенске државе ширењу
бољшевизма.
У комуникацији између двеју влада и
државника, упркос затегнутости званичних
односа, размењивани су комплименти и симпатије.
Мусолини је, на пример, исказивао дивљење према
херојској борби Срба у Првом светском рату.
Државници су се суштински размимоилазили у
поимању система безбедности у Европи одређеног
Версајским уговором, који је Италија у многим
сегментима тежила да измени, настојећи да оствари
доминацију у Средоземљу и источној Африци. Тиме
се легитимисала као ревизионистичка и колонијална
сила, одлучна да мења међународни поредак
територија. Уз то, две државе нису усагласиле
међусобне интересе у Албанији, која је сасвим
потпала под италијански утицај, што је додатно
СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

онеспокојавало власти у Београду свесне опасности
дубљег италијанског продора на Балкан. Мусолинију
је, такође, сметало чврсто савезништво Краљевине
СХС са Француском, због чега је појачавао притиске
на југословенског суверена, користећи дипломатска,
политичка и војна средства као би дестабилизовао
унутрашње прилике у његовој држави и ослабио
њен међународни положај.
Насупрот сложених политичких италијанскојугословенски економски односи су били знатно
уравнотеженији и плоднији. У многим областима
економске размене две земље су постале највећи
узајамни партнери. Из Краљевине СХС у Италију
су извожени дрво (главни извозни артикал
државе), различите сировине, руде, сточни фонд,
пољопривредни и прехрамбени производи, док
су у Краљевину СХС из Италије увожени текстил,
индустријске машине и др. Око 60% потреба у дрвету
и око 30% потреба у сточарском фонду Италија је
средином двадесетих година управо подмиривала
увозом из Краљевине СХС. Од 168 трговачких
радњи у Београду, чији су власници у међуратном
периоду били странци, 15 их је било италијанских,
претежно оријентисаних према комисионим,
увозно-извозним и бакалским пословима.4 Ипак,
здрав италијански капитал није улаган у већој
мери у југословенску економију, јер Италија,
исцрпљена ратом и унутрашњим политичким
противречностима, није била довољно конкурентан
инвеститор индустријски развијенијим европским
државама.
Када се приступило изградњи италијанске
амбасаде у Београду осим политичких споразума,
који су представљали највишу тачку у дотадашњим
односима, закључен је и први званичан међудржавни
трговински уговор, 14. јула 1924. године. Упркос
неродне године у Италији, привредна размена
достигла је највиши ниво у међуратном раздобљу.
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Сл. 2. Ф. Ди Фаусто, Италијанска амбасада у Београду, цртеж прочеља (из документације
Историјско-дипломатског архива Министарства иностраних послова Републике Италије у Риму)

Међутим, због политичких и геостратешких
размимоилажења, која су се разбуктала у наредним
годинама, она је неумитно почела да опада.
Период
између
два
светска
рата
представљао је златно доба изградње амбасада
у Београду.5 Уз француску и чехословачку,
италијанска амбасада се може сврстати у највеће
и најрепрезентативније. Већина земаља је
уместо грађења нових, радије изнајмљивала или
куповала постојеће слободностојеће куће великог
просторног капацитета, разасуте на различитим
локацијама ширег центра Београда. Подизањем
нове амбасаде на престижној градској локацији
Италија је демонстрирала политичку одлучност
и заинтересованост за унапређење билатералних
55

односа.
Нова зграда Италијанске амбасаде у Београду
подигнута је на Западном Врачару, ободној четврти
централне зоне југословенске престонице. Као
пространи кварт Београда, први који је изграђен
плански, у ортогоналном систему,6 Врачар заузима
велику површину између данашњег Булевара краља
Александра, Улице кнеза Милоша и Мостарске
петље. Он је један од најстаријих урбаних делова
Београда, који се помиње још у предтурском
периоду.7
Западни део Врачара је од последње четвртине
деветнаестог века до избијања Првог светског
рата представљао уређен и репрезентативан кварт
Београда. Простирао се између данашњег Булевара
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Сл. 3. Изглед дела приземља и првог спрата на прочељу
(снимио А.Кадијевић)

Сл. 4. Композиција стубића испред сутерена (снимио
А.Кадијевић)

ослобођења и улица Српских владара и Кнеза
Милоша и комплекса болница на западном ободу.
