
УДК 728.31 (497.11) 

СвеШЛQI-lQ И ват'lчевuћ 

КУЋА КРАљА ПЕТРА 

К 
ућа на Сењаку, у Улици Васе Пелагића број 40, 
у којој је краљ Петар провео своје последње дане, 

изграђена је ] 896. године за трговца Ђорђа Па

вловића (члана фирме »Месаровић и Павловић«) . Ар

хитектонска композиција, про изашла из функционалне 

диспозиције унутрашњег простора, карактеристична је 

за тип »виле« која се градила на падини изнад »Мостара«, 

у богатом окружењу воћњака и егзотичне вегетације. 

Тип виле-летњиковца, крајем] 9. века представља типи
чан пример градње на простору Сењака и Топчидера. 

Све до Првог светског рата, Сењак је живео идилич

ним животом градске периферије, да би се градња касни

је интензивирала, што се нарочито одразило на делу па

дине изнад »Мостара«, најближем граду, који су његови 

становници звали Ђурђево брдо . Овај простор, препун 

приземних кућица произвољно постављених на малим 

парцелама, грађен је толико интензивно да се у Адресару 

за град Београд из 1922. године већ види низ улица при
времено означених бројевима. 

Опис Сењака и Топчидерског брда даје Владимир 

Карић у свом делу »Србија« из 1888. године где аутор 
пише да се шетао по Топчидерском брду које је било из

грађено лепим господарским кућама и родним виногра

дима. 

Вила Павловића , ј една је од најстаријих после Си

мићевог летњиковца познатог и као вила »Миомир« из 

1885. године, смештена је у великој башти од 88 ари, а 
сам објекат има око 350,00 т2. 

Кућа се састоји од подрума , приземља, спрата и та

вана. Из веома разуђеног габарита проистиче фасадна 

композиција са стилским особеностима академизма. 

Из Улице Васе Пелагића, кроз главну улазну капију, 

стазом се прилази источној фасади на којој доминира 
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веранда, са прилазним степеништем КОЈе води у главни 

салон куће. Веранда , са класицистичким тремом и сту

бовима изнад којих је равна тераса са оградом у виду ба

лустера, у ликовно обликовном смислу наглашава хори

зонталност стилске композиције источне фасаде. У 

функционалној диспозицији простора, улаз у главни са

лон куће може се сматрати засебном целином, за разлику 

од другог дела објекта груписаног око вертикалне кому

никације - степеништа, који представља засебни, интим

нији део становања. Главни улаз у објекат са јужне стра

не према Темишварској улици, акцентован је порталом 

са класицистичким тимпаноном којим се, заједно са ужом 

страном мансардног крова и централном лукарином, по

тенцира вертикалност стилског концепта фасадне ком

ПОЗИЦИЈе. 

Кров је мансардни, са лаком декоративном оградом 

од кованог гвожђа изнад главног венца куће. У висини 

кровних равни, на постаменту квадратне основе, уздиже 

се купола, која је засебном комуникацијом - спиралним 

степеништем - повезана са првим спратом. 

На западној фасади подијум - тераса у приземљу нема 

комуникацију са главним салоном, паје претпоставка да 

је и на овом делу објекта била предвиђена тераса, попут 

оне на источном фасадном платну, која није изведена. 

Објекат је зидан класичним материјалом - опеком, 

конструкција изнад подрума је плитки своД, а међуспрат

на конструкција је дрвена . Кров је мансардни, а кровни 

покривачје етернит и лим. 

Цела парцела је дефинитивно обликована 1924. годи

не изградњом монументалног, улазног портала и огра

дом дуж целе парцеле. 

Када се краљ Петар вратио у Београд из Грчке 1919. 
године, озбиљно нарушеног здравља, поставило се питање 
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Сл. 1. Основе к:уће на Сењак:у: 
а) СУlllерен; Ь) uрuземље; с) сuраlll 

његовог смештаја. Стари двор је био оштећен и непого

дан за становање, а и сам краљ желео је неко мирније 

станиште, далеко од градске вреве. По ко зна који пут у 

свом животу, краљ је морао да се суочи са чињеницом да 

је бескућник. Трагање за краљевом резиденцијом завр

шено је септембра 1919. године, када је Министарство 
Просвете узело у закуп кућу на Сењаку од трговца Ђор

ђа Павловића. Месечна кирија за вилу износила је 3000 
динара у сребру. 

