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Summai·y 

Pero Jelic 

The Beginnings of Ље BasketЬall iп Yugoslavia (1923-1940) 

. . The Intern_atio~al Red Cross, sport association Soko and the ешрlоуее ofthe Red Cross 
~rЉаш ~ugustш Wreland had crucial influence оп the beginnings ofbasketball in Yugosla
v_1a. Tracшg the roots of the basketЬall in Yugoslavia, great рrоЫешs could Ье seen at опе 
srde, and at the ot~er - great e~tlшsia~ш of individuals, who had to соре not only with 
poverty, but also w1th conservatrve env1ronшent. Iп spite of all the рrоЫешs that the first 
basketball pl~yers encouпtered, slowly, but sше!у, the пеw sport gained ШО!'е and ШО!'е 
followeгs, шаr_пlу froш the secondaгy school students апd геtшпееs foпn abroad especially 
Czechoslovakra. ' 

Iп less tha_n tweпt~ years the Љ-st grouпds were шаdе, the гules were tгaпslated, the 
teaшs fouпded, ~пtеmаtюпа! шatches played, апd the шost i111porta11t, the fiгst state tourna
шent_ was or~a~1zed. The basketЬall had also been iпtroduced as а subject at High school of 
Pl1ys1cal Тrашшg, and that was wliat had paved the way for its further developшent. 

Не.мања Мило~иевиh УДК 321.61:929 Карађорђевић А. I 

Од Марсеља до Опленца 

(Пренос тела и сахрана I{раља 

Александра Карађорђевића 1934.) 

Айс~Тtратаи: Рад је йисан на основу грађе Архива Југославије, 

~и~иамйе и лuiuepaiuype. У ње.му се указује на йојединос~ии везане за 
йренос Шела краља Александра uз Марсеља за Југославију, са цере

.монијало.м дочека и йоzреба на Ойленцу. 

Идеја о уједињењу јуж:нословенских народа плод је XIX века. Теме
љила се на историјској повезаности јужнословенских етничких заједница 

и њиховој сродности. Тако је и настала теза о једном народу подељеном на 

три племена. Насупрот идеолошким оквирима, реалне основе уједињења 

ле.жале су у заједничким интересима грађанства, како из Србије тако и са 

територија под влашћу Хабзбурга насељених словенским живљем. Срп

ска политичка елита, чији су апетити превазилазили оквире српске кра

љевине, тежила је увећању трж:ишта и новим изворима прилива капита

ла. С друге стране, грађанска елита јужнословенског порекла у Аустро

Угарској стремила је очувању стечених привилегија, увећању богатства, 

те доброј сарадњи са држ.авним апаратом. Научна елита процењивала је 

да само велике државе имају будућност, то јест да једино оне могу издр

жати "економску утакмицу". У Првом светском рату указала се прилика 

тим елитама да своје интересе, који су се у много чему поклапали, подиг

ну на виши државно-политички ниво. 

Пијемонт уједињења била је Србија, као победница у Великом рату, 

ослоњена на моh војске и подршку великих сила. Из развалина поражене 

и урушене Хабзбуршке монархије настала је Држава СХС, чији је гарант 

у тренутку стварања била Српска војска. Уједињење Краљевине Србије и 
Државе СХС извршено је у тренутку када, на позив Народног вијећа, срп

ске трупе прелазе Саву и допиру до крајњих северозападних тачака југо

словенске територије.1 

Српска војска представљала је везивно ткиво, и била један од чини

лаца уједињења. Њен вођ несумњиво је био краљ Александар. Тадашњи 

1 Б. Петраповиh, Историја Јуzославије 1918-1988, књ. I, Београд 1988, стр. 22. 
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регент је, повлачећи се преко албанских врлети заједно са својим војници
ма, задобио њихово поштовање, али веhу моh је стекао тек одстрањива
њем тајне организације "Црна рука" и њеног вође Драгутина Димитрије
вића Аписа у Солунском процесу. 

Због ?инастичких интереса краљ Александар је настојао да све за
слуге за уједињење припадну круни, тј. да имају "дворски печат". После 
слома "црнорукаца",једино је Александрову славу могао помутити Нико
ла Пашиh и због тога није чудно што је мандат за састављање прве владе 
нове др:жаве добио Стојан Протиh. Краљ је постао "Отац Отаџбине", ,,Ује
динитељ". Онје настојао да повеже цивилизацијске, економске и друштве
не супротности народа који су живели у Краљевини: СХС и на тај начин 
постане симбол новостворене државе. Бескомпромисни политички обра
чуни, честе смене и општа нестабилност влада биле су основне одлике 
политичког живота у новоформираној држави.2 Разлике су с временом 
биле све изра~кениј еи представљале извор нових сукоба и подела. Сукоби 
су кулминацију досегли у скупштинској дворани, у којој се одиграла крва
ва драма: радикалски посланик Пуниша Рачиh усмртио је посланике Се
љачко-де:'юкратске коалиције (СДК) Павла Радиhа и Ђуру Басаричека, а 
ранио Стјепана Радиhа, који је од задобијених повреда касније преминуо. 
Убиство у скупштинским клупама било је изражавање државне, друштве
не и политичке кризе. 3 

2 
Записници са седница Министарског савета Краљевине Југославије 1929-1931, 

приредили: Љ. Димић, Н. )Кутић, Б. Исаиловић, Београд 2002, XIV. 
3 о . 

. уЈедињењу, политичком животу, војсци, економско-друштвеним односима и 
спољној политици Краљевине СХС/Југославије постоји обимна литература (навешћемо 
~каде~а): Б_:_ Петрановић, ИсШорија Југославије 1918-1988, Београд 1988; Љ. Димић, Кул
L!!_УРНа иолиишка У Краљевини Југославији; Београд 1999; Ж. Аврамовски и др., Поли
шички живот Југославије 1941-1945, Зборник радова, Београд 1973; исти, Балканске зе
.мље и велике силе 1935-1937, Београд 1968; Љ. Бобан, Мачек и йолиШика хес, Загреб 
1974; И. Бт~иh и др., ИсШорија Југославије, Београд 1972; Ф. Чулиновић, Југославија из
,не!Ју два paul_!l_, Загреб 1961; ис_ти, Државнойравни развшТtак Југославије, Загреб 1963; М. 
Екмечић, Расини циљеви CpбllJe, Београд 1973; Б. Глигоријевић, Парла.менШ и йолиШичке 
сШраю<е у ЈУ_гославt~ји 1919-1929, Београд 1970; исти, Краљ Александар Kapaljopljeвuh; Ј. 
Хоб~н~, Јуzослави;а У кризи 1934-1941, Њујорк, 1964; Д. Јанковић, Србија и југословен
ско щ1щање 1914-1945, Београд 1973; Н. Јовановић, ПолшТtич,щ сукоби у Југославији 1925-
1928, Београд 1974; Б. Кризман, Вањска йолшТtика југословенске државе 1918-1941, За
греб. 1975; Л. Марков~h, Јуzо~ловенска држава и хрвтТtско йиtТtање 1914-1929, Београд 
19~5, А. Митровић, Jyzocлaвll}a на конференцији .мира 1919-1920, Београд 1969; Д. Пешић, 
Јуzосл_овенски ко~1унисШи и национално йиШање 1919-1935, Београд 1983; Ч. Попов, Од 
Bef!ca;a до_Данциzа, Београд 1995; Ђ. Станковић, Никола Паишh, Савезници и сШварање 
Jyz_ocлaвllJe, Београд 1984; М. Банку, Мала АнШан~Тtа 1920-1938, Ужице 1969; В. Винавер, 
Југословенско-француски односи из.ме!Ју два ртТtа, Београд 1985; исти, Југославија и Ма
lјарска 1933-1~41, Београд 1976; М. Бјелајац, Војска Краљевине СХС 1918-1921, Београд 
1986; исти, Во;ска Краљевине СХС/Југославије 1922-1935, Београд 1994. итд. 
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Краљ Александар је 6. јануара 1929. донео одлуку о завођењу апсолу
тистичке власти суспендовањем Устава, изричитом забраном странака и 

удружења кој а су носила племенско и верско обележје иј едноставно укине 

све разлике између Срба, Хрвата и Словенаца.4 Он је хтео да уведе инте
грално југословенство, које би било везано за свог творца и заштитника. 

Југословенску државу је од самог почетка оспоравала Италија, по

несена одредбама тајног Лондонског уговора, који јој је обећавао неке ју

гословенске територије (Истра, Горица и неки делови Далмације). Са до
ласком фашиста на власт, та политика постаје још израж:енија. Мусолини 

је подручје средњег Подунавља замишљао као зону италијанског поли

тичко-економског утицаја. Растурање Југославије и стварање малих, са

телитских др:жава, представља основу политике фашистичке Италије на 

тим просторима. Аустрија и Мађарска су сневале о ревизији мировних 

уговора и обнављању К und К монархије. Југославија је остала везана за 
свог савезника Француску, активно укључена у Версајски систем ствара

њем Мале Антанте - савеза сачињеног између Чехословачке, Румуније и 

Југославије. На основу британских оцена, Југославија је била оцењена 

као француски "сателит". Иако је у почетку Француска исказала незадо

вољство стварањем Мале Антанте, она је прихваћена као групација др

жава које могу испунити вакуум између Немачке, Италије и Русије по фор

мулацији лорда Керзона почетком двадесетих година. То је, у ствари, зна

чило да су те државе представљале једну врсту "санитарног кордона" про

дору комунизма у Европу из Совјетског Савеза, али су, исто тако, спреча

вале нарушавање Версајског система супротстављањем било каквом по

кушају ревизије уговора потписаних у Тријанону и Сен-Жермену. Тај си

стем озбиљно је нарушен 1933. доласком Адолфа Хитлера и националсо
цијалиста на власт у Немачкој. Хитлерова Немачка није крила да је њен 

основни спољнополитички правац базиран на радикалној промени тада
шњег стања у Европи. Француска се нашла између Немачке и Италије. 

Савезништво са Великом Британијом није било искрено, јер су се те две 

државе бориле за превласт у Европи. Управо због тога, Француска је при

нуђена да тражи савезништво са Италијом и Совјетском Русијом. Да би се 

приближила тим двема државама, она је морала чинити политичке уступ

ке науштрб малих европских држава. Краљ Александар је увидео да не 

може заснивати политику искључиво се ослањајући на подршку Францу

ске, па је у мају 1934. склопљен југословенско-немачки трговачки уговор. 
Француска је увидела да Немачка покушава да придобије Југославију, па 

је влада одлучила да њен министар спољних послова Луј Барту, који је 
радио на оживљавању идеје о стварању Источног пакта, уговора који би 

4 Б. Петрановић, наведено дело, стр. 176. 
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се заснивао на принципима колективне безбедности, посети земље чла
нице Мале Антанте.5 Између осталог, то је био један од разлога Бартуо
вог доласка у Београд, када је постигнут договор да краљ Александар 
узврати посету. Према писању Народних новина, та посета била је исто
ријски битна за Француску, Југославију, али и за мир у читавој Европи. 