За разлику од Источног Врачара, који је почео
касније да се гради, на Западном су осим стамбених,
подигнути и многобројни јавни обекти. На њему
је још 1831. године изграђена Велика касарна, да
би у доба Краљевине Србије (1882–1918) биле
изграђене Војна академија, Касарна Седмог пука,
Министарство војно, комплекс војних болница
и др. У периоду између два светска рата, уместо
раније доминантног типа једнопородичне куће са
баштом, на Западном Врачару је изграђено мноштво
вишеспратних стамбених и пословних зграда, као и
неколико амбасада (Швајцарске, Бугарске, Финске,
Велике Британије, Италије).8 Објекти високоградње,
подигнути после 1945. године, додатно су изменили
урбанистичку слику Западног Врачара. Уместо
мирне стамбене четврти са господским кућама
окруженим баштама, створен је згуснути кварт
вишеспратних објеката спојених у блокове, са новим
функцијама и изразитим ликовним нескладом.9 И
тада је подигнуто неколико амбасада.
Бирчанинова улица, у којој је подигнута зграда

италијанске амбасаде, добила је име по Илији
Бирчанину (1764–1804), кнезу којег су турске власти
погубиле на почетку Првог српског устанка. Будући
да пресеца по ширини читаву површину Западног
Врачара, паралелна са Немањином улицом, главном
артеријом тог дела града, Бирчанинова се улива са
савске стране у Улицу кнеза Милоша, а у правцу
према источном Врачару у Булевар ослобођења.
За елитну улицу Бирчанинова је важила
од самог почетка. У њој је пре Првог светског
рата подигнуто више значајних објеката
истакнутих српских архитеката, као што су
угаона једнопородична кућа породице Вељковић,
с краја деветнаестог века (обликована у стилу
академизма са обележјима неоренесансе), затим
кућа у броју 22 из 1905. године, у којој је првобитно
становао престолонаследник Ђорђе Карађорђевић,
архитекте Јосифа Ковачевића (такође замишљена
на академистичким неоренесансним принципима).
Године 1910. подигнут је и Санаторијум Врачар
архитекте Николе Несторовића на углу Бирчанинове
5 и Ресавске (у стилу академизма са елементима
сецесије), као и Учитељски дом (1911) истог
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аутора на углу Катићеве и Бирчанинове (срушен у
бомбардовању 1941. године).10
Обликована у академистичком стилу,11
са еклектички усађеним реминисценцијама на
ренесансу, маниризам, барок и неокласицизам,
палата Италијанске амбасаде се уклопила у амбијент
Бирчанинове улице и надовезала на нововековне
стилске предилекције српских архитеката.
Флорестано ди Фаусто – пројектант
амбасаде Краљевине Италије у Београду
Аутор зграде Италијанске амбасаде био
је угледни римски архитекта Флорестано Ди
Фаусто (1890–1965), који је оставио дубок траг у
официјелној архитектури италијанске фашистичке
државе. Његово кретање кроз струку обележено је
честим променама места боравка. Истакао се као
предузимљиви и плодни архитекта, са незнатним
бројем нереализованих пројеката. Највећи део
свог опуса извео је ван Италије, претежно у
њеним колонијама на Средоземљу. Важио је
за неприкосновеног експерта у архитектури
италијанских амбасада, подизаних у југоисточној,
западној и северној Европи. Бавио се и урбанизмом,
ентеријером, доградњама и оправкама постојећих
зграда. Због репутације државног архитекте епохе
фашизма, као и због објективних тешкоћа да се
његово дело, распрострањено на више континената,
у целини валоризује, потпуно је занемарен у
историографским прегледима светске архитектуре.
Главни извори који сведоче о Ди Фаустовом
архитектонском делу јесу његови објекти
реализовани у многим европским, северноафричким
и прекоокеанским земљама, као и персонални
досије у Историјском архиву Академије Ди Сан
Лука у Риму. Од значаја су и документи сачувани
у Министарству спољних послова у Риму, као
и они из мањих збирки и локалних архива. Уз то,
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у италијанској историографији о њему постоји
неколико инструктивних прилога.12
Флорестано Ди Фаусто рођен је 16. јула 1890.
године, у малом селу Рока Кантерано на брдовитом
источном делу Лација, недалеко од Субијака. Син
обућара, одрастао је у многољудној породици,
чији су чланови били познати по вредноћи и
амбициозности. Његов брат Аманто (1878–1933)
био је оснивач Народне партије Дон Стурца,
а касније и католички посланик у различитим
легислатурама. Флорестано је своје прве стручне
кораке предузео управо под братовљевим надзором,
ослањајући се на његове контакте. Када је Аманто
изненада преминуо 1933. године, Флорестано је
тај догађај у свом дневнику описао као својеврсну
“катастрофу”.
