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СПО МЕ НИ ЦИ КРА ЉУ АЛЕК САН ДРУ I  
КА РА ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ У ХР ВАТ СКИМ ГРАД СКИМ  

СРЕ ДИ НА МА И ЊИ ХО ВА РЕ ЦЕП ЦИ ЈА  
У МЕ ЂУ РАТ НОЈ ШТАМ ПИ

СА ЖЕ ТАК: Спо ме ни ци кра љу Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу у хр ват ским град ским 
сре ди на ма пре по зна тљив су део ме ђу рат не ју го сло вен ске умет но сти и кул ту ре. Они су 
свој ју го сло вен ски ка рак тер по твр ди ли у ре ше њи ма хр ват ских ва ја ра и ар хи те ка та. Да-
нас се ова спо ме нич ка ба шти на мо же ис тра жи ти са мо на осно ву по сред них из во ра, 
нај ви ше срп ске ме ђу рат не штам пе, по што су то ком Дру гог свет ског ра та у уста шком 
по гро му сру ше ни сви спо ме ни ци кра љу Алек сан дру у Хр ват ској. На кон за вр шет ка ра та, 
ова спо ме нич ка ба шти на ни је об но вље на, већ су оно ма ло спо ме ни ка ко је је рат за о би-
шао по ње го вом окон ча њу укло ни ле ко му ни стич ке вла сти са чи та ве те ри то ри је не ка-
да шње Ју го сла ви је. Сто га је ова те ма де це ни ја ма оста ла на мар ги на ма исто ри о граф ских 
ис тра жи ва ња, за бра ње на и за бо ра вље на. Ње на бу ду ћа ис тра жи ва ња по ка за ће њен не-
пра вед но за не ма ре ни удео и ве ли ки зна чај ко ји је има ла у ју го сло вен ској умет но сти и 
кул ту ри ме ђу рат ног до ба. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: спо ме ни ци, краљ Алек сан дар, град, Хр ват ска, ме ђу рат но до ба, 
штам па, ре цеп ци ја.

Увод

Под стак ну та тра гич ним до га ђа ји ма у Мар се љу, где је 9. ок то бра 1934. уби јен краљ 
Алек сан дар I Ка ра ђор ђе вић, из град ња спо ме ни ка у ње го ву част би ла је до ми нант но 
обе леж је ју го сло вен ске и срп ске ме мо ри јал не ба шти ни из ме ђу 1935. и 1941. го ди не. 
Спо ме ни ци кра љу Алек сан дру по ди за ни су ши ром ју го сло вен ске кра ље ви не. Они су 
омо гу ћи ли об ли ко ва ње и при ка зи ва ње ју го сло вен ских иде а ла у нај по жељ ни јем обли-
ку, у култ ном про сто ру, ко ји је био до сто јан се ћа ња на па лог кра ља. У ре а ли за ци ји 
ових спо ме ни ка, уче шће су узе ли нај зна чај ни ји ју го сло вен ски ва ја ри и ар хи тек те, 
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ко ји су оства ри ли ре спек та би лан спо ме нич ки фонд ко ји се ис ти цао ка ко ква ли те-
том из ра де и мо ну мен тал ним ау тор ским за ми сли ма сво јих ау то ра, та ко и ве ли ким 
оби мом из град ње ко ји је пре ва зи ла зио све дру ге по ду хва те ко ји су у овом пе ри о ду 
чи ње ни у дру гим сфе ра ма ме мо ри јал ног гра ди тељ ства.

Про тив реч ни то но ви ју го сло вен ских ствар но сти су из ме ђу 1935. и 1941. го ди не 
би ли на ро чи то из ра же ни. Они су се нај ви ше осе ћа ли у ту ма че њи ма на ци о нал ног 
по ло жа ја ју го сло вен ских на ро да, ко ји је био пред мет опреч них ту ма че ња, у за ви сно-
сти од угла по сма тра ња и на ци о нал них ми то ва иза ко јих су ста ја ле су че ље не по ли-
тич ке и на ци о на ли стич ке стру је. Ови ста во ви се ни су мо гли при бли жи ти упр кос 
ве ли ким на по ри ма ко је су ју го сло вен ске на ме снич ке вла сти ула га ле ка ко би се на-
ци о нал на тр ве ња пре ва зи шла и ка ко би се ство ри ла осно ва за ин те гра ци ју и ује ди-
ње ње ју го сло вен ских на ро да. Оче ки ва ло се да то ме до при не су и спо ме ни ци па лог 
ју го сло вен ског кра ља, ко га је Ју го сла ви ја за ко ју се бо рио за жи во та учи ни ла „Ујед-
ни те љем”, а тра гич на смрт „Му че ни ком”. На овим осно ва ма гра ђен је иде о ло шки 
про фил по зног ју го сло вен ства. Ме ђу тим, по ка за ло се да то ипак ни је би ло до вољ но 
за га ше ње го ру ћих ме ђу ет нич ких и на ци о нал них про бле ма. Пр ви да ни Април ског 
ра та по ка за ли су сву уза луд ност ју го сло вен ске по ли тич ке ми си је и до ве ли су до сло ма 
свих вред но сти на ко ји ма је по чи ва ло ју го сло вен ско ме ђу рат но дру штво. Као ни 1918. 
или 1929. го ди не, ју го сло вен ска ми то ло ге ма ни из ме ђу 1935. и 1941. ни је ус пе ла за-
сла ди ти гор ке са др жа је сво јих дру штве но по ли тич ких ре ал но сти (ДИ МИЋ 1997; MA-
NOJ LO VIĆ PIN TAR 2014).