Краљ Александар је у званичну посету Француској стигао 9. октобра 
1934. године, разарачем "Дубровник"6, којије пристао у Марсељу. У њего
вој пратњи налазио се министар иностраних послова Богољуб Јевтић и 
други југословенски представници.7 Краља је дочекао Луј Барту са зва
ничницима. Док су аутомобилом пролазили улицама Марсеља, краља 
Александра и Луја Бартуа усмртио је Величко Димитров Керин, повезан 
са екстремистичким покретима усташа и ВМРО-а, чији је програм био 
заснован на дезинтеграцији Југославије. 8 

Ч. Попов, Од Версаја до Данцига, Београд 1995, стр. 299. 
6 

Основ~и подаци о броду "Дубровник": ,,Тај брод у ствари био је мала лака крста
рица. Када сам ЈОШ као министар финансија дискутовао питање грађења тог ратног бро
да, адмирал Драгутин Прица ми је објашњавао да Југославија - кад веh нс може себи да 
дозволи луксуз грађења крстарица -треба да изгради један модеран разарач, који би заме
нио лаку крстар~щу и био "flotilla leader". Тај задатак "Дубровник" је имао да испуни тиме 
што he ~оред наЈвеhе мoryhe брзине, имати јаче наоружање него слични бродови других, 
снюкниЈих морнарица. Тако је тај брод - поручен и изграђен код фирме Yarro,v Со Ltd. 
Glasgow, В. Британија - имао брзину од 37 чворова и био наоружан са четири топа, кали
бра _140 мм, док су слични бродови других морнарица имали свега два топа од 120 мм." - М. 
СтоЈадиновиh, Ни рат ни йакт, Ријека 1970, стр. 286. 

Др инж. Борис Прикрил у књизи "Ратни бродови и њихова примена" о краљевском 
броду "Дубровник" наводи: ,,То је била снажна јединица од 1880. тона стандардног депла
смана, односно 2.400 тона у пуном оптерећењу. Наоружан са четири топа од 140 мм и 
?рзином од 37 чворова, т~ј брод је могао примити борбу и с мањом лаком крстарицом. Он 
Је осим тога имао, иако Је био грађен за затворено Јадранско море, акциони радијус од 
7.000 миља, док су, на примјер, јапанске лаке крстарице грађене за Тихи океан имале 4.000 
миља, а енгле~ке 6.О?О миља. Вођа флотиле "Дубровник" није био успела јединица, што је 
и разумљиво,_ Јер ни Једна енглеска бродоградња није прије никад градила такве јединице, 
а и Команда Југословенс~е краљевске морнарице није имала јасне, правилне и одређене 
погледе у вези избора своЈства и постављања захтева за такву јединицу." 

7 

"Минис_тар Двора г. Милан Антиh, Маршал Двора дивизијски ђенерал г. Алек
сандар ДимитриЈевиh, Упр~вник Двора артиљеријски пуковник г. Јован Павловиh, Ађу
танти Њ. В. Краља: пешадИЈски пуковник г. Милорад Радовиh и ваздухопловни потпуков
ник за ђенералштабне послове г. Бранко Наумовиh и ордонанс-официри: капетан корве
те г. Коста Грубешиh и ја." -АЈ, Ф 335, 15, Извештај ард. оф. капетана II класе Вукашина 
Вукотића првом ађутанту Њ. В. Краља. 

8 

О убиству краља Александра опширније: Татјана Аџиh, Поzибцја краља Алек
сандра на сtТiраница.ма југословенске шта.мйе, дипломски рад одбрањен у Београду 2002; 
Симо _Ц. Ћирковиh, Марсељски крст краља Александра, Београд 1994; Дуња Херцигоња, 
У~исшво Александра Караlјор!;евића и йрва реаговања америчке јавности, Војноисто
риЈски гласник, бр. 3, Београд 1991; Владета Милиhевиh, Убиство краља у Марсељу, Бе
оград 2000. итд. 
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Атентат на краља Александра извршен је око 16.25 часова, по за
падноевропском времену (17 .25 по југословенск~м). Тешко рањени кра:1' 
пренесен је у зграду Префектуре, где су се, како каже у свом извештаЈу 

потпуковник Бранко Наумовић, ,,угасили и последњи остаци земаљског 
Iy. "9 :живота Блаженопочившег Витешког Краља Александра Јединитеља . 

Салон Префектуре се веома брзо напунио југословенским и француским 

високим званичницима.10 Међу онима који су се налазили у Префектури 

владало је велико узбуђење. Префектов кабинет је испражњен и при

ступило се облачењу покојника. Краљу је обучена његова адмиралска 

униформа са великим кордоном Легије части преко гр~ди. Капа и мач 

спуштени су поред тела, које је делом било покривено Југословенс~шм 
заставом. У извештају листа Полишика даље се о томе каже: Два во1ни

ка рейубликанст<е гарде йосшављена су као йочасна с~иража са исука

ни.м .мачевима. Зайаљене су свеhе, а све осшале свешлос~ии уга~иене. На

с~иала је дирљива шиишна у великој дворани, у којој су ос~иали сам_о 

најближи йртииоци йокојног Краља са његовим сшари.м мо.мко~ ~о;и 
га је Пазио још дот< је био дечТ<о. У једном углу сшари Краљев слуzа ила

као је из свег гласа. 11 

Присутни ађутанти и ордонанс-официри добили су задатке и задуже

ња. Ваздухопловни потпуковник Бранко Наумовић добио је нар~ђење да 

возом крене за Лион, одакле је требало да допрати краљицу МариЈу у Мар

сељ.12 По престолонаследника Петра пошао је пешадијски пуковник Ми-

АЈ, Ф 335,15, Извештај потпуковника Бранка Наумовића првом ађутанту. 
1п Међу југословенским представницима налазили су се: ваздухопловни потпуков

ник Наумовиh, пешадијски пуковник Радовиh, артиље~ијски пуковник Павловић, кап~

тан корвете Грубешиh, маршал двора генерал ДимитриЈевиh, пос~аник у Паризу СпалаЈ

ковиh, народни посланик Сокић, мин. спољних послова Јевтиh, ВОЈНИ изасланик у Пар~rзу 

генерал Михаиловиh. Међу француским званичницима: посланик у Београду Нажирр, 

војни изасланик у Београду потпуковник Бетуар, префект Марсеља. 
11 Политика, 10. октобар 1934, бр, 9482. 
12 "Одмах по пристизању, сачекао ме је код вагона један полицијски чиновник _и 

око 40 жандарма и полицијских агената у цивилу. Полицијски чиновник саопштио ми ~е 
да ме чека у канцеларији шефа ж. станице префект Лиона. Пошао сам ка канцелариЈи 

шефа станице и приметио сам да су ме ови жандарми и а~енти опколили и спроводили са 
свију страна, задржавајуhи путнике у вагонима и враhаЈуhи неке путнике у чекаонице. 

( .. ,)После измењених формалности, префект ми је изложи~ да су предузе~е потребне 
мере опрезности, јер су извештени са надлежног места да се_ Је и на ЛионскоЈ железнич

кој станици припремао атентат.( ... ) Око 23.30 часова пошао Је воз са Лионске же~езнич
ке станице и стигао је у Марсељ сутрадан, 10. октобра, у 5 часова. На марсељскоЈ желе
зничкој станици сачекали су Њ. В. Краљицу министар француске морнарице г. ~иетри, 

наш министар иностраних послова г. Јевтић, наш посланик у Паризу г. СпалаЈковиh, 

наш војни изасланик ђенерал г. Михаиловић и др. великодостојници." - АЈ, Ф 335, 15, 
Извештај Б. Наумовића. 
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лорад Радовиh.13 Капетан корвете Коста Грубешиh обавестио је посаду 

брода "Дубровник" о I~раљевој погибији. 14 У просторији до салона у коме 
се нал~зило тело ПОКОЈНОГ краља ноh су провели Ј евтиh, Спалајковић, Ди
митриЈевиh и шеф кабинета министра иностраних послова Марковић. Они 

су одржавали везу са Београдом и Паризом, примали телеграме сауче

шћа. Први телеграм стигао је од енглеског краљевског пара, одмах после 

њега и телеграм Мустафа Кемал паше Ататурка, а потом и многи други. 

Краљица Марија је на марсељску железничку станицу стигла 10. ок
тобра У 5 .часова ујутру, одакле је одмах отишла у зграду префектуре. Из 
пр~сториЈе преЧ:еr~т~ре, у којој је било поло:жено краљево тело, уклоње
на Је стра~ка~ ко}!!._ ;е и~5ново усйос~иављена кад се је Њ. В. Краљ~ща йову~а У c_r:,_o; аиарш:~ан. Лист Време овако описује краљичин долазак: У 
l!:_рену~ш<у када ;е Њ. В. Краљица улазила у зла~ини салон, zде је лежало 

uteлo краља Александра, Она се зачас iupzлa уназад. Затим, са jeдmtJvt 

узвщие~им д~с~и!!јансШво.м и величансШвеном храбртиhу дощла је до те
~а Сво:_а Суиру-1:_а. Скрхана боло.м сйустила се на јастук који је лежао 
ио ред шела и ду 20, болно и тужно јецала. 16 Након тога, краљица је око 20 
минута провела у клечећем ставу, молећи се. 

Око 8 часова пре подне извршено је привремено балзамовање кра
љевог тела, узете су r_rосмртне маске његове главе и десне руке, а по наре

ђењу краљице Марије, тело је пресвучено у ратничку униформу. После 

облачења, тело почившег краља је положено на катафалк у великом, за

мраченом салону Префектуре. Поред катафалка Њ. В. Краља био је по

стављен и катафалк г. Бартуа.17 На поклоњење посмртним остацима кра-

13 
,,~ 17.30 часова позван сам у кабинет, где ми је ђенерал г. Димитријевић издао 

наређење: Спреми се одмах за пут; цивилно одело имаш; путујеш у Лондон, где ћеш при

мити престо~онасле~ника и довести у Париз и тамо чекати даља наређења."' - АЈ, Ф335, 
15, ИзвештаЈ пешадиЈског пуковника М. Радовића 

14 Q • • . н Је уЈедно информисао команданта брода, који је према програму имао следе-

~ег Јутра да исп~ови за Т~лон - да не иде, него да чека даље заповести. Будући да је ветар 
рко ду~ао и да Је приста1ање чамаца уз брод већ било отежано, брод се морао повући у 

луку Л Естак, удаљену отприлике пет наутичких миља, где би било безбедније. Тамо је 

требало чекати даља наређења. Шестор1ща официра, пребачена са краљевског брода, упу

ћена су У Префектуру, где су приступили образовању почасне страже крај одра краља 

Александра. 