Период стручног формирања Флорестана ди
Фауста везује се за Рим, његову архитектонску школу
и традицију. Са успехом је завршио студије архитектуре на Академији лепих уметности 1914. године, док је титулу овлашћеног цивилног инжењера
стекао осам година касније. Његов професионални
деби представљало је пројектовање дела гробнице
папе Пија X у катедрали Светог Петра у Риму (1916–
1922). Овај успешан подухват, омогућен контактима
које је његов брат Аманто имао у Ватикану, Ди
Фауста je препоручио за државну службу. У јануару
1921. године, постао је прво консултант, а затим
и технички експерт у Министарству иностраних
послова. Стекавши поверење надређених стручњака
у наредних двадесет година саградио је велики број
јавних и приватних зграда, од којих су најпознатија
италијанска представништва у Београду, Каиру,
Стокхолму, Ослу, Софији, Анкари, Тунису, Солуну,
Хагу, Константинопљу, Копенхагену, Ници,
Лисабону, Мадриду, Бриселу, Буенос Аиресу и
Лондону.
Прихвативши почетком 1923. године позив
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опуномоћеног министра Марија Лага (1878–1950),
који је управљао Родосом, присаједињеним Италији
1920. године, Ди Фаусто је на Родосу, Косу и Патмосу
подигао већи број профаних и сакралних зграда. 13
С краћим прекидима у Додеканезији је радио до
октобра 1926. године. Враћао се повремено у Рим
да би завршио пројекте за наручене објекте – међу
осталим и за београдску амбасаду и нову сакристију
римске базилике Санта Кроче и Ђерузалеме
(1925). Од рада у Додеканезији није имао нарочите
економске користи, а дешавало се и да испашта због
гувернерове пристрасности. Те године су, ипак,
према сведочењу самог Ди Фауста, биле најплодније
и насрећније у његовој каријери. Градио је објекте
у различитим стиловима, често мешајући њихове
елементе и детаље. Осим новог урбанистичког
плана Родоса, у том раздобљу истичу се Латинска
катедрала (1924–1925), Палата гувернера и Пошта
у Родосу (1926–1927).
По повратку у домовину Ди Фаусто је у Риму
подигао три куће за службенике Министарства
иностраних послова (1927), кућу за тенора Бењамина
Ђилија у необарокном маниру, палату Варано
(1926–1927), пошту и касарну у Предапију (1926–
1933), гробље у Пенину са византијско-равенским
реминисценцијама (1928–1933). За албанског
краља Зогуа подигао је резиденцију у Драчу (1928–
1930) и вилу у Скутарију (1928). У Каиру подиже
репрезентативну италијанску амбасаду (1929).
Стилски еклектицизам и неоромантизам, испољен
током треће деценије, у четвртој ди Фаусто знатно
проређује, уводећи поједине модернистичке
елементе. О томе сведочи Војни санаторијум у
Анцију (1932–1933), као и урбанистички план новог
центра Тиране (1932) развијен око Скендербеговог
трга. Краљевску палату, нека министарства,
Националну банку и неке објекте градских власти,
подигао је у сарадњи са Армандом Брасинијем.
СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

Од 1934. до 1940. године, у духу модернизоване
традиционалне медитеранске архитектуре, Ди
Фаусто гради у Либији, по налогу гувернера Балба
који му је дао велику уметничку слободу. Извео
је већи део новог урбанистичког плана Триполија,
неколико репрезентативних хотела, затворе, касарне,
економске и сеоске објекте. Свој либијски опус
успешно је представио на изложби Италијанских
прекоморских земаља у Напуљу 1940. године.
Балбова смрт, исте године, готово подједнако га је
погодила као и братовљева.
После Другог светског рата, Ди Фаусто је
приступио Католичкој Хришћанско-демократској
партији, решен да се опроба у политици. Брзо је
постао посланик, али је због одређених несугласица
прешао у Монархистичку странку и напустио
политику 1953. године. Тада је и прекинуо своју
јавну делатност, задовољивши се статусом
академика. Од стручних подухвата у том периоду
издваја се реконструкција италијанске амбасаде у
Варшави (1948). Преминуо је у Риму 11. јануара
1965. године.