у миру сењачке баште, на периферији града, краљ је 

своје последње дане проводио усамљен, окружен најбли

жи:м људима из своје пратње. С обзиром на околности у 

I<:ој има је живео и здравствене и финансијске прилике, 

краљ се дистанцирао од учешћа у јавном животу. Није 

примао посетиоце, није давао изјаве, а у посете је примао 

само најближу родбину. 

Опремање куће на Сењаку ишло је I-Iа рачун апанаже 

кој у је краљ примао и која је, као и до тада, износила 

29.500 динара и 500 франака. I 
Из сачуваних спискова види се да у кући није било 

грејних тела, па је краљ из својих личних средстава фи

Шlнсирао куповање и постављање пећи за ложење. Сви 

рсдовни краљеви расходи подмиривани су месечно, а 

О)\ICJосили су се на куповање хране, намештаја , посуђа, 

)\p~a за грејање, свећа за осветљење, лекова, новина, одр

ЖНlзање зграде и личне хигијене, као и других неопходних 

IЮ'I реба. Сам краљ је брижљиво водио рачуна о расходи-
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ма, а на неким рачунима , штедљиви В.[Iздар је својеруч-

но правио обрачун . . 
.' С обзиром на начин ЖI,јвота и број запосленог особља, 
месечни трошкови били су више него скромни . Месечни 

расходи износили су између ! 3.500 и 16.000 динара, тако 
да је остатак од апан<)же издвајан за штедњу преко бан

ке »Societe gепегu!с« . Део апа l-lаже покривао је и закуп 

куће за принцезу .J CJleIlY, краљеву I<:ћер, која се од ратног 

вихора руске ре130JlУl\ије спасла доласком у Београд. 
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Сл. 2. Фасаgе куће 'ш Сењаку 
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Сл. З. Кућа на Сењаку: [лавна каuија uз 1924. [oguHe, 

обновљена 1997. [ogufte 

Просторије виле организоване су у погледу намене у 

складу са потребама њеног најзнаменитијег станара. 

Поред великог салона у приземљу налазио се и мали са

лон, десно од вертикалне комуникације, а просторија ле

во од степеништа користила се као трпезарија. Испод ве

ли:ког салона налазила се кухиња у сутерену са шпоретом 

на дрва, а остатак простора на овој етажи коришћен је као 

остава за дрва и магацин . Изнад великог салона на спра

ту била је краљева спаваћа соба са пространом терасом, 

на којој је велики део свог времена проводио краљ седе

ћи: у столици, у миру и тишини свога лепог врта. До кра

љеве спаваће собе према тераси, налазила се библиоте

I<:а у којој су била сва издања СКЗ, а лево од степеништа 

бала је соба за краљевог ађутанта. На међуспратовима, 

десно од степеништа налазили су се санитарни чворови. 

Инвентар краљеве резиденције био је више него скро

ман, управо у складу са личношћу самог краља и његових 

сп артанских навика. Краљева спаваћа соба састојала се 

од дрвеног кревета , трокрилног гардеробног ормара, сто

чи:ћа са умиваоником и бокалом, стоном лампом и апа

ратом за »чујење« . У соби су се , према сачуваном опису, 

IIНJIазиле и краљева слика, сабља и лустер. Трпезаријаје 

БИJIа опремљена столом за ручавање са столицама и орма

I IOМ за посуђе. У трпезарији се налазила и икона Светог 
AI дреја, Крсне славе Дома Карађорђевића , краљева сли

ка и лустер. У малом саJlОНУ, у коме је највећи део свог 

времена проводио краљ, I-IlI ЈШ3ИJlИ су се портрети чланова 
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краљевског Дома, као и сто и неколико столица и фоте