АЈ, Ф 335, 15, Извештај кап. корвете Косте Грубешића. 
15 АЈ, Ф 335, 15, Извештај артиљеријског капетана II класе Вукашина Вукотића. 
16 Вре.ме 11.10.1934., АЈ, Ф 38,455,607. 
17 Поред ката фалка краља Александра стављени су венци председника Француске, 

француске владе, али се нарочито истицао венац бивших француских солунаца. Крај Бар

ту~вог катафалка налазио се венац који је носио југословенску заставу са натписом: ,,Г. 

ЛуЈу Бартуу Југословенска Краљица Марија." - исто. 
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ља Александра и министра Бартуа дошли су председник Француске Репу
блике Лебрен, француски министри Тардје и Ерио, те многи други вели-

кодостојници. 18 
У току преподнева извршена је и припрема на краљевском броду "Ду-

бровник". Требало је брод вратити у "стару луку", поставити га до обале, 
унети пртљаг и увести послугу, како би после поднева све било спремно 
за укрцавање краљевог тела и повратак у Југославију. Два реморкера ву
кла су краљевски брод у пристаниште. Он је био постављен испред две 
француске подморнице, на истом месту где је краљ Александар напустио 
брод и ступио на француско тле. Француски предлог о организовању ве
лике посмртне свечаности, југословенски представници нису прихватили, 
веh су се трудили да посмртне остатке што пре пренесу у земљу. 

Последњи испраћај југословенског краља био је боље и безбедније 
б 19 ' 

организован од његовог дочека. Појавили су се чак и ициклисти , КОЈИ 
су ужурбано возили уз краљев ковчег, постављен на кола украшена 'гир
ландама и на брзину исчртани.м краљевским 'грбом и круном.20 Градом су 
одјекивала црквена звона, а двоструки кордон жандармерије задржавао 
је знатижељне посматраче на тротоарима, на знатној удаљености од по
ворке.21 Даљи спровод изгледао је овако: Око 15.30 часова ciuuzao је кон
дукШ са Мртвим телом Њ. В. Краља, које је - у једном ауШомобилу у 
дру~иШву Председниха француске рейублике - дойратила Њ. В. Краљи
ца. 22 Француски официри су сандук са телом краља Александра пренели 
на један сплав постављен уз обалу. Ту су га прихватили југословенски офи
цири и пренели до испод бродске дизалице, одакле је сандук подигнут на 
брод. У том тренутку војна музика је интонирала југословенск~ химну. 
Краљица Марија је са достојанственицима дошла на брод, где Је руски 
свештеник одслужио помен по православном обреду. Председник Лебрен 
попео се на брод и након тога, музика је засвирала Марсељезу. Затим је 
,,Дубровник" испловио из марсељске луке у правцу Сплита. Краљица је са 
пратњом отпутовала из Марсеља до Париза, где је чекао млади краљ Пе-
тар, одакле су наставили за Југославију. 

18 АЈ, Ф 335, 15 Извештај ваздухопловног пуковника Бранка Наумовића. 
19 Приликом краљевог доласка у Марсељ бициклисти су били део планираног обез

беђења. Они су, како је првобитно планирано, требало да се крећу уз краљев аут.о.мобил 
са обе стране. Та мера безбедности била је у последњем тренутку укинута, тако да Је краљ, 
поред осталих пропуста, био лака мета за атентаторе. 

20 Симо Ц. Ћирковић, Марсељски крст краља Александра, стр. 152. 
21 Приликом вожње краља Александра улицама Марсеља жандарми су били поста-

вљени на удаљености 5-8 корака један од другог. 
22 АЈ, Ф 335, 15, Извештај кап. корвете Косте Грубешића. 
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После изласка из марсељске луке, југословенском броду су се при

кљ~,чиле Ф1!.._ан~!уск~ крс~~ар1:!._це - ,,Дикен", ,,Колбер" и разарачи ,,)Kep
r!z_o 23и "Во~иур , ко;и су ираишли Мршво Тело Њ. В .Краља све до Сйли
ша. Брод Је ишао истим курсом којим је и дошао: Тиренско море-Липар

ска ,~~трва-Месински канал-Отрантска врата-Јадранско море. ,,Дубров
ник Је 11. октобра прошао теснац Бонифачио и пловио по Тиренском 
мор~ ка Месини. На улазу у Месински канал, 12. октобра око 14 часова 
крешти "Да Барбиано" и 11 разарача одали су йочасну йаљбу исйред 
,,Дубровника" у бразди.24 Тај одред италијанске морнарице остао је у прат

њи све до заласка сунца, када се "Да Барбиано", са два разарача, одвојио и 
отпловио У правцу_ Та ранта, а осталих девет разарача тог одреда вратило 

се у Месину. Брод Је упловио у Јадранско море 13. октобра. 

*** 
Југославија је за атентат сазнала посредством радио-станица нешто 

после 18 часова.25 Кнеза Павла је о краљевој смрти телефонским путем 

обавестио маршал Двора Димитријевић. Министар спољних послова Јев

тиh и посланик у Француској Спалајковић обавестили су на исти начин 

председника Министарског савета Николу Узуновиhа, који је одмах са
звао седницу владе. На иницијативу кнеза Павла, сазван је састанак у Двору 

на Дедињу за 20 часова. Том састанку су, поред кнеза, присуствовали пред
седник владе Узуновић, који је по кнежевом позиву, седницу прекинуо, 

управник града Београда Манојло Лазаревић, командант Краљеве гарде 

генерал Петар Живковић и први ађутант Њ. В. Краља генерал Милан 

Јечмениh. 

Кнез Павле је, после размене информација које су учесници до тада 

добили о трагичн?м догађају у Марсељу, предао Узуновиhу једну коверту 

са по~пис~м поко3ног краља, запечаћену са два печата од црвеног воска, 
на ко3има Је био утиснут грб Краљевског Дома.26Узуновиh је пред свима 

отпечатио коверат, у коме се, на плавом табаку хартије, налазио Акт 0 

:: АЈ, Ф 335.' 15, ~звештај кап. корвете Косте Грубешиhа. 
Према наЈНОВИЈем Болетину, крсташ "Да Б арбиано" је стегоноша ( командни брод) 

ко~анданта 5. дивизије дивизијског адмирала Њ. Кр. Височанства Фердинанда Савојског 
ВОЈводе од Ђенове, а разарачи припадају вероватно истој дивизији. -АЈ, ф 74, 23, 40,232: 

. ( .. ,)брод се сусрео са крстарицом "Ди Ђусано", са 3 велика и 8 мањих разарача 
КОЈИ су се, одавши п?следњи топовски поздрав, прикључили пратњи по крми брода ... -АЈ, 
Ф 335: 15, Изве~таЈ кап. корвете Косте Грубешиhа. Спорно је име брода, које су најверо
ватниЈе другачиЈе прочитали. 

25 :ж. Аврамовски, Британци ... , стр. 263. 
26 исто, стр. 263; Политика 10. октобар 1934, бр. 9482. 
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наслеђу престола, документ који је својеручно написао и потписао краљ 
Александар 5. јануара 1934. на Бледу.27 После читања документа, сачињен 
је протокол, а садржај Краљевог акта одмах је објављен у Службени_м 
новинама, уз прокламацију Краљевске владе народу. Никола Узуновић Је 
одмах потом наставио седницу Министарског савета, на којој су донете 
неке одлуке примерене тренутку у коме се земља нашла после атентата. 
Чланови краљевске владе имали су да положе заклетву верности краљу 
Петру II. Исто је важило за државне чиновнике. Министар војске и мор
нарице такође је издао потребна наређења, да би утоку ноћи (између 9. и 
10. октобра) официрски кор, војска и морнарица положили усмену и пи
смену заклетву. Одлучено је да сутрадан, 10. октобра, све школе у земљи 
не раде, а да Народно представништво, у смислу 42. и 59. чл. Устава, сазо
ве у заједничко заседање, ради полагања заклетве народних представника 
и одређених намесника. . 

Решено је да се Прокламацијом обавести народ о трагично] смрти 
краља Александра, ступању на престо краља Петра II, и привременом вр
шењу краљевске власти одређених намесника.28 Бригу око преноса_ тела, 
погребног церемонијала и покривања трошкова сахране предузео Је Др
жавни одбор за сахрану, који је том приликом и основан.29 По документу 

21 Између осталог, у Акту је написано: ,,По слободној вољи и своме најбољем ув_е
рењу, да овим служим најбоље интересима моје миле отаџбине, Краљевине ЈугославИЈе, 
мога драгог народа, као и мога Краљевског Дома, Ја на основу чл. 42 Устав_а Краљевине 
Југославије одређујем да за случај да Наследник Престола из узрока наброЈаних У чл. 41 
Устава пе може да врши Краљевску власт, намесничку власт врши: 1) Њ. К. В. Павле 
Карађорђевиh, 2) г. Раденко Станковиh, сенатор и Министар просвете, др Ив. Н. Перо
виh, бан Савске бановине." Политика, 10. октобар 1934, бр. 9482. 

Веома је битно навести да је краљ свој тестамент написао у два пр~1мерка._Други 
примерак својеручног тестамента краљ је поверио супрузи краљици Марији. Она Је ори
гинал документа предала архиву Колумбија Универзитета у САД. Тестамент има и анекс, 
у коме пише: ,,За приватно имање моје малолетне деце одређујем за старатеља Њ. К. В. 
Кнеза Павла, Намесницима (свима) одредити и по 50.000 динара - из цивилисте. Кн~з 
Павле, поред тога, и остали чланови Краљевског дома примаhе дт~ивотно ~паню~е коЈе 
су до сада примали - из цивилисте. Одредити (нечитко коме) достоЈНУ пеНЗИЈУ· МоЈ спро
вод да буде скроман - чисто војнички - без странаца. А. Карађорlјевиh." - Политика, 31. 

с " 
12. 2001, 1. и 2.01.2002, чланак Тихомира Нешиhа" тигла краљева последња воља . 