Ди Фаустово градитељство с правом се везује
за делатност државних архитеката конзервативне
оријентације – Дел Дебија, Пјаћентинија, Бинија,
Спакарелија, Феруце, Пелегринија и других, који
су креирали и спроводили програм империјалне
фашистичке архитектуре.14 Остваривши обимну
продукцију,
обележену
својим
посебним
наклоностима према римској антици, ренесанси,
маниризму и бароку, скромно су осавремењивали
властите пројекте. Њихова незаинтересованост за
авангардне идеје, које су се рађале у ванофицијелној
архитектури средње и западне Европе, потврђивала
је академистички курс владајуће италијанске
културе.15 Ослањајући се на проверене форме
“славних” епоха италијанске уметности, утиснули
су дубок печат у архитектури домовине и земаља
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Сл. 5. Изглед дворишне фасаде, фотографија преузета из часописа „Кућа стил”, бр 127 (2005.год.)

под њеном контролом.
Ди Фаустова појединачна дела показују
свестрано умеће у решавању најсложенијих
градитељских програма и пројектних задатака.
Концепције италијанског империјалног стила
у многим местима је прилагођавао затеченом
наслеђу, локалној традицији и култури. И када је
градио еклектички то је чинио са мером, стварајући
допадљиве, елити и обичним људима прихватљиве
облике. Неке објекте је компоновао једноставније,
док је на другим истицао структурну сложеност
и романтичарску сликовитост. Док је на једнима
наглашавао централност и симетричност волумена,
на другима је тежио децентрализацији и пластичком
динамизму маса. Монументалност никада није
употребљавао са нехуманим и милитантим
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конотацијама, већ ју је користио као средство
урбанистичког акцентовања.
Посебну пажњу
поклањао је рашчлањавању фасадних зона по
хоризонтали, контрастима светла и сенке, истурених
и увучених форми, а нарочито обликовању отвора и
естетском дејству грађевинских материјала. Велико
умеће исказао је у прилагођавању класичних
историјских редова савременим потребама стапајући их у нове, читљиве и допадљиве склопове.
Архитектура амбасаде Краљевине Италије
у Београду
Зграда Италијанске амбасаде подигнута је у
Бирчаниновој улици на бројевима 11 и 13 (првобитно
9 и 11). Њено грађење и уобличавање спроведено
је у више фаза. Главни вишеспратни корпус здања,
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како је напоменуто, подигнут је између 1924. и
1926. године. Пројекте његових етажа као и свих
фасада, који се чуваjу у Историјско-дипломатском
архиву Министaрства спољних послова Републике
Италије у Риму и Историјском архиву Београда,16
потписао је Флорестано Ди Фаусто. Ситуациони
план сачинио је његов српски сарадник, инжењер
Никола Прапорчетовић (1886–1958), члан Удружења
Југословенских инжењера и архитеката, који је и на
пројекту прочеља здања ситним словима потписан
испод надређеног италијанског колеге. Он је,
вероватно, вршио и надзор при извођењу пројекта.
Године 1932. извршено је дозиђивање објекта новим
одељком, названим “Палацина”, у прaвцу Ресавскe
улице, намењеном карабињерима и конзуларним
пословима. Његов пројектант био је Иван Белић
(1887–1968), овлашћени београдски архитекта
и предузимач,17 чији су планови из 1930. године
одобрени за извођење 10.9.1932. године. Спрат на
том делу зграде додао је италијански архитекта
Антон Колантони.
Главни корпус здања, изведен на неправилној,
неравној правоугаоној парцели нагнутој према
савском делу града, на уличној страни дугачак је
око 60 метара, а на бочним странама 20 и 45 метара.
Парцела се 1924. године (на бочним странама
дугачка 50 метара) додиривала са земљиштем
пуковника Миливоја Стефановића (у правцу
Ресавске улице) и парцелама трговца Николе
Мијаиловића, чиновника Милоша Јовановића и
службеника дирекције железница Михаила Илића
(у правцу Улице Светозара Марковића).
Како је истакнуто у кратком техничком
извештају о згради амбасаде, упућеном Техничком
одељењу Општине града Београда, она је требало
да служи за потребе “посланства и становање’’. Њен
план и зидање одобрени су на седници Грађевинског
одбора Општине града Београда одржаној 29.4.1924.
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Сл. 6. И. Белић, придодати сегмент прочељу
(снимио А. Кадијевић)

године и оверени потписом секретара, архитекте
Данице Милосављевић.18
Зграда је подељена на сутерен, приземље и два
спрата. Има око 1500 квадратних метара корисног
простора. Носећи, преградни и фасадни зидови
изграђени су од опеке, а затим обложени вештачким
каменом. Површине око прозора на централном
блоку прочеља додатно су обложене црвеним
плочицама. Дебљина опека у темељима била је већа
него у сутерену. Међуспратна конструкција изведена
је у систему сводова од трегера. Над главним улазом
изведена је таваница од армираног бетона, од којег
је саграђен и главни венац на фасади.