ља. У свим просторијама налазила се пећ на дрва. Нешто 

касније, после краљеве, смрти у велики салон је постав

љен рељефни приказ пробоја Солунског фронта и вели

ка слика прелаза преко Албаније. Делови краљевског 

аутомобила, као и краљев мотоцикл у коме се возио за 

време рата, били су смештени у малој соби коју је кори

стио краљев ађутант. У ходнику, дуж степенишног про

стора, постављене су слике са мотивима из Првог свет

ског рата и прелаза преко Албаније.2 

По повратку из Грчке, краљево здравствено стање ни

је се поправљало. Ипак, неочекивано, 13. августа 1921. 
године, око 20 часова изненада му је позлило, три дана 
касније пао је у кому и истог дана, 16. августа у 17.30 ча
сова је преминуо у присуству чланова конзилијума. У 

самртникову одају позвани су чланови владе који су у 

раним поподневним сатима пристигли у вилу, и том при

ликом је Никола Пашић изговорио често понављане ре

чи: »Краљ је умро! Живео краљ«. 

у салону је, исте вечери одржана седница владе на 

којој је написан и потписан протокол о краљевој смрти. 

На седници је, такође одлучено, да се сазове Народна 

Скупштина, као и да чланови владе положе заклетву но

вом краљу. Једна од одлука била је да се вила Павловића 

претвори у Народни музеј.З 
Одмах по потписивању протокола о краљевој смрти, 

позван је вајар Ђока Јовановић који је направио краље

ву посмртну маску. Балсамовање краљевог тела је извр

шено по методи »Веко«.4 Краљево тело, обучено у по
ходну униформу ђенерала српске војске, положено је у 

ковчег од храстовине обложен оловом, сличан ономе у 

којиме су лежали остаци Карађорђевића у гробници на 

Опленцу. 

Судбина очито није била наклоњена вили ПаВJlовића. 

Још од 1924. године, када је израђен улазни портал по 
узору на дворске портале испред Старог и Новог двора 

из 1915. године, па све до наших дана, протезала се иде
ја о претварању куће у спомен музеј њеног најзнамени

тијег житеља. 

Давне 1924. године, Министарство Просвете офор
мило је ОдборS за подизање Музеја краљу Петру 1, али 
већ тада се дошло до сазнања да је иза скромног краља, 

спартанских навика, остало тако мало личних ствари да 

је просторно скромна породична кућа од свега неколико 

просторија била сувише пространа за предвиђену наме

ну . Милан Кашанин је забележио да су у то време при

купљени следећи предмети: врата од аутомобила, нова 

спаваћа соба, полице за кљиге, прогласи и плакати из вре

мена Петрове владе, као и писаћи сто са неколико књи

га, пронађен у Старом двору (данас Скупштина града 

Београда). 



КУЋА КРА.љА ПЕТРА 

И :Ј ГJlеда да је у једном кратком Ј Ј СРИОДУ Музеј Краља 

Петра 1 Великог ослободиоца био у функцији6, али због 
маЛОЈ ' броја експоната :ЈаОСТаЈЈИ Х И :Ја покојног краља, 

као И локације релативно удаЉС Ј Ј С од Ј'радског центра, 

није био занимљив за ширу јаВЈЈОСТ. Како је краљ Петар 

имао сачувану обимну преписку ве:Јану за нај значајније 

догађаје у којима је учествовао као државник, било је 

предвиђено да се, по хронолошком и тематском сређива

њу писане заоставштине, оваквом :Јбирком обогати Му

зеј краља Петра 1. За чувара Музеја одређен је наредник 

Вукоман Николић, којије био у краљевој служби од 1910. 
године, па све до његове смрти 192 1. године. Обилазећи 

Сл. 4. Кућа на Сењаку: 
gешаљ веранgе на uсшочној фасаgu 
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ову кућу, по налогу намесника кнеза Павла , Мила н Ка 

шанин 1934. године није затекао Музеј у функцији . 

Све до Другог светског рата разматрана ј е идеја о рс

ал изацији спомен музеја , да би после рата па све до ЈЈ а 

ших дана цео концепт полако падао у заборав . 