Краљева жеља о скромном спроводу, како he овај чланак показати, није испо
штована. Необјављивање овог анекса донекле је и разумљиво, јер би дисон~нтност по
штовања жеља покојног краља изазвала негативне и тешко сагледиве реакције, 

28 АЈ, Ф 74, 438, 644, 63; Политика, 10. октобар 1934, бр. 9482. 
29 "Сахрана he се обавити о државном трошку. У том циљу веh је одређен Одбор, 

који he водити бригу о преносу и сахрани. Одбор састављају: дивизијски ђенерал Рад. Кр
стиh, Помоhник министра војске и морнарице; див. !Јен. Милан Јечмениh, Први Ађутант 
Њ. В. К.; дивизијски ђенерал Александар Димитријевиh, маршал Двора Њ. В. К.; Предраг 
Лукиh, помоhник министра унутрашњих послова; Витомир Ст. Константиновиh, помоh-
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којије Министарство финансија упутило Министарском савету3°, целоку
пан погребни церемонијал имао се обавити о државном трошку. Одбор за 
сахрану, који је одређен још на првој седници владе 9. 10. 1934, преузео је 
комплетну бригу и контролу око преноса тела, сахране и трошкова. Чла
нови Одбора, генерал Крстић и господин Остојић били су дужни да при
баве све документе о преносу и сахрани, овере их и у року од ЗО дана до
ставе Министарству финансија. Укупан износ трошкова ишао је на терет 
резервног буџетског кредита "за ванредне др:жавне потребе" буџета др
жавних расхода за 1934-1935. годину. Исплата за сахрану извршена је на 
каси Главне државне благајне.31 Укупни трошкови износили: су 1.274.830.15 
динара. Само за откуп аутомобила у коме је краљево тело пренесено до 
Опленца, дато је ЗОО.ООО динара иако је Погребни завод г. Савића из Бео
гра~а п~вобитно тражио 600.000 динара. Исхрана војника страних др:ж:ава 
стаЈалаЈе 244._717 динара. Аутомобили који су служили за превоз страних 
делегата, а КОЈИ су набављени преко Министарства спољних послова, пла
ћени су 153.446 динара, а трошкови: за материјал и рад за декорисање Ста
рог Двора, Дворске чекаонице на железничкој станици, Саборне цркве и 
цркве на Опленцу износили су 164.047 динара.32 Тако су државни органи, 
не поштујући чак ни тестаментарну жељу краља Александра, о трошку 
пореских обвезника, то јест грађана Југославије, приредили импозантну 
сахрану, незапамћену на овим просторима. 

Министарски савет одлучио је да, на предлог Државног одбора за са
храну, Државна ж:алост за краљем траје шест месеци, од 9. октобра 1934. 
до 9. априла 1935, од којих шест недеља дубоке жалости (9. октобар-21. 
но~ембар 1934). За време дубоке жалости у земљи се нису могла одржава
ти Јавна весеља ни игранке. На свим државним и самоуправним надле
штвима требало је да стално виси црна застава, а када је било потребно 
да се истакне државна застава, истицана је на пола копља. Чиновништво 

ник ми~истра финансија; Момчило Јуришић, помоћник министра иностраних послова; 
БоривоЈе Ђуричић, помоћник министра саобраћаја; бригадни ђенерал Драг. Поповић, по
моћник кома~~данта Београда; Милан Остојић, начелник Буџетског одељења Министар
ства финансиЈа; Сократ Петровић, начелник Министарства правде; Драг. Лазић, начел
ник Министарства унутрашњих послова; и Вељко Петровић, инспектор Министарства 
просвете. 

Чланови Одбора ђенерал Крстић и начелник Остојић прибавиће све документе 
о преносу и сахрани, оверити их и у року од 30 дана после сахране и све заједно поднети 
Министарству финансија да се укупан износ исплати на терет резервног буџетског креди
та "за ванредне државне потребе" буџета држа~них расхода за 1934/1935." -АЈ Ф 74 273 
407, 220. ' ' ' 

зо АЈ, Ф 74, 273, 407, 220. 
31 АЈ, Ф 74, 273, 407, 219. 
32 Исто. 
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је носило црну кравату и црни флор на левој руци, док су сви акти држав

них надлештава имали црни оквир, а печаhени црним воском.33 Занимљи

во је да је две недеље касније, то јест 23. октобра 1934, краљевско наме
сништво донело наређење да жалост за краљем траје годину дана, и то 

првих шест месеци дубоке жалости, а других шест месеци полужалости. 

По том наређењу, за време дубоке жалости, официри су око левог рукава 

морали носити црни флор, темњак и акслбандере увијене у црни креп. 

Чиновници су били обавезни да носе тамно одело, црну машну и црни 

флор око левог рукава. На згради Двора била је истакнута застава ~а по

ла копља са привезаном црном траком. Што се тиче администраци:Је, све 

службене хартије и коверте имале су црни оквир, штамбиљи су били у 

црној боји, а печати од црног воска. У време полужалости, официри су 

носили флор око левог рукава, а чиновници црну машну. На згради Дво

ра остала је застава на пола копља, али без привезане црне траке, док је 

на служ:беним хартијама и ковертама Краљев грб био у црној боји. 34 

У Београду је завладало велико узбуђење и узнемирење. На улицама 

су се искупљале групе грађана и распитивале се о марсељском атентату. 

Када је вест о смрти потврђена, улицама су ишли утучени људи, погнуте 

главе и јецајући. Те ноћи (9/10) прозори на кућама били су неосветљени, а 
ноћни локали затворени. Светлости је било само пред редакцијама листо

ва, државном штампаријом и државним надлештвима.35 Ујутро 10. окто
бра београдски продавци нису по обичају остављали дневне листове под 

врата и прозоре својих претплатника. На великом броју кућа, од највеће 

палате на Теразијама до сиромашне куће на периферији, окачене су биле 

црне заставе. Туробно расположење Београђана употпуниле су и јесења 

киша и брујање звона са свих цркава. На улицама није било мање људи 

него обично, али сенинаједномлицуније могао видети ни најмањи осмех. 

Све радње биле су затворене.36Планирани конгрес и јавни збор Југосло

венске народне странке био је одложен. Чак је и Југословенски ногомет

ни ( фудбалски) савез на седници Управног одбора донео одлуку да се од
ло:ж:е све утакмице до даљњег.37 Нису радила ни многобројна државна и 

приватна надлештва. На ресторанима и кафанама биле су спуштене заве

се. Цео град био је у црном. Жене су биле обучене у црнину, и мушкарци, 

који су носили црна и тамна одела. Они који нису имш:rи таква одела, оба-

33 АЈ, Ф 74,273,407, 221. 
34 АЈ, Ф 74,273,407, 224. 
35 АЈ, Ф 38, 455, 607, Вре.ме 11.10.1934. 
36 Савез удружења трговаца и Трговачка комора на вест о убиству донели одлуку и 

објавили прокламацију да сви трговци из Београда и унутрашњости не раде 10.10.1934, 
због жалости за краљем. 

37 АЈ, Ф 38,455, 607, Вре.ме 11.10.1934. 
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везно су носили ц~н~ кравату или црне траке на реверима или рукавима 

капута. Тишину коЈа Је владала градом нарушавала су звона која су звони

ла на сваки сат по пет минута. Када је у 16 часова краљево тело пренето 
на брод "Дубровник", почели су са Београдске тврђаве да одјекују топов
ски пуцњи. Они су од тог тренутка одјекивали на сваки сат, све до доласка 

краљевог тела у Престоницу.38 Тога дана је у богомољама свих вероиспо

вести одржан помен покојном краљу. Поред помена у свим православним 

храмовима, па и у Руској цркви у Београду, коме је присуствовала готово 

читава руска колонија у Београду, на челу са господином Штрандманом, 

делега~о~ за руску емиграцију, одр:жан је помен и у старокатоличкој цр

кви, коЈа_Је била пуна вер~ика. Старокатолички парох др Нико Калођера 
одр.жао Је говор у коме Је неколико пута поновио речи које је наводно 

~зрекао краљ Александар, у часу умирања- ,,Чувајте ми Југославију!" Он 

Је те речи назвао те~таментом владара, а убиство означио као покушај да 

се угрозе ЈугославиЈа и_ мир у Европи. Био је то говор којије можда најбо
ље карактерисао став Југословенске елите и њено опредељење ка очува

њу државе.39 Управ~ Црквено-школске јеврејске општине у Београду је 

одржала молепс~виЈе и по_мен у синагоги "Бет-Исраел", која је била пуна 
верника. ЧинодеЈствовао Је врховни рабин др Исак Алкалај, са целокуп

ним свештенством. Раби~је, како је писало Време, са сузама у очима одр

~rшо помен-говор, у коме Је указао на ненадокнадив губитак за Југослави

ју. Посл~ п_омена, председник јеврејске општине сазвао је ванредну седни

~у, н~ КОЈОЈ су чланов~ одали пошту покојном краљу и, у име београдског 
Јеврејства, упутили из Јаве саучешћа краљици Марији и председнику владе. 

У 5_ ~асова послеподне одржана је и седница београдског градског 
веhа, КОЈОЈ су присуствовали сви чланови. Председник веhа Милутин Пе

тровић одржао је пригодан говор, а потом су се сви већници заклели на 

вернос~ краљу Петру. У име целокупног грађанства Престонице, пред

седник Је послао краљици телеграм саучешhа.40 

Истога дана, у преподневним часовима председника владе Узуновиhа 

посетили су енглески, албански и немачки отправници послова, те тур

ски, ру~унски, бугарски:, мађарски, аргентински и грчки посланици и, у 

име СВОЈИХ поглавара и влада, изјавили саучешће. Од јутра су у великој 

сали Маршалата Двора биле излож:ене три књиге: краљице Марије, Пр

вог намесника кнеза Павла и кнегиње Олге. У књиге су се уписали сви 

министри, сенатори и народни посланици Краљевине Југославије, а затим 

и представници дипломатског кора. Страни војни аташеи дошли су у све-

38 Исто. 
39 Исто. 
40 Исто. 
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чаним униформама. Како је дан одмицао, тако се стварала огромна по
ворка, у којој су се налазили обични грађани, велики број виших и нижих 
државних чиновника, представника држ:авних институција, разних верои
сповести и цркава и изасланика свих београдских гимназија. Поворка се 
кретала лагано, у тишини и потиштености. Понегде су се чули јецање и 
плач.41 

Вест о атентату се у Загребу прочула после 7 часова 9.10.1934. годи-
не. У граду је настала тишина. Спонтано су се почеле затварати трговине 
и локали. Саобраћај је престао, улицама су се кретали људи, и то без гла
са. Око редакције листа Новости слегла се маса света, чекајући потврду 
вести. Када је та потврда стигла, град је био потпуно тих, као обамро. 
Ујутро, 10. октобра, са свих загребачких цркава зазвонила су звона и одр
жане молитве за покој душе погинулог краља. У свим надлештвима и ин
ституцијама одр:ж::ане су комеморативне седнице. Предавања на Универ
зитету била су прекинута на три дана. Краљевска Југославенска академи
ја знаности и умјетности (ЈАЗУ) одрж:ала је комеморативну седницу, на 
којој је председник ЈАЗУ др Алберт Базала одржао помен-слово. ~о З~
гребу су били излепљени велики плакати са црним оквиром, на коЈима Је 
била одштампана Прокламација Првог намесника кнеза Павла и Краљев
ске владе поводом атентата и погибије краља Александра. Радње су целог 
дана биле затворене. Преко свих излога постављен је црни флор, који су и 

• 42 
многи грађани носили на СВОЈИМ оделима. 