Зграда у приземљу има свечану и
репрезентативну намену, са улазима на бочним
странама. На десној страни смештен је улаз за
особље, а на левој за највише функционере и
посетиоце. У централни, репрезентативни део
приземља, улази се путем двоструког степеништа.
Средишњи ходник, у виду галерије чија је сводна
конструкција ојачана сегментним луком, дуг је 17
метара. Из њега се улази у мали салон и трпезарију
окренуту улици, која је данас главни салон украшен
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портретом краљице Јелене, сликара Амизанија,
док се у правцу ка дворишту из ходника улази у
велелепну заобљену балску дворану, рашчлањену
са два масивна стуба. Она је оивичена са два
мања салона у којима су смештени секретери и
комоде с краја деветнаестог века, гарнитуре у
ампир стилу, док су на двема стакленим полицама
које одвајају главни салон од централне галерије
поређани скупоцени предмети од порцелана и
фигурине из Басана.19 Одаје у приземљу, међусобно
повезане широким отворима, стакленим и зидним
парапетима, са декорисаним таваницама, и данас
служе дипломатским разговорима, пријемима,
баловима, посебним презентацијама и уметничким
окупљањима. Сви лустери у приземљу, као и
у читавој резиденцији, изведени су од Мурано
стакла.
На крају галерије налази се степениште које
води на спрат, у стан амбасадора и министарски
апартман, предвиђен за шефа италијанске
дипломатије. Спрат се састоји од десетак одељења
– централне галерије (украшене портретима
италијанских кардинала), неколико спаваћих соба,
кухиње, трпезарије, гостинске собе и удобног салона
са камином, као и помоћним одељењима. Посете
званица практикују се и у том делу зграде. Други,
највиши и споља најмање упадљиви спрат, намењен
је администрацији амбасаде. Два низа канцеларија,
одвојена дугачким и функционалним ходником,
завршавају се радним кабинетом амбасадора.
Централни ходник, који регулише кретање кроз
зграду од сутерена до поткровља, представља
есенцијални мотив просторне организације. Као
носиоцу линија хоризонталне комуникације дата
му је предност над структурама вертикалне – уским
степенишним трактовима и лифтом.
Прочеље амбасаде компоновано је строго
симетрично, сходно принципима владајућег
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академистичког стила,20 у коме су до изражаја
дошли еклектички одабрани, сведени ренесансни,
маниристички, барокни и неокласицистички
елементи,
уочљиви
у
композицији
зона,
фенестрацији и пластичној декорацији. На бочним
странама прочеља истичу се истурени портали,
на пројекту заврше-ни необарокним картушама
испуњеним грбом Краљевине Италије, али и
симболом новог режима – ликторском секиром
у снопу.21 Постављени су тек 1930. године, по
одобрењу Београдске општине.
Централни део прочеља, који обухвата сутерен,
приземље и први спрат, плитко је истурен у односу
на последњу, ниску поткровну етажу. Фланкиран је
још истуренијим улазним вестибилима. Степенасто
повлачење маса на прочељу ка средини парцеле,
спроведено системом пластичког изделавања,
представља одјек позносецесијске архитектуре,
блиске идејама актуелног ар декоа.22 Међутим, с
обзиром на примењене елементе првостепене и
другостепене пластике, може се закључити да је
таква конфигурација пре инспирисана барокним и
неокласицистичким палатама у Италији, на којима
су прецизно одељени примарни и секундарни
волумени.
Средишња правоугаона зона по вертикали
је подељена на седам прозорских осовина, а
по хоризонтали рашчлањена на три различито
обликована прозорска низа, диференцирана значајем
етаже. Изнад неупадљивих прозора сутерена, дуж
регулационе линије зграде, постављено је седам
цилиндричних носача, висине око пола метра,
завршених у облику пушчаних зрна. Повезани су
ланцима који висе у полукружном положају.
Приземље зграде, уређено и споља наглашено
као piano nobile (главни, отмени спрат), натпрозорном декорацијом и већом површином упадљиво
се издваја од других етажа. Са првим спратом
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интегрисано је у јединствену зону, моделовану као
прочишћена неоманиристичка целина, са сведеним
лезенама. Сходно значају приземља и његови
прозори су скоро двоструко већи од прозора првог
спрата. Надвишени су тимпанонским плитким
пољима у чија су средишта убачени троделни
кључни каменови, слични конзолама – који
представљају најрустикалније пластичке фасадне
елементе, изведене из архитектуре маниризма.
