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о АРХИТЕКТУРИ ГЕНЧИЋЕВЕ КУЋЕ 

П
ородична кућа Ђорђа Генчића (данас Музеј Ни

коле Тесле), Ј саграђена је 1929. године, на углу 
улица Крунске и Проте Матеје, према пројекту 

истакнутог српског архитекте Драгише Брашована 

(1887-1965).2 Уз неколико резиденцијалних дворских 
здања и приватних вила, спада у најзначајније стамбене 

објекте у београдској архитектури.3 Колико је прослави
ла свог аутора, афирмисаног и ван граница Југославије, 

толико је показала рафинирани укус амбициозног нару

чиоца, индустријалца и министра у пензији Ђорђа Ген

чића,4 кадрог да себи приушти најрепрезентативнију 
приватну палату на ободу престоничког центра.S Прко
сећи зуб у времена,б са промењеном функцијом, ово Бра
шованово остварење уверљиво сведочи о просперитет

ном карактеру међуратног раздобља српске грађанске 

културе.? 
Средином треће деценије двадесетог века, будимпе

штански ђак Драгиша Брашован8 био је међу најуглед
нијим градитељима приватних кућа у Београду.9 Влада
јући репертоаром историјских архитектонских стилова, 

пре свега оних из нововековне епохе, способан за креа

TиBHe компромисе са наручиоцима, током међуратног 

раздобља извео је двадесетак једнопородичних приват

них кућа, различите квадратуре, спратности и стилске 

обраде. ЈО У сваком решењу, што се уочава и на Генчиће
вој кући, предност је давао спољној архитектури. Лауреат 

престижног признања »за најлепшу фасаду« (за Шкар

кину кућу из 1926-1927), ЈЈ на новом задатку се суочио са 
урбанистички сложенијим и естетски захтевнијим про

грамом зграде. Отуд је и пројектовање Генчићеве куће 

трајало веома дуго, од почетка 1925. до средине 1927. го
дине, када је усвојен извођачки нацрт који је и сам, то

ком изградње објекта, претрпео измене. Ј2 Грађење куће, 
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од јуна 1927. до краја децембра 1929. године, у режији 
предузимача инж. Милана В. Јовановића, коштало је 

990.000 тадашњих динара. 
Генчићев дворац је саграђен на углу двеју значајних 

престоничких улица у којима су континуално подизане 

једнопородичне куће, виле и вишепородичне стамбене 

зграде. Ј3 С обзиром да нема ни башту, ни развијене пред
просторе са свих страна и да се са једне стране додирује 

са суседним објектом, као и то да је простор под кућом 

(315 метара квадратних) већи од слободног дела (150 
метара квадратних), само се делимично може сврстати у 

популарни тип тадашње београдске једнопородичне виле, 

назван hotel particulier, Ј 4 преузет из француске архитек
туре осамнаестог века. У морфолошком смислу, објекат 

спаја традицију ренесансних урбаних вила и приватних 

градских двораца Европе осамнаестог и деветнаестог 

столећа. Његова спољна обрада је неоманиристичка и 

еклектичка, JS са транспонованим елементима Алберти
јеве и Микеланђелове ренесансне стилистике,lб док је 
унутрашњост конципована по угледу на примере пала

дијанске архитектуре. Ј7 

Маркантна локација куће умногоме је одредила и 

степен репрезентативности њене три фасаде, компози

ционо и структурно уједначеног садржаја. Изграђен без 

засеченог или заобљеног, акцентованог угла, тада уоби

чајеног у београдској архитектури, кубични волумен 

Генчићевог дворца плени равнотежом маса и приступач

ношћу израза слојевите композиције, засноване на сло

бодној транспозицији историјских елемената примарне 

и другостепене архитектонске пластике, похваљене од 

уметничке критике. Ј 8 
Генчићева кућа је грађевина централног типа, при

ближно квадратне основе. Има четири нивоа: сутерен, 
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приземље, спрат и кровну терасу. Ширина прочеља у 

Крунској улици износи 20,5 метара , а фасаде у Улици 

Проте Матеје 23,70 метара. Дворишна фасада је широка 
24,60 метара, док ширина зида којим се кућа наслања на 
суседну зграду у Улици Проте Матеје бр. 50, износи 
20,85 метара. По квадратури (око 900 метара квадрат
них) , Генчићева кућа спада међу најпространије Брашо

ванове једнопородичне куће. Њена основа је по свим ни

воима компактна , са слично структуираним јединицама , 

прилагођена угаоном положају и функцији зграде . 

Спољни, носећи и преградни зидови куће грађени су 

од опеке у кречном и цементном малтеру. Фасаде су об

рађен е вештачким каменом. Међуспратне конструкције 

су армирано-бетонске. Споредне степенице су изграђе

не од вештачког камена, док су главне у холу изведене од 

дрвета. Кров на конструкција је такође дрвена, а кровни 

покривач је од шифера. 