У Љубљани се за атентат сазнало нешто после 6:30 часова. Као и у 
Београду и Загребу, маса света се почела окупљати око редакција л~сто
ва. Ускоро су по куhама биле извешане црне заставе, а на улицама Је за
владала тишина. Наредног јутра Љубљана је била завијена у црно. Лока-
ли и школе нису радили, а све приредбе и забаве биле су отказане. . 

Сличне су биле и реакције градских власти, државних институција и 
надлештава, те грађана у Новом Саду, Нишу, Скопљу и Сарајеву, где је 
омладина, сутрадан после атентата, изашла на улице, формирала повор-
ку, манифестујући тиме народну жалост.43 

Патријарх Варнава је вест о атентату примио око 8 часова 9. октобра 
у Сремским Карловцима. У листу Време остало је забележено да се па
тријарх на тренутак уhутао, а потом заплакао. Након тога, он се до касно 
у ноh молио у својој приватној капели за покој душе покојном владару. 

У згради "Мањеж", која је у то време коришћена за одржавање сед
ница Народне скупштине, у којој је некада вршена вежба са коњи.ма, а 

41 Исто. 
42 ИGТО. 
43 Исто. 
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доцније била йреиначена за йозориииие, у ул~щи !(раља Милана"44, 11. ок
тобра 1934. Сенат и Скупштина одржали су заједничку седницу, на коју је 
био позван и дип~оматски кор. На самој церемонији биле су карактери
стичне акла~1:аци!е приређене кнезу Павлу, као и потпуна равнодушност 
према другоЈ ДВОЈИЦИ намесника,45 Истог дана, у вечерњим часовима, око 
20:30, краљ Петар II и краљица Марија вратили су се у Југославију, у Јесе
нице, где су их ~оздравили изасланици Владе. Сутрадан, 12. октобра, око 
9.00 сати, краљ Је био у Београду.46 На железничкој станици, градоначел
ник Београда понудио је краља традиционалним хлебом и сољу. Збуње
ног и уплашеног деветогодишњег дечака који је на своја плеhа примио 
бреме моhи свог покојног оца, дочекали су кнез Павле и намесници, те 
високи з~аничници, сенатори, посланици, представници војске, који су му 
редом ~зЈављивали саучешhе. После изласка, на тргу у близини станице, 
краља Је срдачно поздравила окупљена маса. 

*** 
~~ю п?д~ева "Дубровник" се сусрео са трговачким бродом "Нико Мат

ко~иh , I~ОЈИ Је пловио у супротном смеру и био високо натоварен. Кад је 
ТаЈ брод ЈОШ изд~лека препознао "Дубровник", видевши заставу на пола 
стега, зауставио Је рад мотора, а капетан брода је окупио малобројну по
саду. Сви они су, са скинутим капама, клечали и крстили се док год је 
поред њих пролазио брод са посмртним остацима краља. 47 Око 20 часова 
,,дfбровник" је пролазио испод зидина града по коме је добио име. у гра~ 
ду Је в_ладала мртва тишина, а на старим ње'iовим зидина.ма, на хридина
.ма исиод њих и на валобрану йред с~иаро.м дубровачТ<о.м луТ<о.м, стајали 
су људи:_ :_!!В~Т< до човеТ<а, са лучима у руТ<а.ма, 'гледајући на .место исйод 
Т<р.меноz ~иои::_ Т<раљевсТ<о'i брода "Дубровнuт(", 2де је лежало, ОТ<ружено 
вен~џ~а, Мр~иво Тело нтие2 Краља, а Т<оје .мeciuo је било осве~Тtљено ре
флеюиорима, да би се uдuo боље са Т<ойна разабрало.4в 

У сам освит 14. октобра "Дубровник" је стигао у Сплит. Негде сат 
времена испред Сплита, брод су сачекале Ескадра Краљевске морнарице 
и Хидропланска команда из Дивуља, које су одале почаст са 21 небојним 
топовским метком49 и у .муТ<лој йоворци дойртииле za до у Сйлщusо, зајед
но са француским разарачима који су под командом француског министра 

44 мс . 
45 • ТОЈадиновиh, нав. дело, стр. 287; Ж. Аврамовски, нав. дело, стр. 264. 

Ж. Аврамовски, нав. дело, стр. 264. 
46 

АЈ, Ф 335, 15, Извештај пуковника М. Радовића. 
47 АЈ, Ф 335, 15, Извештај кап. корвете Косте Грубешића. 
48 Исто. 
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морнарице пратили брод од Марсеља. Пред сплитским лукобраном, први 

борбени ескадрон и седма разарачка дивизија британске Средоз_емне фло

те, који су се у то време налазили у југословенским водама, одали су по-
s1 

следњу почаст краљевим посмртним остацима. . 
Посмртни остаци су били изложени на одру, на пристаништу, где Је 

шибенски надбискуп одржао службу. Дочеку и испраhају краљевог тела у 
Сплиту присуствовао је одред војске.52 У току службе топови Ескадре и то

пови обалске батерије су сваких пет минута одавали почаст мртвом краљу 

са једним небојним метком. За све време тужне свечаности ( од 6.30 до 10 
часова) у Београду и свим седиштима краљевских бапских управа одавала 
се почаст на истоветан начин као и у Сплиту. Церемонији је присуствовао и 

врховни командант Средоземне флоте адмирал Фишер (W. W. Fisher). Онје 
поред ковчега изговорио неколико речи које су ост~виле ~еома дубок ути

сак у земљи. Међу многобројним страним венцима Једино Је венац адмира

ла Фишера у име Средоземне флоте, на изричит захтев југословенских вла-
sз сти, постављен уз ковчег, а не као остали, уз постоље. 

"Вечно уснулом краљу" међу првима се поклонио, у скрушеном ста~у 

католичког свештеника др Антон Корошец.54 То поклоњење значило Је 

приврженост Југославији. Значење је било важније од самога :ина. Др 
Корошец је одао пошту човеку који је симболизовао ЈугославиЈу, и том 

приликом се заузео за њено даље трајање и опстанак. 

Неколико хиљада људи у Сплиту дошло је да ода последњу почаст 

свом мртвом владару. Поред грађана Сплита, дошло је и многобројно ста

новништво из сушачког, каставског, крчког, црвеничког, рабског и сењ

ског среза. За ту прилику је Јадранска пловидба у Сушаку ставила на ра~

полагање, бесплатно, луксузни брод "Kapaljoplje".55 Генерална дирекциЈа 
државних железница такође је омогуhила повластицу од 75о/~ нормалне 

возне цене за сва лица која су путовала за Сплит. Повластица Је важила и 

49 АЈ, Ф 74,438, 644, 72-75. 
50 АЈ, Ф 335, 15, Извештај кап. корвете Косте Грубешића. 
51 )К. Аврамовски, Британци о Краљевини Јуzославији 1921-1938, књ. 2, Београд 

1995, стр. 264. . 
52 Одред војске сачињавали су: Одељење краљеве гарде (командант пешадиЈског 

пука, један командант батаљона, један командир чете, четири во~ника и ЗО под_официра, 

каплара и редова), сплитски гарнизон, један батаљон 13. пешадИЈског пука "ХаЈдук Вељ
ко", са командантом пука, заставником и музичарима из Сиња, хидропланска команда из 

Дивуља, у ваздуху, те поморска ваздухопловна школа из Дивуља и изасланство из Штаба 

Команде Друге армијске области (помоћник команданта и један официр). Наведено пре

ма документу: АЈ, Ф 74,438, 644, 85-91. 
53 )К. Аврамовски, Британци ... , стр. 264. 
54 М. Стојадиновић, Ни раш ни йакт, Ријека 1970, стр. 289. 
55 АЈ, Ф 74, 23, 40, 248. 
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за путовање за Београд и назад у дане када се тело пратило, када се оба
вљала сахрана и дан после.56 

После опел~, ~осмртни остаци краљеви пренесени су у жалосној по
ворци на воз, КОЈИ Је кренуо за Загреб око 10:15 часова. Воз су пратили 
помоhник команданта Друге армијске области са придодатим официром. 
За време пута од Сплита до Госпиhа, воз је пратила ескадрила Седмог 
ваздухопловног пука из Мостара.57 По извештају пуковника Наумовиhа, 
целим путем народ се у великој и неиз.мерној йlузи за краљем кљањао ње
говим по~:1ртним остацима, клечао, јецао, јаут<ао, йлакао и љубио вагон 
са Телом. Дуж железничке пруге представници, чиновници и службени
ци свих државних и самоуправних власти, те војска, у непрекидном су ни
зу испраhали тело. Воз је требало да стигне у Загреб у 21.40,s9али је, по 
Наумовиhевом извештаЈу, стигао тек у 23.15 часова.бо Будуhи да је воз са 
посмртним остацима на путу од Сплита до Загреба део руте прелазио у 
ноhно време, од железничке станице Плашки поред Огулина, у свим ме
~тима су, по нар~ђе_њу :аменика бана Савске бановине, гореле бакље, што 
Је био призор КОЈИ Је уЈедно :изазивао дивљење и језу. 61 

Долазак воза у Загреб пропраhен је звоњењем звона на свим црква
ма и пуцањем топова. На перону железничке станице стајала је построје
на почасна чета са музиком и свим заставама пукова Загребачког гарни
зона, те о~:ицири и високи чиновници. Ковчег са телом покојног краља 
пренесен Је и постављен у Дворску чекаоницу на железничкој станици. 
Ковчег су, поред војних лица, носили и цивили раније одређени за ту пр:и
л:ику. 62 

По из~е~тај~ бано~г 6~амен:ика, Загреб се нашао у дубокој и великој црнини и uoiuuuaueнociuu. Готово да није постојао излог у граду у коме 
се не налази црнином и црним флором обавијена биста или слика покој
ног краљ~. На многим зграда~а биле су извешане црне заставе, а чак су и 
саобраhаЈна средства (т~амваЈ:и, аутобуси, ауто-таксији) била у црнини. 
Електричне, плинске СИЈалице и фењери били су обавијени црним фло
ром. 

64 
Краљево тело било је изложено од поноhи до наредног послеподне

ва. Почасну стражу код одра одржавало је наизменично по осам официра, 
56 АЈ, Ф 74, 23, 40, 250. 
57 АЈ, Ф 74,438, 644, 72-75. 
58 

АЈ, Ф 335, 15, Извештај ваздухопловног пуковника Б. Наумовића. 
59 АЈ, Ф 74,438, 644, 72-75. 
60 АЈ, Ф 335, 15, Извештај ваз. пук. Б. Наумовића. 
61 АЈ, Ф 74, 23, 40, 234. 
62 Исто. 
63 Исто. 
64 Исто. 
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четири подофицира, по два каплара и редова из свих родова војске, те 

јединице загребачког гарнизона. На перону је остала почасна чета са за

ставом у току целе ноhи, алије повремено смењивана другим четама. По 
неким извештајима, између две стотине и двеста педесет хиљада људи ода

ло је пошту мртвом владару. Веhина их је била у сузама, а_ по р_ечима ко
манданта британске Средоземне флоте Фишера- Сузе ни;е мо2уhе cuл,ty

лupaiuu.65 Да ли су људи у Загребу, обилазеhи краљев одар з~иста оплаки

вали његову погибију, или су одавањем поште владару у СВОЈИМ главама и 

срцима сахрањивали Југославију, др:жаву коју је симболисао управо по

којник? 