Маниристичко компоновање огледа се у несразмери
између димензија отвора и пластике спратова, као
и у експанзивном прелажењу кључних каменова
и забата прозора првог спрата дубоко у доњу зону
другог. Јаким контрастом пластике етажа, као и
неједнаким димензијама, наглашен је пластички
динамизам и поремећена равноправност у
хијерархији маса. Сличан композиционо-пластички
поступак Ди Фаусто ће применити на Пошти у
Родосу, мање децентрализованом волумену, на коме
је наглашена средишња улазна зона.
Прозори спрата завршени су лављим маскама,
симболима моћи највише власти, одлучности и
амбициозности. Изнад њих простире се ненаглашени
венац који раздваја примарну од последње, најуже
зоне прочеља. Изнад ситних правоугаоних прозора
другог спрата, развија се завршни поткровни венац
јаког испада, над којим се налази неупадљива
једноводна кровна конструкција. Ортогонална
обрада и регулација водоравних низова средине
прочеља није поновљена на бочним ризалитима.
На њима преовлађују лучни отвори, изнад који су
аплицирана правоугаона поља за грбове.
Одсуство рустике у приземној зони фасаду
везује за мање усиљене и мање шематизоване
маниристичке градске палате у Италији.23 Исто
тако, недостатак главног мотива и изразита
децентрализованост показују одређену демократичност у обликовању фасаде, чија је строгост
СПОМЕНИЧКO НАСЛЕЂЕ

Сл. 7. Ентеријер (преузето из књиге L’ambasciata d’Italia a
Belgrado e gli edifici Italiani in Serbia e Montenegro, Београд
2005)

и хијерархизованост, као и на већини других Ди
Фаустових дела, ублажена хармоничним ритмовима
водоравних отвора. Томе је допринео и програм
грађевине у коме се тежило избегавању пресецања
њеног средишта узлазном зоном, која би умањила
просторни капацитет и композициону кохерентност
свечаног, стамбеног и административног дела.
Применом масивних стубића повезаних
ланцима испред зграде, показана је чврстина нове
италијанске политике, али и наглашена потреба за
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дистанцом од пролазника и уличне вреве. Дворишна
страна зграде је изведена мање репрезентативно,
без плочица и остале фасадне декорације.
Карактерише је истурени приземни тракт балске
дворане у приземљу, споља обрађен у маниру ар
нувоа (маркиза) и ар декоа (поља са овалним прозорчићима). Излаз у двориште, симетрично постављен у центар заобљене дворане, директно води у
врт уређен цветним алејама, дрворедима и малим
базенима. Високи улазни блок, изведен на бочној
страни здања, унео је асиметрију у композицију
дворишне фасаде, првенствено силуетним дејством
куле која висински надмашује централни корпус. И
он је перфориран овалним прозорчићима, типичним
елементима римског барока, који у садејству са
безорнаменталним огољеним зидним површинама,
нагиње концепцијама ар декоа.
Придодати сегмент зграде у правцу Ресавске
улице, нижи за трећину од првобитног дела, заузео
је 226 квадратних метара парцеле. Његово прочеље,
стилски прилагођено Ди Фаустовој концепцији,
дугачко је око 18 метара. У приземљу су смештене
три собе на прочељу, гаража и одељење за портира,
док је у великој сали уређена капела са седиштима
од ораховине и витражима. После Другог светског
рата нове витраже извео је истакнути српски сликар
Предраг Милосављевић.24 Стари и нови део зграде
повезани су засведеним ходником са колским путем
који води у врт.
Ентеријер и екстеријер здања ревитализовани
су током 2004. и 2005. године, захваљујући
амбасадору Антонију Занардију Ландију и његовој
супрузи Сабини. Оправљена је и реконструисана
фасада, док су купатила потпуно обновљена као
и унутрашњи зидови и сервисне просторије.
Рефлектори уперени од сутерена навише ноћу
дају посебну ефектност фасади и истичу њену
архитектонску пластику.
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Закључак
Зграда Италијанске амбасаде припада најзначајнијим делима страних архитеката изведена у
Београду између два светска рата. Истиче се и
као прво, антологијско остварење тог типа објекта
коjи je стваралачки унапредио Флорестано Ди
Фаусто, државни архитекта Мусолинијеве Италије.
Конципована еклектички, у духу академских
правила компоновања и обликовања, она представља типично официјелно здање свог времена,
ни превише анахроно, а ни изразито модерно.
Његов архитектонски плашт, изведен из најбољих
традиција италијанске нововековне архитектуре,
показује све врлине тог универзално прихваћеног
уметничког корпуса.