у архиву Југославије, у фонду управе Двора наЛ<l :Ј И 

се документација о откупу виле Ђорђа Павловића :Ја 

Музеј краља Петра . Из ових докумената цитирамо: »Ло 

расмотрењу акта о продаји и куповини виле г. Ђоке Ла 

вловића, на Топчидерском брду у којој је умро Блаже 1-10-

почивши Краљ Петар 1. види се, да је по понуди paHkJjer 

сопственика г. Павловића, а по одлуци МинистаРС](О Ј' 



СПОМЕНИЧКА БАШТИНА I СВЕТЛАНА ИВАНЧЕВИЂ 

Савета на седници од 9. фебруара 1924. год. усвојен 

предлог господина Министра финансија од 4. истог ме
сеца ДР Бр. 9700. којим је одобрено, да се означена ви
ла за рачун Државе откупи према понуди продавца за 

2.000.000 динара и да се иста употреби за музеј посвећен 
имену Великог Покојника . Из акта П Бр. 5591, од 12. јуна 
1924. године, види се, да оснивање и уређење овог музе
ја као и његово одржавање, према напред поменутој од

луци Министарског Савета и захтеву Господина Мини

стра Просвете К Бр. 28, од 29. јануара 1924. године, спа
да у надлежност Министарства Просвете, коме се ова 

вила има уступити ради оснивања овог музеја. 

Из акта се даље види да је продавац, г. Ђока Павловић, 

према свом признању, продату вилу уступио држави на 

почек и да му је уговорена куповна цена потпуно испла

ћена 3. октобра 1924. године. Даље се види да је продавац 
пренос тапије извршио на државу 10. марта 1924. годи
не, да је у време понуде за продају ове виле, још у новем

бру 1923. године, она закупљена од америчког друштва 
»Stаl1dагd Ојl and Сотрапу«, и да је директор истог дру

штва и раније и данас у истом закупац . По признању 

продавац-сопственик, г. Ђока Павловић је примио за 

три месеца кирију-закупнину од 22. марта до 22. јуна 
1924. године, од 30.000 динара колико износи тромесеч
на кирија-закупнина .. . « 

Даље се наводи: »Обзиром на ту чињеницу што је др

жава ову вилу купила за смештај музеја у којем би се чу

вали сви предмети којиме се служио Блаженопочивши 

Краљ Петар 1 налазим, да се ова вила не може употребити 
за издавање под закуп и да сем, нарочито одређеног оделе

ња за чувара музеја , нико други у истој не може станова

ти , те према томе да сваки даљи закуп мора престати. Да 

би се остварење овог музеја што пре извршило налазим, 

да је потребно одредити један ужи одбор од три лица , ко

јима ће задаћа бити да све оне предмете, којима се служио 

за време свег становања у реченој вили Блаж:енопочивши 

Краљ Петар 1 прикупе, пошто се претходно по споразу

му, или путем вештачења , по оцени вредности , откупе од 

СОf1ственика и среде и на тај начин музеј оснује.« 

После Другог светског рата, с обзиром да се имање во

)(ило као државно добро Министарства просвете, наила

зимо на податак да је 1946. године, у ову кућу усељена 
основна школа »Бранко Радичевић« која добија назив 

О . HOBI-I<I школа број 17, да би касније и бивша школа 
»Стефан Немања«, данас школа »Веселин Маслеша«, јед-

11 0 време радила , такође, у овој згради. 

Немар и небрига према сопственој културно-историј

ској ба lJJ'Ј'ИНИ , према свом народу и властитој историји , 

оставила је трага и на овом објекту. Кућа на Сењаку об

I IO I3ЉС I 13 ј е у периоду од октобра 1996. до априла месеца 
I lJ 7. гоДине. 7 Рестаурисане су фасаде, кров са куполом, 
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прилаз на стаза, монументални улазни портал са оградом 

око парцеле, камене клупе испред улазне капије ... 
Сви релевантни подаци за рестаурацију фасада, кро

ва и улазног портала очувани су у мери у којој је било 

могуће објекат вратити у изворно стање из 1896. године . 

Орнаментална ливена и вучена пластика, столарија, 

уметничка браварија, кров са куполом и др . рестауриса

ни су на основу најочуванијих оригиналних елемената. 

Комплетна лимарија израђена је од бакарног лима, а 

кров не равни покривене су етернит плочама у димензи

јама и слогу попут аутентичног, затеченог на објекту. 

Обновљено је степениште испред веранде, као и тераса 

на првом спрату и подијум-тераса на западној фасади. 

Улази су акцентовани вандармима у духу стилских осо

бености објекта . Прилазна стаза поплочан а је ломље

ним каменом-стругаником . 