Занимљиво је, а такође симптоматично да се у британским извешта

јима може наhи податак о броју људи који су дефиловали поред краљевог 

ковчега, те примедба да је веhина народа била тужна и са сузама у очима. 

Стојадиновиh се у својим мемоарима не осврhе на дочек кра:1'евог тела у 

Загребу, као ни краљеви ађутанти и ордонанс-официри у СВОЈИМ извешта

јима првом краљевом ађутанту генералу Милану Јечмениhу. 

Краљеви посмртни остаци у жалосној поворци пр~несени су у воз, 

који је кренуо из Загреба око 13 часова 66• Око 23.15 воз Је стигао на бео
градску железничку станицу. Тело је примио први ађутант Њ. В. Краља 

генерал Јечмениh, чиме је улога целе свите била завршена.67 На станицу 

су изашли и краљ Петар II, краљица Марија, намесници и многе друге 
званичне личности - чланови Војне и Цивилне краљеве Kyhe, те чланови 
владе, председници Сената и Народне скупштине, војвода Бојовиh, начел

ник Главног генералштаба, председник града Београда, генера~итет (10 
генерала које одреди командант Београда) и адмиралитет. Тело Је прене

то са станице до Старог двора у улици Краља Милана, у пратњи породице 

и званичника. Ковчег, који су носили припадници генералитета и адмира

литета, пролазио је кроз густе редове сузама обливених грађана.68 Непре

гледне масе народа клечале су у мрачној ноhи, немо и нейомично. ( .. .) а 
кад је ковчег йролазио једна жена у мојој близини одједном је йусйlила 
нетш очајнички, ужасан јаук, да је надалеко одјекнуо дуж Немањине ул~

це ... 69 Народ у Београду био је дубоко повређен. Жалост за краљем_ниЈе 
никога заобишла- од најмањег детета до одраслог мушкарца, сви су Јеца

ли и сузама испраhали владара који је створио државу у којој су живели, и 

65 Ж. Аврамовски, нав. дело, стр. 227. 
66 АЈ, Ф 335, 15, Извештај кап. корвете К. Грубешића. 
67 АЈ, Ф 335, 15, Извештај кап. II класе В. Вукотића. 
68 АЈ, Ф 335, 15, Извештај пук. Б. Наумовића; М. Стојадиновић, наведено дело, стр. 

290; АЈ, Ф 74,438, 644, 72-75. 
69 М. Стојадиновић, наведено дело, стр. 290. 
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који је симболизовао јединство и снагу народа. Несумњиво је да су људи и 
У Сплиту, Загребу_и Београду, поред жалости, осеhали неку врсту нела
годности и страха, Јер су себи постављали питања: -Шта he бити? Како he 
се смрт владарева одразити на народ, државу и њен полткај? 

Краљево тело билој е смештено у сали за плес Старог двора, кој а је 
за ту прилику претворена у капелу. Дворски прота одрж:ао је кратак по
мен У присуству личности које су дочекале и спровеле краљево тело. У 
споразуму са командантом Краљеве гарде генералом Петром )Кивкови
hем, почасну страж:у код одра поставио је командант Београда генерал 
Војислав Томиh. Било је предвиђено да тело остане у Двору два дана 
(16. и 17. октобар). Државни одбор за сахрану предвидео је да he се вен
ци та два дана полагати од 8 до 12 часова, и од 14 до 20 часова. Одбор је 
?бавестио Управу двора да организује пријем и смештај венаца.70 Народ 
Је могао одати последњу почаст краљу све до 22 часа. Од 12 до 14 часова 
долазиле су мисије страних дворова и др:жава, које су одавале пошту и 
полагале венце, од 16 до 17.10 све стране делегације (како војне, тако и 
дипломатске) стигле су у Београд. Румунска војна делегација стигла је 
16. увече, грчка истог дана, преко Ђевђелије, док су чехословачка, фран
цуска, енглеска (преко Дубровника) и турска стигле дан касније. Енгле
ска деле~ација положила је венац истог дана, а венац од црвених каран
фила ВОЈводе од Кента уз ковчег су носила четири морнара са брода 
,,Queen Elisabeth". 

Оперативни одсек Генералштабног одељења Министарства војске и 
мо~н~рице одр~дио је да официри трупних делегација буду смештени у 
ВОЈНОЈ академиЈи. Официри једне мисије морали су бити смештени једни 
до других, у чистим собама и постељама. По потреби, на располагању су 
имали и п~ берберина: О исхрани свих официра у Академији старала се 
Управа ВоЈне академиЈе. Подофицири и војници били би смештени или у 
касарни Краљевске гарде или у касарни Прве пешадијске подофицирске 
школе "Краљ Александар". Команданти тих касарни имали су се бринути 
о њиховоЈ исхрани, уз обавезу да преузму мере да за муслимане исхрана 
?уде организована према њиховим верским обредима.71 Турска делегаци
Ја делом се сместила у турском посланству, а делом у хотелу Срйски ~<раљ 
(д~нас ресторан Пар1<). Италијанска делегација је била смештена у ита
лиЈанском посланству. 

К~да ј~ 17. октобра, око 23 часа, ковчег из "капеле" у Старом двору 
изнет, ЈОШ Је огромна маса света чекала да ода последњу почаст свом веч
но уснулом владару. Ковчег је, у пратњи краљеве цивилне и војне куhе, 

70 АЈ, Ф 74, 273, 407, 222. 
71 АЈ, Ф 74,438, 644, 70-71. 
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једног члана владе и Одбора за сахрану, стављен у аутомобил, којим је 

пренет у Саборну цркву.72 

Још је у зору велики број људи журио да заузме место на плочницима 

улица кроз које је требало да пролази спровод краља Александ~а. Подаци 

о броју људи који су тог дана присуствовали тужном церемо~иЈалу кре~у 
се од четврт милиона до више од 800.000 људи.73 У Немањиној улици, КОЈ а 

води од улице Милоша Великог до Вилсоновог трга (данас Савски трг), 
где се налази железничка станица, људи су веh од пет ујутру стај али са обе 

стране плочника. Трг пред станицом био је сав завијен у црно. Загребачке 

Новости овако описују изглед Београда: ,,Стубови електричних светиљ

ки омотани су до врха црнином. На њима је горе на све четири стране на 

бијелом стаклу црно слово А, а на средњој плахи на црном пољу округли 

бијели лик благопокојног Краља. Велике уличне светиљке на њима зави

јене су у црнину, а на средини ступова по 4 украшене заставе на сваком. 
Оближне палаче поште, Окружног уреда, хотела Поште и хотела Петро

града окиhене су великим црним заставама."74 У Београд су стално при

стизали возови из свих крајева. На станици су стајали помешани у народ

ним ношњама Црногорци и Личани, Далматинци и Војвођани, Шумадин

~~и и Словенци, Јужносрбијанци и Херцеговци ( ... ) Ту се најбоље види ка
ко цијела Јуzославија истински caocjeha и йодједнако жали своz Велит<ог 
Владара ( ... ) 75 

Око шест часова војска је заузела места на ивици плочника, праве

ћи шпалир. Југословенске и стране трупе које су сачињавале Први и Други 

ешелон спроводног одреда заузели су своја места у 6:30 часова у Кнез 
Михаиловој улици, тако што су били постројени ближе шпалиру војске, 

којаје заузела десну страну улица (од Богојављенске (Кнеза С. Марко
вића), па преко улица Краља Петра, Кнеза Михаила, Престолонаслед
никовог трга (Трг републике), Краља Милана, Милоша Великог и Не

мањине, ка железничкој станици). Лева страна улице остала је слободна 

за саобраhај.76 

У Саборној цркви ковчег са посмртним остацима краља Александра 

стајао је на посебно подигнутом катафалку, испод олтара, на средини цр

кве. Beh од 7 часова почели су пристизати званичници који су присуство
вали опелу. Међу првима су у цркву дошли краљеви намесници Раденко 

Станковић и Иво Перовић. После њих су стигли и чланови краљевске владе 

72 АЈ, Ф 74,273,407, 238. 
73 Ж. Аврамовски, Бршианци ... , стр. 264 и Новости 19. Х 1934, АЈФ 38,455, 607. 
74 Новости 19. Х 1934, АЈ, Ф 38,455, 607. 
75 Зетски гласник 20. Х 1934, АЈ, Ф 38, 450, 602. 
76 АЈ, Ф 74, 273, 228. 
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на челу са председником Узуновиhем, а око 7.05 и бивши председник владе 
Милан Сршкић, Љуба Давидовић, посланик у Француској Спалајковић, 
Корошец и други. Између 7 и 7.30 пристигле су и енглеска, америчка и 
чехословачка војна мисија, потом и бугарски посланик са војним аташе
ом. У том времену долази и високи клер свих цркава и конфесија при
знатих и заступљених у југословенској држави. У 7:30, аутомобилом ис
пред цр~<ве дошао ј~ румунски краљ Карол са братом принцем Николом, 
и ~тали3анска миси3а на челу са изаслаником краља Виторија Емануела, 

во3водом од Сполета. Ни пет минута касније, стигли су и специјални иза
сл~ник немачког државног канцелара Адолфа Хитлера - генерал Геринг, 

са ]ОШ четири немачка генерала. Непосредно после немачке делегације, 
по3авили су_ се и председник Француске Републике Лебрун, у пратњи по

сланика _на 3у~ослов_енсr~ом двору Нажијара, министра одбране и морна
рице Пи3етри3а, ави3аци3е Денена, а мало пре њих дошао је и славни мар
шал Петен. Након француске делегације, пристизали су редом и кнез 
Арсен, отац првог намесника кнеза Павла, потом чехословачки мини
стар спољних послова Едуард Бенеш, који се, одмах после доласка у Бе
оград, око 7.45, одвезао директно са станице у Саборну цркву. Међу по
следњима У цркву_ су ушле дворске даме југословенске .и румунске кра

љице, затим надво3воткиња Илеана од Аустрије, њен муж надвојвода Ан

тон, принцеза Марина, вереница енглеског принца Џорџа, бугарски кнез 
Кирил и генерал Панов, први ађутант краља Бориса. Нешто пре 8 сати, 
непосредно пред почетак опела, аутомобилом из Старог двора преко ули

ца Милоша Великог, Краља Милана, Теразија, Кнез Михаилове и Кра
ља Петра довезао се и краљ Петар II Карађорђевић у соколској унифор
ми као старешина Савеза Сокола Краљевине Југославије, са црним фло
ро:"1 око руке. С њим у аутомобилу били су и његова мајка краљица Ма
ри~а и први намесник кнез Павле.77 У том тренутку, тачно у осам часова, 
од3ек~шали су топовски хици, на свим црквама звонила су звона и отпо