Упркос задовољењу конзервативних норми
владајућег академизма, Ди Фаусто није подлегао
његовим ограничењима, одбацујући идеал хладне,
аперсоналне,
отуђене
архитектуре.
Уместо
сувопарног и монотоног здања понудио је грађевину
ерудитског програма, неусиљеног прочеља и
функционалног ентеријера. Контрастима боја и
отвора, а нарочито низом стубића испред здања,
оживео је његову конвенционално строгу структуру,
употпуњујући амбијент Бирчанинове улице.
Иако тек на почетку каријере, демонстрирао је
одмереност и зрелост примерену много искуснијим
ствараоцима.
Запажање да је здање прожето духом
фашистичког монументализма, изнето у српској
историографији,25 може се сматрати утемељеним,
јер његово прочеље одише снажним контрастима
робусних маса, увучених и истурених волумена и
експресивношћу хиперекспанзивног пластичког
завршетка приземља. На овом примеру је доказано
да је монументални стил могуће остварити и на
мањим структурама, чак и на објектима узиданим
у структуру градског блока. Његов ауторитативни
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изглед не проистиче из изузетних димензија
или агресивности структуре, већ из снаге израза
примарних и секундарних маса. Осим устаљених
елемената нововековне градитељске морфологије,
строгост прочеља појачана је оштром профилацијом
и диференцијацијом подцелина. Све то указује да је на
овој грађевини начињен идејно-естетски компромис
између владајућих структура у тадашњој Италији
– краљевског пара и фашистичке владе на челу са
Бенитом Мусолинијем. Створен је необичан корпус,
ублаженог тоталитарног проседеа, прихватљив за
српску средину, еклектички грађен на евокацијама
новијих епоха италијанске архитектуре, уместо само
староримске, на којој ће инсистирати фашистички
режим.
Због наведених контраста и објективног
монументализма зграда Италијанске амбасаде не
плени лакоћом, допадљивошћу и транспарентношћу
форме, већ одише снагом и монолитношћу израза.
Реч је о умереном академском монументализму
карактеристичном за рани фашистички стил, када
се још увек респектовао укус владајуће династије.
У каснијим фазама, упркос делимичне отворености
и за модернизам, фашистичка архитектура ће
показати своје “право” хипертрофирано, претеће и
милитантно лице, понекад обогаћено апстрактним
метафизичким конотацијама. Ди Фаустов београдски
монументализам је првенствено ауторски и
ерудитски, пре трагалачки него тоталитаран.
Ту тезу потврђује и ентеријер амбасаде који је
изузетно хуманистички конципован, прилагођен
репрезентативној и свечаној намени.
У архитектури београдског међуратног
академизма ова палата има посебно место. Иако је
поспешила неоманиристичке предилекције српских
архитеката, здања слична њој подизаће се тек пуну
деценију касније, у време успона тоталитарних
политичких идеја и архитектонских програма.26
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Монументализам је тада захватио матрицу свих
релевантних стилова у српској архитектури.
За разлику од многих београдских амбасада,
изграђених као слободностојеће зграде на парцели,
италијанска спада међу оне које су са једне стране
узидане у структуру уличног блока, и које су лишене
разрађених претпростора. Отуд је и њен визуелнореторички програм, ослоњен на архитектонску
пластику и плитку фасадну декорацију, презентован
на уличном прочељу.
Ди Фаустова амбасада у Београду, уз неколико
грађевина изведених у периоду између два светска
рата од стране неидентификованих италијанских
архитеката (палате Реунионе на Тргу Републике и
палате Асикурациони Ђенерали на Теразијама),
репрезентативан је пример италијанске уметности
у Београду. Надовезује се и на дела италијанских
уметника који су независно од официјелних
установа своје државе у претходном раздобљу
стварали за Србе – цркву Светог Спиридона у Трсту
(1861–1869) Карла Мачијакинија и Благовештењску
цркву у Дубровнику (1870–1877) Емила Векијетија,
пројекте Јосифа Касана и дела каменорезаца
Авантија и Ђованија Бертота у Београду, као и на
споменик Кнезу Михаилу Обреновићу (1874–1883)
у Београду вајара Енрика Пација.27
Оштећена у бомбардовањима Београда 1941.