Највећи изазов у процесу обнове представљала је ре

стаурација улазне капије. После Другог светског рата 

уклоњени су сви монархистички симболи, па се на осно

ву историографске грађе и узимања »калк« отисака на 

самом објекту, утврдило која хералдичка знамења су 

красила улазни портал као и начин њихове правилне 

презентације.8 

Проблем архитектонске хералдике, иначе присутан 

у Београду, на примеру ове куће посебно је занимљив. 

Сама кућа није имала ниједно обележје које би указива

ло да је у њој боравио један велики владар. Све што је 

било изложено погледу јавности, везивало се за свечану 

капију, монументални портал . Хералдичке поруке, неиз

бежни пратилац архитектуре дворова и станишта вели

ких људи, показале су на примеру овог објекта делимич

ну конфузију која је у погледу хералдике владала у то 

време на овим просторима. 

Краљ Петар вратио се после озбиљног можданог 

удара у Београд, не више као краљ Србије, већ као краљ 

нове државе-краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. 

Нова држава је створила композитни грб који ј е тре

бало да изрази идеју нове државне заједнице троименог 

народа. Може се наслутити да нови грб у то време још 

није заживео, с обзиром да су се на улазном порталу ја

сно апострофираJlа два мотива - грб Краљевине Србије 

и краљев монограм , као нека врста парахералдичке ком

ПОЗИЦИЈе. 

На основу цртежа у размери 1: 1, који су урађени 
преко »калк« отиса ка , O).( IIOCHO добијених контура кар
туша који недостају и модела у вајарској глини , узети су 

отисци и урађени К<lJlУПИ 'Ја елементе који недостају -
грб Краљевине Срf>иј с и :ЈВаничан краљев моногра м. 

У оквиру улаЗ IIOI ' IЮРТаЈШ, враћен је натпис Музеј 

Краља Петра 1 Великог ОСЈюбодиоца , са три з начајна да

тума везана за Ј IИ К и ј(СЈЮ К] аља Петра Ј - годином 



КУЂА КРАљА ПЕТРА 

његовог рођења, годином њсг'овог ступања на престо и 

годином његове смрти, На вратницама централне, дво

крилне капије извршена је рестаурација краљевог моно

грама у кованом гвожl)у, Том приликом постављена је и 

круна од ливене бронзе, кој а ј е уклоњена после Другог 

светског рата.9 

Питање отварања музеја и даље остаје отворено . 

ГраДСI(е власти треба да учине још један крајњи корак за 

остварење ове, деценијама старе идеје. 

Да би се кућа привела намени, потребно је обновити 

инфраструктуру и увести најсавременију технологију 

неопходну за рад и одржавање музеја. Свакако треба 

увести у функцију подрум и таван, обезбедити места за 

кустосе и чување значајних старих списа под посебним 

режимом заштите. У дну парцеле мора се изградити но

ви савремени, транспарентни објекат за гардеробе и са

нитарни чвор као и продају пригодних публикација, су

венира и сл . 

Некадашњи велелепни врт, од кога су остала само 

четири стабла, магнолија, свилени бор, кавкаска јела и 

гинко, који су под заштитом државе, потребно је обнови

ти на основу посебног пројекта хортикултуре и прибли

жити га времену и оним ликовно естетским и еколошким 

вредностима у којима је краљ Петар могао да ужива, 

гледајући га са свог прозора. 

Како цео комплекс треба да постане јаван по свом 

карактеру, треба размишљати о функционалном и деко

ративном осветљењу објекта и непосредног окружења, 

као и о увођењу примереног екстеријерног мобилијара 

за посетиоце. 

Аутентичне ствари из времена краља Петра, у окви

ру музејске поставке, треба да се презентирају на начин 

који најбоље осликава једно време. Историјска докумен

тација треба да пружи пресек укупне политичке, култур

не и привредне историје једног народа са тежиштем на 

најзначајнијим догађајима - мајски преврат 1903, ца
рински рат, анексиона криза, балкански ратови, Први 

светски рат, стварање Југославије. 