Иако блоковском структуром Генчићева кућа налику

је на северноиталијанске виле шеснаестог века, 19 она је 
примарно конципована на недогматичној Брашовановој 

рецепцији атемпоралног академистичког стила, 20 која пре 
побуђује »сећање на«, уместо што подражава неки кон

кретан историјски пример. Његов просвећени неомани

ристички академизам , уз »високи« укус И друштвени 

статус наручиоца, дидактички наглашава и непролазну 

вредност класицистичке архитектуре, базиране на је

динству »доброг, лепог и истинитог« .2l Актуелност ре
верзибилне античко-ренесансне архитектонске матрице 

потврђена је и у декоративном систему здања, који пот

крепљује поруке о свевременској парадигматској улози 

Сл. 1. Кућа Ђорђа Генчића у Ул~щи Крунској 51 у Беоrраgу, gaHac Музеј Николе Тесле (фошо Д. Маскарели) 
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Сл. 2. Прозор и венш~ иЗI·ш.q Тлавно[ улаза 

(фошо Д. Маскарели) 

Сл. 4. Дешаљи ценшраЛIlО[ хола са сШеflенишШе.м 
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Сл. з. Кровна шераса и КОНСШРУКLџ~iа 

(фошо Д. Маскарели) 
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I(ласичних вредности. Ерудитско-енциклопедистички 

Брашованов метод огледа се у суптилној селекцији при

званих класицистичких мотива, просторно и пластички 

сједињених дуж симетричних фасада.22 Као и на рани
јим делима, Брашованов академизам није отуђен, хла

дан и ауторитаран, већ племенит, приступачан и дем 0-

кратичан, умерено хијерархизован, без пренаглашене 

улоге главног композиционог мотива. 

Фасаде Генчићевог дворца рашчлањене су троделно 

по висини, према ренесансним правилима (сокл, корпус 

И завршетак), модификованим у епохи деветнаестовеков-

1-101 академизма. Оне су чисте, лишене претеране декора

циј е, оживљене правилним распоредом прозорских ни

ша високог партера, колосалних прислоњених стубова и 

пиластера у централним зонама (улаз, ризалити бочних 

фасада). Пиластри, састављени од пет декоративних ди

јам ант квадера који фланкирају улазну нишу, портал 

у"утар ње, као и троделна I-Iиша прозора на бочним фа

С3)\ ама, представљају омиљене мотиве у Брашовановој 

ака.деМИСТИСlI(ој архитектури (Есконтна банка Д. Матеји-

11<1 ,23 кућа Р. Шкщже И др). Сходно методологији акаде
мизма, француски прозори високог приземља дубље су 
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СОБА 

п=29.48ш' 

СОБА 
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Сл. 5. Основе uрuземља u сuраша 

увучени у површину зида, док су они на спрату, сходно 

савременијим методама компоновања, плиће увучени у 

зидну раван24 уместо балустраде имају металну ограду. 
Посредством низа полукружних прозора, високо при

земље је отвореније и комуникативније од спрата, намење

ног искључиво боравку укућана. Улазна зона на проче

љу у Крунској улици изведена је у форми Албертијевог 

тријумфалног лука који кореспондира са паровима при

слоњених стубова са коринтским капителима, замишље

них по узору на Микаленђелов колосални ред . Картуша у 

темену лука, фланкирана усправљеним лављим рељеф

ним фигурама,25 током извођења је изостала. Завршни 
венац у поткровном појасу фасада, сходно устаљеној ака

демској морфологији , слојевит је и има јак испад. Равно

тежа маса, непоремећена благим фасадним контрастима 

пуног и празног, светлог и тамног, удубљеног и плитко 

истуреног, пример је умереног, селективног ауторског 

пласирања елемената другостепене пластике. О Брашо

вановој потреби да пластички динамизује26 и оживи 
строге класицистичке фасаде, сведочи и његова молба 

општинској управи, из јула 1929. I"одине, да му се одобри 

»већи искок ризалита« у Улици Проте Матеје » из пла-
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стичких разлога, како би се постигао потребан ефекат у 

архитектури«.27 
Просторије унутар Генчићеве куће су груписане око 

централног хола, обухватајући га са Сlетири стране. Ти

ме се Брашован надовезује на уста љен тип београдске 

једнопородичне куће из предратног раздобља, инспири

сан Паладијанским решењима.28 При земље куће, орга
низовано као piano nobile,29 са дрвеним степеништем у 
центру, почетком педесетих година прошлог века адап

тирано је за смештај сталне поставке Музеја . ЗО У том 
простору некада су се налазили хол, гардероба, трпеза

рија, кухиња и салони. Главни хол куће заузимао је њен 

централни део ка Улици Проте Матеје, а својом висином 

захватио је и први спрат. Тако је у централном степени

шном холу првог спрата на страни која гледа ка главном 

холу, постављена дрвена ограда и формирана галерија. 

Висина овог простора искоришћена је при формирању 

сталне поставке Музеја за смештај трансформатора од 

500.000 волти, који за већину посетилаца представља нај
атрактивнији експонат на изложби посвећеној животу и 

раду Николе Тесле. Висина главног хола Генчићеве ви

ле наглашена је и високим троделним прозором на фа

сади ка Улици Проте Матеје. Аркада од три лука на сту-

Слика 6. Поgужни иресек (сшање ире обнове из 1945. [ogUHe 

бовима отварала је овај простор и према центраШI()М 

степенишном холу у приземљу. Целокупно решење гла в

ног хола асоцира на отворене тремове вила грађених у 

духу паладијанске архитектуре. Велика је штета што јс 

накнадном адаптацијом простора за потребе музеја 

грандиозни хол Генчићеве виле изгубио свој првоБИТ]·IИ 

архитектонски облик. ЗI 
На првом спрату виле налазиле су се стамбене про

сторије: 4 собе, радни кабинет и купатило. Данас су у 
тим просторијама смештене канцеларије Музеја и арх.и

ва са преко 156.000 докумената из Теслине заоставшти
не. У сутерену су се налазили улаз и собе за послугу, оста

ва, вешерница, гаража, просторија за централно грејање, 

као и друге помоћне просторије. Данас су у сутере:ну 

смештени музејски депои и стан домара. 