и 1999. године, константно допуњавана вредним
уметничким предметима, зграда Италијанске
амбасаде одолева зубу времена. Недавно коренито
ревитализована, постала је значајно место
окупљања дипломатске и културне елите. Циљ
који је својевремено поставила краљица Јелена
– да зграда амбасаде служи као мост између две
културе, недавним постављањем њеног портрета на
највидније место у приземљу, реактуелизован је на
најбољи могући начин. Одабравши одговарајућег
архитекту инвеститорка је показала завидну
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проницљивост, свесна да ће њен програм добити
адекватно уметничко отелотворење.
Савез мудре краљице и даровитог пројектанта
донео је резултат који ће и будућа поколења морати
да респектују. То важи и за читаво Ди Фаустово
градитељско дело које није у довољној мери схваћено,
а ни правилно вредновано. Неопходно је преиспитати
априористичке ставове о ретроградности и строго
службеном карактеру његове архитектуре. Зато
ово скретање пажње на његов београдски деби има
за циљ даљу рехабилитацију његове уметничке
личности.28
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АМБАСАДА КРАЉЕВИНЕ ИТАЛИЈЕ У БЕОГРАД У
Summary: ALEKSANDAR KADIJEVIC

EMBASSY OF THE KINGDOM OF ITALY IN BELGRADE
Among the institutions which most contributed to the development of Italian-Serbian relations, stands out the
embassy of the Kingdom of Italy in Belgrade. Built in the west part of the Serbian capital centre from 1924 to
1926, for eight decades it has been representing the main factor of the political action of this country’s official
authorities in Serbia. From the middle of the third decade up to nowadays, this building has been serving adequately
its primary purpose – political – representative, administrative and residential. It has even a sacral purpose, since
there is a chapel in one of its parts.
As a significant architectural achievement in its building type and environment, the building of the Italian
Embassy charms with its rich interior decoration and valuable collection of movable artistic objects. Considering
the specific function and lack of comparative researches of Italian and Serbian architecture between the two World
Wars, it remained unfairly in the margins of historiographic researches. The architectural details of the Italian
Embassy building, which distinguishes by many things from other buildings of the same purpose in Belgrade, are
actualized by this work.
Formed in the style of academism with eclectically inserted reminiscence of renaissance, mannerism and
baroque, the palace of the Italian Embassy fit into the environment of Bircaninova street and merged with style
predilections of the new age of Serbian architects. The author of the Italian Embassy building was the famous
roman architect Florestano di Fausto (1890-1965), who left a deep trail in the official architecture of the Italian
fascist state. The biggest part of his opus, he made outside Italy, mainly in its colonies on the Mediterranean.
He was considered to be a revered expert in architecture of Italian embassies built in south-east, west and north
Europe. Due to reputation of state architect of the fascist epoch, and actual difficulties for the total valorisation of
his work spread in more than one continent, he was completely ignored in historiographic reviews of the world
architecture.
In spite of the fulfilment of the conservative norms of the ruling academism, di Fausto did not succumb to
its limitations, rejecting the ideal of the cold, non-personal, alienated architecture. Instead of dull and monotonous
building, in Belgrade he offered a building of the erudite procedure, natural frontage and functional interior. By
contrasts of colours and openings, and especially by a row of little columns in front of the building, he revived its
conventional, severe structure, completing the environment of Bircaninova Street. Although at the beginning of the
career, he showed balance and maturity typical of more experienced authors.
In the architecture of the Belgrade academism between the two Wars this palace has a special position.
Although it advanced neo-mannerism predilections of Serbian architects, buildings similar to it shall be built a
whole decade later, during the rise of totalitarian political ideas and architectural plans, di Fausto’s Embassy in
Belgrade, together with several buildings built in the period between the two World Wars by unidentified Italian
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architects is a representative example of the Italian art in Belgrade. Damaged in the bombings of Belgrade in 1941
and 1999, constantly supplemented with valuable artistic objects, the building of the Italian Embassy successfully
overcomes the ravages of time. Recently completely rehabilitated, open for public meetings, it became a significant
place for gathering of Belgrade diplomatic and cultural elite. The goal which set Queen Jelena –that the building of
the Embassy serves as a bridge between the two nations and the two cultures, has been re-actualized in the best way,
by recent placement of her portrait at the most visible place in the ground floor. By choosing a suitable architect,
the investor showed a large intuition, conscious that her plan shall receive an adequate artistic realization.
Partnership between the wise queen and the talented architect, brought results which must be respected even
by a future generations. This applies even to whole architectural opus of di Fausto, which is neither sufficiently
understood, nor correctly evaluated. It is necessary to re-examine the apriori attitudes to retrogression and strictly
official character of his architecture. That is how this attention to his Belgrade debut, has as a goal the further
rehabilitation of his artistic personality.
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