Сматрамо даје неопходно коначно реализовање дав

но започете идеје о претварању лепе виле на Сењаку у 

спомен Музеј краљу Петру 1 Великом Ослободиоцу. 
За време владавине краља Петра, Србија и њен краљ 

искусили су сва искушења и славу историје. Оно што 
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светска историја није запамтила учинио је српски I-ШРО)( 

крајем 19 15. и почетком 1916. године, кадаје цела дlужа 

ва пошла у егзил, са народом и војском, са владом и 

Скупштином, са својим краљем и престолонаслеДI-IИКQМ , 

са својом истином и својом правдом. Краљ, чије је гесло 

било »Владати а не управљати«, који је » говорио са С]30-

јим министрима са прстом на Уставу«, и за чије је В.ла 

давине Србија доживела успон демократије и напреда l\ 

у погледу унутрашње консолидације земље, као и успон 

економије и свих видова делатности, задужио нас је у 

мери која нас чини суодговорнима за кратко историјско 

памћење и затирање сопствених корена. Према својим 

прецима, према будућим нараштајима, према себи са

мима, дужни смо да обележимо и памтимо. 

Душу у кућу уносе људи. Да ли ће се стогодишњој ку

ћи на Сењаку удахнути живот или ћемо и даље живети 

без успомена, све док нит историјског памћења не буде 

заувек прекинута? 
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СПОМЕНИЧКА БАШТИИА / СВЕТ ЛАИА ИВАНЧЕВИЋ 

SUMMARY: Svetlana Ivancevic 

ТНЕ HOUSE OF KING PETER 

TI1e house in which Кing Petel" spent his last days was built 
in 1896 fol" Belgl"ade mel"chant DОПlе Pavlovic. It was соп
cei ved as а S1ЈЬшЬап villa, sштоuпdеd with а lшgе gагdеп. 
The h01Jse has the basement, gГ01Jnd flool" and fiI·st flоог. The 
facades al"e moulded in the spil"it of academism. Much latel", 
in 1924, а monumental рогtаl was b1Jilt оп the епtгу to the 
garden fl"om the stгееt, in the axes of the main facade. 

The hOL1se was l"ented fol" the Se1"bian King Petel" and he 
lived in it fl"om the [etuгn to Веlgгаdе in 1919 to his death оп 
Al1gL1st 16, 1921 . In that регiоd the hOllse was adapted to the 
King's needs. А lагgе dгаwiпg гоот, diпiпg гоот апd а small 
saLon wеге оп the gгоuпd flоог, а spacious kitсhеп with othel" 
аL1хiliагу [ooms iп the Ьаsеmепt, and оп the fil"st flоог, thеге 
wеге the Кiпg's bedl"oom with а lal"ge Ьаlcопу, liblЋl"У апd а 
гоот fOI his adjlltant. Bathгooms and toilets wеге оп iпtег
flоог levels. 

The hOL1se was bOllgllt aftel" the Кiпg's demise so that it 
could Ье tшпеd into а П1ll sell 111 , bllt it was only pal"tially 
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accomplished Ьеfоге the Second Wогld Wш, and aftel" the war 
it was l1sed fol" diffегепt flInctions. Iп the 111еапti111е, the buil
ding was сопsidеl"аblу Гlliпеd апd its гепоvаtiоп Ьеgап iп 
1996 iп ol"del" to fiпаlizе the Оl"igiпаl idea апd tшп it iпtо the 
Кiпg Petel" М1Јsешn. T11e facades, the гoof with the d0111e апd 
Ље 1110Пllтепtаl p0l1al Ьауе Ьееп l"estOl·ed. 

WOIks оп the iпtегiог апd the 11111seU111 соllесtiоп have 
yet to Ье c0111pleted. 

List оЈ Illustrations: 

Fig. 1. House oJKing Peterat Senjak: а) plan oJt/~e basement; 
Ь) plan oJt/~e grounclj"looг; с) plan oJt/~eJirstj"looг 
Fig. 2. Facacles oJt/~e 11Ouse: eastJacacle, ~vestJacade, nort/~ 

Jacacle, sout/~ Jacade 
Fig. 3. House оЈ Кing Peter at Senjak: t/~e тајn gate Jrom 
1924, restored јn 1997 
Fig. 4. House at Senjak: porc/~ at (/~e east Jacade, cletail 