Све нивое зграде, од сутерена до кровне терасе, по

везује помоћно степениште у задњем делу. Ово степени

ште води до крова зграде на коме се налази пространа 

тераса, ограђена балустрадом као »круном« здања . Иако 

је мансарда била предвиђена првобитним пројектом, уме

сто ње је на крову у увученом делу зграде изграђена јед

на мања конструкција која се састоји од собе и купатила 

и која данас служи као канцеларијски простор Музеја . 

и аgаишације ириземља за смешшај сшалне иосшавке Музеја Николе Тесле 1952-1953. [ogUHe) 
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Кровна тераса Генчићеве виле добила је два нивоа тако 

што је и кровна површина ове конструкције искоришће

на за терасу, ограђену балустрадом. На ову конструкци

ју надовезује се и отворени трем са стубовима. Кровна 

тераса, заједно са простором испред кога се пружа отво

рени трем, представља одраз тежњи паладијанске архи

тектуре ка јединству и комуникацији са околином. 

Иако је кохерентном композицијом Генчићеве куће 

показао могућности прочишћеног академистичког мето

да, неконформистички отворен за новине, исте 1929. го
дине, Брашован се окреће новом правцу - модернизму, 

подређујући га такође недогматичној, личној стваралач

кој рецепцији.32 Поново »свој « И оригиналан, Брашован 
и од модернизма црпи онолико колико му је потребно да 

одржи квалитет и континуитет дела. Прозревши ефемер

ност и естетско сиромаштво отуђеног модернистичког је

зика, покушао је да га обоји хуманистичким тоновима, 

што му егзегети Домаћег модернизма никада нису »опро

стили«, упорно одређујући вредност архитектуре Генчи

ћеве куће сходно степену модернизацијских или транзи

тивних стилистичких назнака заступљених на њој. 

Јединствена и допадљива, као и готово сва Брашова

нова дела, пластички слојевитог и семантички богатог 

сижеа, Генчићева кућа заузима високо место у његовом 

опусу. Уз Матејићеву (1922-1923), Шкаркину (1926-
-1927), Брашованову властиту (1931) и Лазићеву кућу 
(1932),33 антологијски је сегмент низа којим је тај све
страни аутор обогатио не само престоничку, већ и чита

ву српску архитектуру. * 

Наuомене: 

I Музеј Николе Тесле основан је 5. децембра 1952. године, одлу
!СОМ Владе ФНРЈ, након што је Теслин сестрић и једини правни 

наследник, Сава Косановић , пренео заоставштину славног на

учника из САД у Београд . 

2 Драгиша Брашован је личност која симболише читаву епоху но
в ије српске архитектуре, јер се у његовом делу прожимају сви 

стилови и идеологије те архитектуре . Формиран у грађанској 

п ОРОДИЦИ, основну школу и Реалну гимназију завршио је у Врш

IlY, чија га је архитектура снажно подстакла. Од ] 906. године 
живи у Будимпешти. Дипломирао је на Архитектонском фа

култету 19]2. год. Сарадник је у реномираном атељеу » Тери и 

rIогањ«, од пролећа 1911 . до краја 1918. год, у коме учествује у 
IIројектовању различитих типова истористички и сецесијски 

06ликованих грађевина. Учествовао је на Четвртој југословен

cl<oj уметничкој изложби у Београду 1912. год. Током 1919. и 
1920. ради у Зрењанину, да би од краја] 920. у Београду развио 
IIЈЮДНУ пројектантску активност у оквиру бироа »Архитект«, 

()снованог у заједници са архитектима Миланом Сеl<улићем и 

Михајлом Петровићем-Обућином. После 1925. ради самостално, 
ангажујући привремене сараднике (Андреја Васиљевича Па п-
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кова, Николаја Шилова, Драгана Гудовића, Александра Секу

лића и др). Победник је многобројних архитектонских конкур

са у међуратном Београду . У трећој деценији се афирмисао као 

градитељ једнопородичних кућа, вила и стамбено-пословних 

вишеспратних зграда у различитим историјским стиловима , раз

вијајући специфичне синкретичке и транзитивне интерстилске 

форме (Есконтна банка 1921, куће Алексе Павловића 1925, Ри
харда Шкарке 1927, Ђорђа Генчића 1929, све у Београду и др). 

У стилу аl<адемизованог неокласицизма подигао је Соколски дом 

у Зрењанину (1924), а у духу Ханзенатике православну цркву у 
Орловату (1924). Будући даје његова лична градитељска фило
зофија била прагматична, подложна заокретима, 1929. год. се 
окреће модернизму, ослањајући се на експресионизам (Југо

словенски павиљон у Барселони 1929. и Радничка комора у Но
вом Саду 1929- 1931). У четвртој деценији, после успеха са 
Павиљоном Краљевине Југославије у Милану (1931), осим ви

шеспратних стамбено-пословних зграда у Београду (кућа Ми

ливоја Попова ] 931 , Пензиони фонд Беочинске фабрике це
мента , Трговачка комора 1934), и вила (сопствена кућа 1931 и 
вила Душа на Лазића 1932), подиже три монументалне грађеви
не антологијског значаја за развој српског модернизма: Коман

