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Сахрана Војводе Степе Степановића 1929: 
необјављене фотографије

Фотографије са сахране војводе Степе Степановића (1�5�–1929) у Чачку 
29. априла 1929. године. Сахрани су присуствовали краљ Александар I Карађор
ђевић, чланови краљевске владе, официрског кора, ратни другови, делегације 
савезничких земаља, породица, патријарх, владика жички са свештенством и 
неколико хиљада грађана. То је уједно био највећи јавни скуп у Чачку између 
два светска рата, како по броју учесника, тако и по друштвеном угледу и зна
чају присутних на сахрани. Школе нису радиле, све радње у вароши тога дана 
биле су затворене од 12 часова па све до краја сахране, предузете посебне мере 
безбедности. Сопственици радњи и грађани су били обавезни и да �пазе и мо
тре о томе: ко све и са каквим циљем у њиховим кућама, радњама, зградама и 
двориштима буде долазио или се бавио за време“ сахране. У вароши су биле 
истакнуте државне заставе и црне заставе у знак жалости за великим војсково
ђом. Погребна поворка је од цркве до гробља организовано, пешке, неколико 
сати пролазила кроз град док су варош надлетали авиони.

Аутор фотографија је Томислав Зупан (1�97–1947), познати чачански фо
тограф који се из Сплита у Чачак доселио 1924. године.
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