чело Је опело. Преко мегафона су се чули жалосни одјеци молитава све
шт~нства које је чинодејствовало, чак до станице. Опело је служио па
тријарх Варнава, уз садејство митрополита Гаврила Дожића и других 
епископа и свештених лица. После опела, патријарх је одржао опроштај
ну беседу. У првом делу говора упоредио је покојног краља са древним 
ви!езовим~ и назвао га неимаром на~ие најновије uciuopuje, вођом и хе
ро3ем наци3е, надом генерација, ненадмашивим витезом, неустрашивим 
Јунаком, племенитим владаром. 78 Патријарх је потом причао O детињ

ству и младости краља Александра, о рату и голготи српског народа, а 

77 Новости 19. Х 1934, АЈ, Ф 38,455, 607. 
78 Исто. 
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~шо највећу краљеву заслугу наводи да се баш под њим йР_ви йу~и У св~
јој xuciuopuju на!Јтие (се) заједно у једној држави сви дщелови нашеzа 
народа, једне крви и једно'iа језика.Јединство новостворене државе озна

чио је као главни краљев задатак и циљ његове ~~литик~. Све ~паснос~и 
отклонио је .мудрим йоли~иички.м ~иак~ио.м и лщеио.м диил~.маи~ско.м в;е
ш~иино.м. Краљ је постао фактор мира у Европи. Патри3ар~ Је У сво~ 
говору истакао да је краљ својом крвљу ударио печат ~а своЈе ~стор~
ско дело и Својим йоследњи.м а.мане~ио.м ocвeiuuo и ocuzypao .му zрани~и
ну будуhнос~и за вјечна вре.мена. На крају гов~ра патријарх се, у име вер
ника и у своје име, заклео да ће се ЈугославИЈа чувати до последње~ д~

ха.19 Био је то један говор у коме је доминирао политички став, КОЈИ_Је 

јасно указивао на потребу одговорних људи државе да позову читав Ју

гословенски народ на јединство и борбу за очување дела краља Алек-
сандра. . 

После окончања патријарховог говора, два питомца Во3не академи-
је, од којих је један узео крст на којем пише "Александар I" златним слови
ма, а други кољиво и свећу, пришли су ковчегу. Они су формирали тужну 
колону, која је требало да испрати краљево тело до :келезничке станице. 

Иза њих су наступали музика и значари 18. пе~ади3ског пука ,,<?у~обор
ског", Командант погреба армијски генерал Во3ислав Томић (коЈи Је ина
че био командант Београда), са штабом у коме су били: командант Дунав
ске дивизијске области генерал Војислав Савић, начелник ~таба Коман
де Београда потпуковник Живојин Радовановић, артиљери3ски потпуков
ник Димитрије Павловић и четворица ордонанс-официра са Више школе 
Војне академије. Даље су редом наступали један ескадрон коњице ~(раље
ве гарде са пуковском заставом у водној колони, заставе пешади3ских и 

коњичких пукова, чији је командант био пуковник )Кивановиh, изаслан
ства пешадијских, коњичких, артиљеријских, ваздухопловних_ и ~нжиње

ријских пукова, те самосталних артиљеријских дивизиона, ЧИЈИ Је коман

дант био потпуковник Петровић. У наставку колоне ишли с'! музика Сед
мог пешадијског пука "Краља Петра I" и одреди страних ВОЈСКИ ( Францу
ска Енглеска Румунска, Чехословачка, Турска, Грчка), чета морнара, ба-

' ' " к таљон Шестог пешадијског пука "Краља Александра I , носиоци ара-
ђорђеве звезде у колони по десет. Иза њих два нижа гардијска официра 
водила су краљевог коња. у камионима су се носили венци, а иза су ноше

не соколске заставе, певачка друштва "Станковић" и "Обилић", свештен
ство свих вероисповести80 и музика Осмог пешадијског пука "Књаза Алек-

79 Исто. 
80 "У првом реду представници хрватске старокатоличке цркве са бискупом ~:

лођером, затим представници њемачке евангеличке цркве са бискупом драм Попом из -
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сандра". Знаци краљевског достојанства - круна, коју је носио начелник 
Главног генералштаба генерал Милан Ђ. Недић, скиптар, који је носио 
адмирал у пензији Драгутин Прица, јабука, коју је носио генерал Ђурђе 
Лазић, стег, који је носио генерал Радисав Крстић и сабља, коју је носио 
генерал Пантелија Јуришић, ступали су иза музике. Лафет са телом кра
ља Александра следи након знакова краљевског достојанства. Око лафе
та се налазе ађутанти и ордонанси краљеви, почасни ађутанти и краљева 
Цивилна кућа. Одмах иза лафета били су краљ Петар и његова мајка кра
~ица Мар~ја, чланови Краљевског дома, шефови страних држ:ава, специ
Јалне мисиЈе страних дворова и држава, краљевски намесници, влада, ди
пломатски кор, сенат и народни посланици, те бивши председници владе и 
министри, председник града Београда, председници градова страних др
жава, председници градова банских управа, бивши банови, председници 
Академије наука, ректори универзитета, гувернер Народне банке, гене
ралитет и адмиралитет, државни саветници, старешинство Сокола, пред
седништва Црвеног крста, Народне одбране, разних удру.ж:ења бораца, 
представници администрације и председнице женских организација. По
следњи део колоне сачињавао је одред војске.81 

У 10.10 часова тужна поворка стигла је до железничке станице на 
Вилсонов?м тргу, одакле се упутила пред дворску чекаоницу, која је сва 
била завиЈена у црно. Испред чекаонице зауставио се краљ Петар II, кра
љица Марија, заједно са осталим крунисаним главама и шефовима стра
них држава и делегација. Биле су присутне многобројне делегације из др
жава са свих континената: турска делегација - Руж:ди беј, министар спољ-

греба и достојанств_ениц~1 сло~ачке евангеличке цркве на челу са бискупом драм Вере
шом: представници Јев~еЈске ВЈероисповести на челу са врховним надрабинером драм Ал
калаЈем, муслиманске ВЈероисповести на челу са Реис ул улемом Маглајиhем, огроман број 
католичког свеhенств~ са 14 бискупа, међу којима београдски надбискуп др Родић, загре
бачки надбискуп коадЈутор др Степинац, те унијатски бискуп др Ниаради. Слиједи бројно 
православно свећенство са крстом hирипама и репидама и огроман број свећеника калу
ђера и ђакона у цр~им орнатима. Ту су на окупу 24 владике и митрополита, међу њима и 
загребачки ДоситеЈ .. Последњи је у реду патријарх Варнава. Тај део поворке дјеловао је 
ве~ма импозантно, Јер су се _сада први пута у хисторији нашег народа нашли на окупу 
наЈвиши представници свих вЈероисповести у држави да заједнички одаду почаст мртвом 
Краљу." АЈ, Ф 38, 455, 607, НовосШu 19. 10. 1934. године. 

81 Q • 
дред се састоЈао од официрског кора активних и резервних виших и нижих офи-

цира и то: из Министарства Војске и Морнарице 40 виших и ЗО нижих, из Главног Генерал
штаба 15 виших и 25 нижих, из Војне академије 8 виших и 40 нижих, из Главне војне бол
нице 6 виших и 6 нижих, из Интендантске академије 10 нижих, из Команде инжињерије 2 
виша и 2 нижа, из Штаба Дунавске дивизијске области 1 виши и 2 нижа, из Војне одеће 2 
виша и 4 нижа, из Београдског војног округа 2 виша и 2 нижа, из Војногеографског инсти
тута 1 виши и 1 нижи официр, те 50 виших и 50 нижих резервних официра, које је одредио 
командант Београдског војног округа. -АЈ, Ф 74,273,407, 228-231. 
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них послова, генерал Из етин паша, капетан бојног брода Ф ахри беј, управ

ник Поморске академије, потпуковник Селал беј, први ађутант председ

ника републике итд; шведска делегација-шведски посланик у Бечу, Ун

ден; италијанска делегација - војвода од Сполета, први ађутант Њ. В. К. 

Италије, ордонанс официр Њ. В. К. Италије; енглеско посланство - војво
да од Кента, мајор Батлер, адмирал сер Вилијам Фишер, командант Сре

доземне флоте; француска делегација-маршал Петен, министар морна

рице Пиетри, председник Републике Лебрун; руска делегација -:- велики 
војвода Дмитри, Велики војвода Кирил; чехословачка делегациЈа - Еду

ард Бенеш, министар спољних послова Брадач, у својству шефа војне ми

сије, министар одбране; мађарска делегација - посланик у Београду; грч

ка делегација - Максимос, министар спољних послова, генерал Тарсулис, 

шеф војне куће председника Републике; румунска делегација - Титуле

ску, министар спољних послова, генерал Паул Анђулеску, министар вој

ске и морнарице; немачка делегација - специјални изасланик немачког 

канцелара Хитлера - генерал Геринг, фон Келер и фон Хе рен; египатска, 

белгијска, летонска,пољска,норвешка, аргентинска,холандска, албан-
. •т,т М 82 

ска, шваЈцарска и делегациЈа .1"-.Нежевине онако. 

У даљем протоколу било је предвиђено да југословенске и стране тру

пе изврше дефиле испред ковчега са телом краља Александра. Дефило

вала се правцем: Карађорђева улица- поред железничке станице - Штро
смајерова улица - Вилсонов трг. Први ешелон спроводног одреда и носи

оци Карађорђеве звезде, те комбиновани артиљеријски дивизион (који је 

био постројен у двојној колони код хотела Бристол) учествовали су у де

филеу у име југословенских трупа. Генералитет и адмиралитет учество

вали су у дефиловању испред ескадрона коњице Краљеве гарде, на челу 

одреда. При пролазу крај ковчега, благовремено је командовано - По

здрав надесно. Официри у строју носили су свечано одело за строј са свим 
декорацијама, шињелом и шлемом. Све трупе, сем Краљеве гарде, која је 

била у своме свечаном оделу, и Војне и Интендантске академије, које су 
носиле празнично одело и морнарице, кој а је била у свом прописаном оде

лу, биле су у сивомаслинастом оделу, са шлемовима и шињелима. Све људ

ство носило је црни флор око руке. Опрема коју су носили била је потпуно 

нова. 83 Дефиловала се без музике. Поред одра су биле постављене заставе 
свих родова војске - била је то величанствена и потресна слика. После 

фанфаре, кренуо је парадни марш француског одреда са заставом. За њи-

82 Нису набројани сви чланови наведених делегација превасходно због простора 
који би био заузет таквим набрајањем; АЈ, Ф 334, 32, 94, 385-407, Ж. Аврамовски, БриШан
ци ... , стр. 2-64, Новости 19. Х 1934, АЈ, Ф 38, 455, 607. 