ду Ратног ваздухопловства у Земуну (1935), Државну штампари
ју у Београду ( 1933-1940) и Банску палату и Већницу у Новом 
Саду (1935-1939). Као што је вешто варирао облике академске 
архитектуре, Брашован постиже завидну оригиналност и у мо

делацији облика модерног градитељства . Одступа од начела до

следне функционалности и прибегава декоративности. Био 

члан » Групе архитеката модерног правца« и уметничког 

удружења » ОБЛИI<<< . Имао је више запажених јавних иступа у 

медијима и стручним телима. Учесник је бројних архитектон

ских и уметничких изложби. Други светски рат провео је у 

стваралачкој изолацији. Непосредно по завршетку рата запо

слио се у Министарству железница, потом је ангажован на ре

конструкцији Старог двора у Београду, као архитекта Пројек

тантског завода Србије. Године 1953. сарађује у КМГ » Трудбе
НИК« , где осни ва биро »Савремена архитектура«. Градио је рад

ничка насеља у модернизованом фолклористичком маниру (Ја

година, Зворник, Тузла, Шабац, Аранђеловац и хотел у Сопо

ћанима) и више јавних зграда у стилу послератне ауторске мо

дерне (хотел » Бристол« у Тузли 1954-1961, Робну кућу у Чач
ку и Пошту У Новом Саду ]962, реконструисао је хотел » Ме

тропол« у Београду 1954-1957). Године 1953. изабран је за по
часног члана Краљевског института британских архитеката 

(RIВA) , а 196]. год. за дописног члана САНУ. 

О личности и делу арх. Драгише Брашована видети: В. Петровић 

- М. Кашанин, Сриска УЈиешносш У 80јвоgUJ-lU, Нови Сад] 927, 
23; Б. Стојадиновић , Драсииш Браuюван, Вечерње новости 26. 
9. 1954; О. Мјl1ј с, Вгаsо\юn Dгаgisа, јп : El1ciklopedija likovnih 
ttmjetnosti, sv. 1, ZаgгеЬ 1959,489; Ј . Angeltts, Агl1itеktа koji (о nуе 

11teo da Ьшlе, Duga, Веоgгаd 27. 12. 1964, 12- 13; Н. Добровић, 
Сшварање apxul11eKl11e Драluше Брашована, Архитектура урба

низам 33-34, Београд 1965, 42-44; З. Маневић, АрХul11екшура 

Драииие БраUШIШIШ , Уметност 6, Београд 1966, 60-69; fd , Дело 
архuшекше Драгише Браuюваllа, ЗЛУМС 6, Нови Сад 1970, 187-
-208; Б. Несторовиli, Г!осl11акаgемuзам у архuшек:шурu БеОiра

ga (1919-1941), IТБ ХХ, Београд 1973,345-346; U. Магtil10viс, 
Mo(leгna 8еоgгшlа , l3еоgП\сl 1973, 13, 24, 27,81 , 84,86; Z. Мапе
ујс, Zilloljecll/og gm rlile(ia , IТ Novine 697-7 ]0, Веоgгасl 16.7. 1976-
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- 15 .10. 1976; N. DоЬгоујс , Bгasovan, IТ Nоviпе 697-732, Beogl-acl 
] 976- 1977; D. Glldovic, Мој ргUаtеlj Dгаgisа Вгаsоvаn , IТ Noville 
716- 717, 722, Веоgгасl 1976-1977 ; S. Zuрапski , Pismo Nikoli Do
ЬГО\l iG't / , IТ Nоviпе 732, Веоgгаd ]8.3. 1977, 12; В. Stojallovic
U. МШlinоviс, ВеоgПld 1945-1975. UгЬапizаш агllitеktuга , Вео

gгаd 1978, 1/0-] 11 , 116, 119, 121-122;Б.Којић,друutшвеIlUУСЛО
ви РШ(iUшка архишекшонске сшруке у Беоrраgу 1920-1940. rog, 
БеОl'рад 1979, 7,45-47,80,89, ]76, ]85; Б. Стојановић , Архи

шекша Драlиuю БрcnuовШI, Урбанизам Београда 51 , Београд 
] 979, 17-3 1; З. Маневић , Наиш неuмари: Драlиuш БраUlOваll, Из

градња 8, Београд 1980, 49-57; А. Dегоkо, Sесш~ја, UгЬапizаш 

Веоgгаdа 66-67, Веоgгаd [982, 83; Д. Тошић, lуlословеllске 

УЈ1.1вililluчке изложбе , Београд 1983, 118-119; Вгаsоvаn Dгаgisа , 

iп: Likоvпа епсiklореdiја Jugoslavije, sv. 1, ZаgгеЬ 1984, 187; Z. 
Мапеviс , Sгрskа агЫtеktига хх veka, јп: Агhitеktша ХХ vijeka, 
Веоgгаd-ZаgгеЬ-Моstаг 1986, 24-26; А. Kadijevic, Liko\li sгрskil1. 

шЫlеkаlа : Dгagisa Bгasovan, IТ Novine, 18.7.1988,3, Id, Агl1ilеk

[а Dгаgisа Bгasovan (1887-1965), klasikjugoslovenske аг!1ilеklиге 
ХХ veka, Мошепt 13, Веоgгаd 1989, 87- 93; Id, Elementi еksргеsi
oniZl11a и sгpskoj агl7itеktигi izmedu (l\la svetska гata, Мошепt 17, 
Веоgгаd 1990,96-100; Id , Живош и gело архишекше Драгuще 
Бршuована (1887-1965), ГГБ ХХХУII, Београд 1990, 141-1 73; 
Id, Пре.qлоr за ЙРОlлшиење за национално К)'лшурно gобро: вuла 

Дуuш.IШ Лазића на Деgињу, Форум 3, Београд] 990, 4; Ј. Gегlе
А. Коуасll - 1. Makovecz, А szazadjoгclulo MagyaI' epiteszete, Ви
dapest 1990, 42, 95; В. Dшапсi , Duga nad аkшlеmUот, Рапсеvо 
1991 , 33-37, 54; А. Кадијевић, ПреgЛОl за йроlлшuење за шщи

онално кулшурно gобро: Есконшна банка у Беоrраgу, Форум 1 1, 
Београд 1992, 8; А. Бркић, Знакови у камену. Срuска MogepHa 
архишекшура 1930-1980, Београд 1992, 96-103 ; А. Kadijevic; 
Nоvоsшlski opus агЫtеktе Dгagise Вгаsоvапа, Ргојеkаt 1, Novi 
Sad 1993, 45-47; Т. Дамљановић, Турисши'lки gOM Сойоћани -

йреgлоl за ЙРОlлшиење, ГласникДКС 17, Београд 1993,210-21 2; 
Б. Вујовић , БеОlраg у ЙРОUlJlOсши и саgаUlњосши, Београд 1994, 
70, 82, 160, 240, 256, 259,263,275, 288, 312, 330;Б. Ковачевић, 
Сав Брашованов Беоrраg, Политика 15.4.1995; М. Мацура, Архи
шекшура БеОlраgа og 1944-1975. rogUHe, јп: Историја Београда , 

Београд 1995, 571 , 575; А. Кадијевић , lуrословенски йавиљон у 

Барселони 1929. roguHe, ГласникДКС 19, Београд 1995, 213-216; 
»ПаРШUЗШI« - бивUlи Соколски gOM, iп: Р. Станић (ed), Велики 
Бечкерек, Петровград, 3рењанин, Зрењанин 1995,64-67; А. Ка
dijevic, Bгasovan Dгаgisа, iп: Saul" АlIgешепеis Кuпst1ег-lехikоп , 

Вапd 13, МlIпсhеп-Lеiрzig 1996, 665-666; Id, Турисши'lки gОЈИ 

Сойоћани - заборављено осшварење национаЛНОl смера у раној 

срйској йослерашној архuшекшурu, Новопазарски зборник 20, 
Нови Пазар 1996, 121 -129; Z. Мапеујс, Агt Deco аncl nшјоnа' 
tenclencies in Sегmап шсl7itесtиге, Sраtiuш 1, Ве1gгаdе 1997,37; 
А. Кадијевић , l egaH век шражења националноr сшила у срйској 

архuшекшури (cpeguHa Х/Х - cpegUHa ХХ века), Београд 1997, 
121-123, 132, 135, 139, 153, 155,178, 183, 213-215 ; П. В . Мило

шевић , Архuшекшура у Краљевини lуrославији (Сарајево 

1918-1941), Србиње 1997, 77; С. Владисављевић , Зrраgа М ини

сшарсшва uoJboupuepege и eoga u Мuнuсшарсшва ЩУЈиа U pygHU
ка , ГГБ XLIV, Београд 1997,210-219; С. Јовановић, УрбанизаЈН 

и архuшекшура uрве йоловuне хх века у BOjBOgUHU, ДаНС 
20-21, Нови Сад 1998, 19; Id, Бршuован арх. ДраlUUЮ, ДаНС 25, 
Нови Сад 1999, прилог; Д. Станчић - М. Лазовић , Бановина, 

Нови Сад 1999; БраUlOванДраrиuш., iп : З. Маневић (ed), Лексикон 
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српских ахитеката [9. и 20. века , БСOl'рад 1999, 29-3 1; Aг~. I"II 

шекшура БеОlраgа Сiliраgшю у »Ва:I.9УU./ll(~ј ка.МЙШЫI« НАТО СНt:lГll. 

Наслеђе П, Београд 1999, 2 17 ; 13. Митровиll, Граguшељu Ноп(){ 
Caga. Прва йолови/ш Х!Х - gpyra 1J0ловUllа ХХ века, ДаНС :Ю. 

Нови Сад 2000, 47-49; Lj . Blagojev ic, Мо{!егпа kuca и ВеоgГШ!1I 
(1920-1941) , Веоgгаd 2000; З . Маневиl'l , Срйски архишеКlJIlI . 

Дратшиа БраUlOван, Архитектура 3 1, Београд 2001, прилог; д . 

Милашиновић-Марић, BOgll't кроз MOgejJJty архишекшуру БеОlјЈа 

ga, Београд 2002, 43, 58, 106, 166; БраUlOван Драlиuш, iп: З. Ма

невић (ed .), Лексикон српских неимара , Београд 2002, 27- 29; Љ. 
Милетић-Абрамовић, Архиiliекшура реЗll.qеНlџ(ја и вила БеО[јЈа 

ga 1830-2000, Београд 2002, 54, 134- [41 , 184, 208, 3] 0-3 1 1, 
339- 341 , 344-345, 378 ; В . Брдар , 0.9 Париса go Бршиована. Ар

хишекшурајавних З.9ања У Новом Са.9У између gea свешска рата, 
Нови Сад 2003, 24-29, 68-7 [ ; А. Игњатовић , ДратииlCl Брашо

ван . Рађање архишекше у КОllшексшу архишекшуре Cpegfbe Евро
Пе 1900-1918, Београд 2003, магистарски рад одбрањен на Архи

тектонском факултету ; Lj . Вlagojevic, Mo(leгnism in Seгbia. Тће 

elusive mагgins о.! Belgn/{le агс!?itеСlиге 1919-1941, Camb .. idge 
(Mass) - LOl1dol1 2003, 95- 102, ] 66, 176-187. 