83 АЈ, Ф 74,273,407, 228 -231. 



164 Годишњак за друштвену историју 1-3, 2003. 

ма су следили дефилеи енглеског морнаричког одреда, румунске пешадије 
и коњице и чехословачке војске са заставама. Они су били изванредно опре

мљени и снажним покретима су пролазили поред одра у највеhој тиши-
84 М С ' tc ' ни. илан ТОЈадиновиn у своЈим мемоарима, као веома запажен, исти-

че дефиле немачког одреда. 85 Последњи у низу су прошли са заставама 

грчки евзони у својим ж:ивописним ношњама, а после њих и одред грчке 

морнарице. Дефиле се завршио ступањем југословенске пешадије из Ше

стог пука. Све време су изнад простора на коме се налазио одар надлета

ли авиони југословенских ескадрила. 

После дефилеа, чланови краљевске породице су се упутили у правцу 

дворске чекаонице. Ковчег су са лафета подигли чланови Народне скуп

штине и пренели га, кроз дворску чекаоницу, све до дворске композиције. 

Музика краљеве гарде на перону тада је свирала велебни йос.мр~ини.мариt 

Рикарда Ваzнера Сумрак боzова, а зас~иаве се йрит<лањају на йоздрав.86 

На перону је чекала готова композиција дворског воза са 30 вагона. 87 У 

посебно припремљен вагон дворске композиције, који је сав био у црном, 

посланици су унели краљев ковчег, док је патријарх Варнава, уз садејство 

епископа, читао молитву. На краљев одар био је полож:ен венац свеже 

боровине, који је својом руком исплела краљица.88 Пошто је вагон затво

рен, краљ Петар и краљица Марија су ушли у вагон. У остале вагоне двор

ског воза распоредили су се кнез Павле, председник Француске Лебрен, 

румунски краљ Карол, војвода од Кента, принц Кирил, војвода од Споле

та, остали чланови краљевске куhе, шефови страних делегација, влада, 

генералитет и представници скупштине, те сви они који he учествовати у 
сахрани краља у Тополи. 

Дворски воз стигао је у Младеновац у 13.30. Масе народа окупиле су се 
око станице и главне улице. Младеновачка станица такође је била сва завије

на у црно. Ту се веh налазио и посмртни аутомобил, који је требало да прене

се краљево тело у Тополу. Артиљеријски потпуковник Иван Јосифовиh се 

побринуо да пронађе одговарајуhи аутомобил, а такође је био одређен да 

регулише и омогуhи несметан аутомобилски саобраhај од Младеновца до 

84 ЗеШстш 'гласник, 20. Х 1934, АЈ, Ф 38, 450, 602. 
85 Q ' Js ,, дЈедном, када нањ"е немачки одред са својим карактеристичним чврстим ко-

раком, из редова страних делегација које су стајале одмах иза ковчега, изађе један дебељу

шан генерал, средњег раста, извуче сабљу и придружи се војничкој паради. То је био фелд

маршал Геринг. Он се ставио на чело немачких војника да би лично, као војник, одао 

последњу почаст краљу Александру. Гест је био примећен и симпатично коментарисан у 

публици." - М. Огојадиновић, наведено дело, стр. 290-291. 
86 АЈ, Ф 38,455, 607,Новосйlи, 19.10.1934. 
87 исто; АЈ, Ф 38, 450, 602, Зетски гласник, 20. 10. 1934. 
88 АЈ, Ф 38,455, 607, Новосйlи, 19.10.1934. 
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опленца и назад.89 Сви путеви који су водили у Тополу били су прекривени 
непрегледном масом народа из читаве Шумадије.90 Вел~ки број аутомобила 
који је пролазио путем Младеновац-Топола оптеретио Је ту магш~тралу, та
ко да су убрзо настали гужва и хаос.91 На улазу у Тополу народ Је подиг~о 
црни славолук жалости, на коме је белим словима било на~исано: Почива; У 
.миру! Чуваhемо Јуzославију! Посмртни аутомобил стигао Је пред задужбину 
на Опленцу око 14.40. Звуци звоњаве са цркве и грувања топова мешали су 
се са гласним молитвама и плачем свештеника. Народ је из аутомобила изву
као ковчег и у том тренутку на њега је пала киша цвеhа: био је то последњи 
поздрав југословенских авијатичара од свог владара. Испред и иза ковчега 
била је формирана поворка. На челу су поново били крст и кољиво, а затим 
инсигније краљевске власти, патријарх Варнава са свештенством, краљев ков
чег, краљ Петар и краљица Марија, чланови краљевског дома, представници 
страних владара и држава, парламената и градова. 

Поштоје ковчег унет у цркву, патријарх је одрж:ао кратак помен, опро
стивши се последњи пут од покојног владара. После помена, сељаци су 
поново подигли ковчег и уз молитве бројног свештенства, сишли са њим У 
подземље преко широких мраморних степеница. Ту је између три гроба 
поло:жен ковчег краља Александра. . 

У 14.55 сва звона краљеве задужбине су звонила, тешка артиљериЈа 
је убрзано пуцала, а народ у ридању и плачу падао на колена са запаљеним 

свеhама у рукама. Краљ је сахрањен.92 

*** 
Грандиозни погреб краља Александра Карађорђевиh~, супротно ње

говим жељама, претворио се у догађај међународног знача Ја с обзиром на 

89 АЈ, Ф 74,273,407, 223. 
90 "Народ иде путевима расквашеним од киша које су падале последњих дана, по-

гнутих глава и многи носе у рукама воштанице( ... ) Успут од Младеновца до Тополе сви 
телеграфски стубови и сви сељачки сиромашни домови као и сви мостови и виадукти, ~а 
чак и много дрвеће украшене су црним заставама и вели.ма. Народ прави шпалир. То Је 
непрегледан шпалир од неких 37 километара, колико износи раздаљина од Младеновца до 
Тополе." - АЈ, Ф 38,455, 607, Новос~Тtи 19.10.1934. година. 

91 "У том највећем хаосу" - причао ми је после један очевидац - ,,маршал Геринг је 
изашао из својих кола, лично стао на раскршће улица испред цркве и покретима руке 
дириговао саобраћај.( ... ) Свет је вероватно мислио да је то нарочито о~ређени стручњак. 
Странци су сматрали да је то југословенски офици~, а Југословени да Је то"неки стр~нац, 
специјално доведен за ту прилику. Свакако, Геринг Је био свима од користи. -М. ОгоЈади-
новић, навед~но дело, 291. 

92 АЈ, Ф 38,455, 607, НовосШи, 19.10.1934. година. 
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ранг страних делегација које су учествовале у последњем испраhају. Са
храна је имала двоструки, симболички значај. За југословенски о риј енти · 
сано вођство тај догађај био је прилика да се покаже јединство народа, 
ocehaj привржености и припадности заједничкој држави, а антијугосло
венска страна је тај догађај проматрала на сасвим другачији начин. За њу 
је смрт краља представљала крај југословенске државе, а суверенова смрт 

њен испраhај. Александрова монарходиктатура успостављена је ради 
остваривања идеје интегралног југословенства, којаје осмишљена као син

тетичко решење националног и државног програма, преко кога би се ево

лутивним процесом дошло до духовног, културног, политичког и социјал
ног јединства. Међутим, све до краљеве смрти она није успела да испуни 

свој задатак. Ради тога, целокупни држ:авни апарат, те цензурисана штам

па активирали су се у покушају доказивања јединства југословенског на

рода. По Видовданском уставу краљ је био заточник народног јединства и 

државне целине, дакле гарант заједништва. Туга за њим значила је, след
ствено томе, да је то заједништво истински утемељено у народу. Због то
га се поступило супротно краљевој тестаментарној .жељи о скромној са
храни. Деветог октобра у Марсељ је отишао краљ државник, кључна по

литичка фигура Краљевине Југославије, а 18. октобра сахрањен је краљ 
мученик, симбол једне државе и једног народа. Биланс једне драматичне 

недеље био је стварање култа личности који се поистовеhивао са очува

њем државне заједнице, која је створена управо залагањем страдалог 

краља. 

Ниједан државник на. балканским просторима није доживео до тада 

толико почасти после смрти као краљ Александар. Сличан догађај десио 

се више од четрдесет година касније другом истакнутом југословенском 

државнику - Јосипу Брозу, који је симболизовао "другу" Југославију. Из
међу те две личности намеhу се неке паралеле. Управо овим чланком смо 

и желели да укажемо на једну од њих. Њихове импозантне сахране биле 

су одраз утицаја и моhи која је иза њих остала. Оне су биле сличне по 

значају и пажњи коју су им посветили светски политичари и јавно мњење 

у земљи и иностранству. У оба случаја живот у Југославији стао је на не

колико дана. Држава, земља и народ биле су у октобру 1934. и мају 1980. 
завијене у црно. Да ли су смрти два државника могле симболички означа

вати и крај њихових творевина? Догађаји који су следили дали су потвр

дан одговор. Прва Југославија распала се у Априлском рату 1941. године, 
а друга у ужасу грађанског рата почетком деведесетих година ХХ века. 

Интегритет личности два владара требало је да представља идентитет 

југословенског народа. Са њиховим нестанком идентитет се губио и не

стајао. У оба случаја се показало да се југословенство не може декрети

рати "одозго", веh мора имати упориште у народу. 
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Стаща Ј: Расйоред у Саборној цр1<ви на дан ойела 
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Netnanja Milosevic 

Fi·om Mai·seilles to Oplenac 
(Traпsfн of Ље Body апd Fu11e1-al of the Юпg Aleksaпdai· Kai·adoi·devic 1934) 

Basing tlle research on tlle availaЫe souгces, we have tried to poiпt out tlie details 
about the transfer of the body and the fu11eral of the Kiпg Aleksa11dar Kшadordevic duгing 
Ље d1-a111atic period froш the шошеnt ofшuгder in Marseilles on October 9

1

h, 1934 until the 
Љпе1-аl at Орlепас оп 18111 Octobei- 1934. Accoгding to the last will of King Alexaпde1·, the 
funeгal сегешопу was to Ье siшple, witl10ut foгeigners. His last will was not fulfilled, beca
use Yugoslav leadeгsblp recogпized sucl1 ап event as а uпique oppoгtunity to build state апd 
пatioпal unity 011 tlle basis of growing cult ofthe late Kiпg. It was thought that both interпa
tioпal апd iпteшal puЫic would uпdeгstaпd that Yugoslavia exists апd would exist after the 
life ofa шап wl10 was its syшbol апd its cгeator. Tl1e аiш ofthe гesearch was to show through 
the iшpгessive анd sad eveнt, оне segшeнt ofthe гоlе of chai·isшa oftl1e pei-soп iн l1istшical 
developшeнt of tlie soutl1east of Еuгоре, especially Balkaпs апd so-called Yugoslav teпito-
ries. 