3 О Генчићевој кући и њеном месту у резиденцијалној архитекту
ри Београда, видети: Н. Добровић , Сшварање архuШекШе . .. 43; З. 
Маневић, Дело архuшекше Драlише БраUlOвана ... 192; У. Марти
новић, МО.9ерна БеОlраgа , Београд [973, 27; Б. Несторовић, По
сшакаgеЈнизам у архишеКiliури Београgа .. . 346; З. Маневић , 

Наши неuмари ... 51 ; А. Кадијевић , Архишекша ДраrиulCl Бршuо

ван ... 90; Id, Живош и gело архишекше Драlиutе БраUlOвана ... 
[53-154; Б. Вујовић, БеОlраg у йроU/лосши и саgаUIЊОСШU , Бео

град 1994,261; А. Кадијевић, Тl7e Banat Маstег-Ьиil(lег DгаgiSа 
Bmsovan, classic ој tl1e Yugoslav агс!7itесtиге ој [!7е 20tl7 сеntигу, 

Аl1а1еlе Bal1at1l1ui 9, уо1. IV, Timisoa .. a 2002, 71, 78; Љ. Милетић
Абрамовић, ор . cit, 134-137; Lj. B[agojevic, ор. cit, 177-178. 

4 Ђорђе Генчић (1861 , Велики Извор, Тимочки округ - 1938, Бео
град) је после завршене средње школе похађао економију у Бе

чу и војну школу У Русији. Био ј е један од првака Либералне 

странке у Србији и управник града Ниша и начелник Нишког 

округа од 1884. до 1889. године, када је изабран за народног по

сланика. Радио је на успостављању трговинских веза са Руси

јом. После Ивандањског атентата на краља Милана] 899. годи

не, постао је министар унутрашњих послова у влади Владана 

Ђорђевића . Водио је преговоре између двора и радикалских пр

вака оптужених за атентат, којима је помогао да избегну смрт

ну казну. Оставку на министарски положај дао је јула 1900. го
дине, не подржавајући одлуку краља Александра да се ожени 

Драгом Машин. Због приватних писама у којима је нападао 

краљицу Драгу, против Генчића је поведен судски процес и осу

ђен је на седам година затвора. Помилован је после годину да

на и постао је политички вођа завере која је била склопљена 

против краља Александра. Имао је истакнуту улогу у Мајском 

преврату после кога се нашао на положају министра народне 

привреде у револуционарној влади Јована Авакумовића . Због 

неслагања са политиком коју су водили Либерална странка и 

представници завереника , Генчић се убрзо повукао из политич

ког живота . За време балканских ратова био је дописник ру

ских листова, а 19] 3. године боравио је у Русији где је 

објављивао чланке и држао предавања о Србији и Македонији . 

За време Првог светског рата био је дописник руских листова у 
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српској војсци, а после повлачења преко Албаније 1915. годи
не отишао је у Француску где је у штампи заступао интересе 

своје земље . После рата бавио се рударском индустријом и био 

је један од најуспешнијих индустријалаца у Југославији. По

сле завођења Шестојануарске диктатуре, покушао је безуспе

шно да се врати у политику. Био је ожењен Гитом Цинцар-Јан

ковић. По елеганцији се својевремено надметао са краљем 

Миланом и аустроугарским послаником у Београду Констан

тином Думбом. Уживао је велики углед код својих суграђана 

због богатства и политичке моћи, а остао је упамћен и по до

брочинствима . 

5 Кућа је саграђена на источном Врачару, превасходно стамбе
ном кварту Београда , у коме је живео » имућнији свет, чије су 

породичне куће биле окружене великим и лепо уређеним ба

штама« (Д. Ђурић-Замоло - С. Недић, Врачар - 3auagHH и Ис

Шочни. Сшамбени gеловu Бео[раgа и њихови називи go 1941. [0-

gUHe, ГГБ XL-XLI, Београд 1993/1994, 70-71). 

б Генчићева кућа је утврђена за непокретно културно добро -
споменик културе (в: Службени лист града Београда 16, 1987). 

7 Б. Којић, ДРУLU.швени услови развишка архишекшонске сшруке 
у Бео[раgу 1920- 1940. године, Београд 1979, П. Ј. Марковић , 

Беоrpаg и Евройа 1918- 1941, Београд 1992; Историја Београда, 
Београд 1995,349-40]; Б . Божовић, Бео[раg између gBa свеш
ска раша. Уйрава [paga Бео[раgа 1918-1941, Београд 1995. 

8 О Брашовановом будимпештанском периоду учења и ствара
ња , исцрпније в. у: А . Игњатовић, ор. cit. 

9 Б . Несторовић , ор. cit; Б. Којић , ор. cit; Љ. Благојевић, ор. cit; 
Љ. Милетић-Абрамовић , ор. cit. 

10 Тај број је установљен обрадом релевантних извора и историо
графије о Брашовановом делу. Сачувана техничка, хемеротеч

ка, фототечка и др. документација о његовом београдском опу

су налази се у Историјском архиву Београда, Архиву Југослави

је, Одељењу архитектуре Музеја науке и технике, Народном му

зеју у Вршцу, код Брашованове породице и у приватним колек

цијама. О проблемима истраживања Брашовановог рада видети 

у историографСЮ1М прилозима о њему, као и у : М. Ђурђевић, 3а

осшавUlшине сриСКilХ архuшекаша у Музеју архишекшуре и 

њихов значај за ilСШОРi(ју архишекшуре и службу заu/.шиШе, Фло

гистон 1 О, Београд 2000,231-235; А. Кадијевић, 3ншщј заосшав

Ulшина архuшекаша за исшориОlрафију срйско[ [раguше.rьсШва и 

службу зшишише, Насле l)е I1I, Београд 2001 , 2 11-215. 

11 Видети техничку документацију о Шкаркиној вили у Историј
ском архиву Београда, фонд Општине града Београда , Технич

ко одељење, (ф . IУ-28- 1 927). О награди за најлепшу фасаду 

коју је Брашовану доделио Клуб архитеката у сарадњи са др 

Душаном Томићем в: Б. Којић, ор . cit, 88-90. О uсшорији iI ар
.хuШекШури ШкаРЮlllе куli е в: З. Маневић , Дело архишекше 

Драйиuе БраUlОI!Ш[({ . .. 191 - 193; А. Кадијевић, Архu.шекша Дра
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1- 'Техничку докумеIlТ~1I.LИ.i у о Гснчиliевој кући, видети у Историј
ском архиву БеО I' lхща , фонд Општине града Београда , Техни

"-IKO одељење, (ф. I Х-44- 1 927) , као и у Музеју Николе Тесле. 
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1965, 3-22; L. Мипау, The Hig!1 Renaissance аn{l Mannerism, 
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ture о! Michelangelo, НаппопdSWOl"th 1986; Н. Куртовић-Фо
лић, Теоријски сшавови и креашuвl.е сuособносши архишекаша 

ишалијанске ренесансе у XV веку, Саопштења РЗЗЗСК 

XXXIV, Београд 2002, 215- 238. 

17 R. Wittkоwег, Palladio ащl Englis!1 Pallaclianism, LопdОI1 1974; Ј. 
Напis, Тl1e Pallaclians, LOl1dol1 1981 ; Ј . S. Асkеппаl1, Раllшliо, Наг
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Шуре. Осамнаесши век, јп : М . Р. Перовић (ed.), Историја модер
не архитектуре 1. Корени модернизма, Београд 1997,22-25. 

18 У огледу о савременој београдској архитектури, угледни умет
нички крити чар, сликар, архитекта и професор Бранко Попо

вић, издвојио је Генчићеву кућу уз неколико других (такође 

Брашованову Шкаркину вилу, кућу у Улици Краља Милутина 

33 арх. М. Злоковића , и кућу у Крунској 54 арх. Светозара Јо
вановића), као примере »слободне концепције, строго невеза

не за одговарајуће стилове«. Истакао је да су Генчићева и 

Шкаркина кућа » мали украси, пуни духа и инвенције, дати са 

једним финим осећањем стила« (Б. Поповић, О савреЈИefюј ар

хишекшури у Бео[раgу, Београдске општинске новине 12, Бео
град 1932,761-762). Коментаришући архитектуру Генчићеве 
куће, коју је Брашован изложио на Изложби југословенске са

времене архитектуре 1932. год, Ђурђе Бошковић ју ј е окарак

терисао као пример » модернизованог ренесанса« (Ђ . Бошковић, 

Изложба савре . .иене ју[ословенске архишекшуре, СКГ ХХХVIП, 

Београд 1933,389) 

19 Видети : Раllшliо , јп: Ј . Flel1lil1g - Н. НОllоиг - N. РеVS ll ег, The 
Pel1gllill Diсtiопагу of АгсhitесtllГе, Н аПll0l1dswогtll 1991, 322-
-324; М. WUl1dгаm - Т. Раре - Р. МагtОIl , ор. cit, 10-63,88-105, 
112-145; 164-175; 186-209; R. ТаvепlOГ, ор . cit, 77-88 . 

20 О појму академизма и његовом испољавању у ме l)уратној срп
ској архитектури в: Б. Несторовић , Г!осшакаgем.uза.м у архи

iЈЈекшурu БеОlраgа .. . 339-381; З. Маневиli , ЈуцераиlI/Је fРСl9uшељ
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27 Брашованову молбу видети у техничкој документацији о Ген
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32 З . Маневић, ор. cit, 193; А. Кадијевић, Жuвош и ge.JLO архuшек
шеДрalшuе Браиюваllа ... 154-169. 
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208; А. Игњатовић, ор. cit, 248-249; Lj . Blagojevic, Mo{leгnisl/{ 
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* На помоћи у сакупљању грађе о Генчићевој кући и њеној пре
зентацији у овом чланку, најсрдачније захваљујемо директору 

Музеја Николе Тесле мр Марији Шешић, директору Музеја 

града Београда мр Бојану Ковачевићу, уметничком фотографу 

Милошу Јуришићу, историчарима уметности Гордани Митро

вић и Петру Симићу, архитекти др Зорану Маневићу, секрета

ру Музеја Николе Тесле Дубравки Смиљанић и уредништву 

часописа »Наслеђе«. 



СПОМЕНИЧКА БАШТИНА / АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЂ, ДРАГИЊА МАСКАРЕЛИ 

SUMMARY: Aleksanclar Кшliјеviс, Draginja Maskareli 

ON ТНЕ ARCHITECTURE OF ТНЕ GENCIC HOUSE 

The family hOl1se ofDorde Gencic (presently the Nikola Tesla 
Ml1sel1m) was bl1ilt јп 1929, оп the coгner of Кшпskа and 
Prote Mateje Streets, designed Ьу the l"enowned Serbian 
al"chitect Dl"agisa Brasovan (1887-1965). Despite the effects 
of time, with altered fнnction, this cl'eation Ьу Bl"asovan 
l"epl"esents а plal1sible evidence of the pl'Ospel"ol1s chal"actel" 
of the Sel"bian шЬап С111tше between the two wю·s. 

The GenCic hOl1se has а centIЋlly Ol'gапizеd almost sql1are 
рlап. It has fош levels: the basement, the gl'Ol1пd flool", the fiгst 
flool" апd the l"oof tепасе . Extel"iol", Sl1РРОl"tiпg апd раrtitiоп 
walls wel"e bl1ilt iп bl"ick with lime апd сеmепt mOl"tal". Ву its 
almost 900 sql1al'e metel'S, the GепCiс hOl1se Ьеlопgs to the 
most spaciol1s опе-fаmilу hOl1ses bl1ilt Ьу Вl"аSоvап. The 
facades al"e tl"immed iп artificial stone, while the mаiп stail"
case iп the hall is made fl'Om wood. The l"oof сопstГllсtiоп is 
also wооdеп. 

Althol1gh its compact stГllсtше makes the GепCiс hOl1se 
similal' to North Itаliап siхtееп сепtllГУ villas, the рl"imагу 
сопсерt is based оп ВIЋsоvап 's поп-dоgmаtiс l"есерtiоп of the 
atemp0l"al academic style, а l"еmiпdег апd поt [еаНу ап јтј
tаtiоп of the СОПСl"еtе histOl"ical model . His епlightепеd, пео
mаппегist academism, togethel" with the »high« taste апd 
social statl1S of the commissionel", didactically l1пdеl"liпе the 
» iпtеппiпаЫе« vall1e ofthe classicist аl"сhitесtше fОl1пdеd оп 
tlle l1пitу of the »good, beal1tifнl апd tГLlе« . Like iп his eal"lier 
WOl"ks Bl"asovan's academism hel"e is поt aliened, cold апd 
aLLthОl"itаl"iап, bl1t поЫе, accessible апd democratic, modesty 
11iеlЋl"сhiсаl , bl1t without ап оуег emphasized l"ole of the 
mаiп соmроsitiоп motive. 

The facades of the Gепсiс hOLlse аге vel"tically bl"oken 
dоwп iп thl"ee parts, ассогdiпg to the Rепаissапсе l"111es (skir
til1g, body апd top), modified iп the регiоd of the пiпеtеепth 
селtllГУ academism. They al"e сlеап , поt ovel"ly decorated, 
ге fl"еsllеd Ьу а l"еg111ш disроsitiоп of window niches оп the 

144 

gl'Ol1nd flool", colossal pillars апd pilastel"s iп the сепtгаl zопеs 
(entrance апd the vel"tical огnаmепtаtiоп of the side faca
des). The l"ooms iпsidе al"e gl"ol1ped оп the follГS sides al'ol1nd 
the сепtгаl hall. With this еlеmепt, Вгаsоvап сопtiПl1еs the 
соmmоп type of the Веlgгаdе one-family hOl1ses fl'Om the 
pl"e-wal' регiоd , iпsрiгеd Ьу Раllаdiап sоll1tiопs. The gгоl1пd 
flоог, огgапizеd as piano nobile with а сепtгаl , wооdеп stair
case, was adapted iп the еагlу 1950s foг the регmапепt 
соllесtiоп of the Ml1sel1m. 

UniqLle апd attIЋctive, like almost аН Вгаsоvап ' s сгеаtiопs, 

with its plastically stгаtifiеd апd sеmапtiсаllу l"ich сопtепts , 

the Gепсiс hOLlse stапds high iп the hiегагсhу of the агсhitесts 
0Pl1s. With the hOLlses bl1ilt foг Matejic (1921-1923), Skагkа 
(1926-1927), Lazic (1932) апd his own family (1931) it ге
ргеsепts ап anthological sеgmепt of а sегiеs of Вгаsоvап's 
wогks with which l1е епгiсhеd the агсhitесtllГе of BelglЋde 
and SегЫа. 

List ој Illustrations: 

Fig. 1. Ље 110use ој Dorcte GenCic at 51, Krunska Street in 
Belgracle, toclay Hle Nikola Tesla Museum (photograpl1ecl Ьу 
D. Maskareli) 
Fig. 2. Fiгst .f1ош winclo~vs, main jacacle (pllOto g rapl1ecl Ьу 
D. МаskагеЩ 
Fig. 3. Rooj teгrace and structure (pllOtograpl1ecl Ьу D. 
Maskareli) 
Fig. 4. Steps leacling to tl1e entrance, cletail (pllOtograpl1ed 
Ьу D. Maskareli) 
Fig. 5. Plans ojtl1e gгouncL.floor ancljirst.floor 
Fig. 6. Elevation (be.f'ore tl1e reconstructionjrom Ј945 аncl 
t11e aclaptation ој tl1e grouncl јlош to t/le purposes ој t11e 
Nikola Tesla Museum, 1952-1953) 