У на сто ја њи ма да утвр де на чи не на ко је је она суп сти ту и са ла естет ске са др жа је 
де ла, на ро чи то ва жну уло гу има ле су иде о ло ги је. Сход но сво јој исто риј ској уло зи, 
оне су усме ри ле по ли тич ке ам би ци је, али не ну жно и ста во ве умет ни ка. Шта ви ше, 
то ко ви дру штве них ствар но сти би ли су од раз умет нич ких раз у ме ва ња ко ја су пред-
ста вља ла мно го ви ше од иде о ло шки обо је ног при сту па (KA DI JE VIĆ 2010: 6–7). Мо дел 
иден ти те та са срп ским и ју го сло вен ским еле мен ти ма био је део кул тур не па ра диг ме, 
ко ја се по ка за ла ве о ма опе ра тив ном. Она је за го ва ра ла иде је ко је су би ле но си о ци 
кул тур них и на ци о нал них иден ти те та, чи ја је по доб ност за ис ка зи ва ње ком пе тент-
но сти или про гре сив но сти гра ди тељ ске кул ту ре би ла осве до че на у ју го сло вен ској 
сре ди ни (IG NJA TO VIĆ 2007: 73–74).

Сва ки пут ка да би се на шла у слу жби др жа ве, чак и кад је пред ста вље на у па жљи-
во осми шље ном иде о ло шком об ли ку, она се ни је мо гла осло бо ди ти по ли тич ке се не, 
ко ја ју је по себ но упор но сле ди ла кра јем ме ђу рат ног раз до бља. Би ло је то вре ме ка да 
су кул тур ни за кло ни би ли по себ но не си гур ни. Та ко ђе, био је то и при мер по ри ца ња 
на ци о нал них обе леж ја, чак и у слу ча је ви ма њи хо вог са свим ло гич ног и при род ног 
уте ме ље ња. У на пе тим окол но сти ма и не де фи ни са ним од но си ма усле ди ла су иден-
ти тет ска по ри ца ња. Умет ност je би ла ак тив но укљу че на у фор ми ра ње има ги нар ног 
про фи ла ју го сло вен ских иден ти те та. Ка рак те ри сти чан вид по ли тич ки усме ре не ју-
го сло вен ске умет но сти, би ла је упра во спо ме нич ка скулп ту ра кра ља Алек сан дра I 
Ка ра ђор ђе ви ћа.
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У ње ном ти по ло шком пре се ку, из дво ји ле су се две до ми нант не стру је, спо ме ни-
ци у об ли ку сто је ће фи гу ре кра ља на ви со ком по ста мен ту, ка кви су по ди за ни у хр ват-
ским град ским сре ди на ма, и ко ња нич ке фи гу ре кра ља Алек сан дра, ко је у Хр ват ској 
ни су ре а ли зо ва не, али су нај зна чај ни је при ме ре идеј но осми сли ли хр ват ски ва ја ри 
Ме штро вић и Ау гу стин чић.1 С јед не стра не, раз лог је био у тра ди ци о нал ном ви зу ел-
ном раз у ме ва њу спо ме ни ка, а с дру ге у ускла ђе но сти с иде о ло шким док три на ма при-
ка зи ва ња ју го сло вен ства. Ви зу ел на ре пре зен та тив ност ју го сло вен ских ме мо ри ја ла 
би ла је де мон стра тив на и пом пе зна, али она ни ка да ни је раз ви ла агре сив ну и пре-
те ћу ре то ри ку из ра жа ва ња у ур ба ним и ам би јен тал ним це ли на ма. При ме ри ар хи-
тек тон ски ре ше них спо ме ни ка, иа ко су би ли рет ки, ни су из о ста ли. Ме ђу тим, ни ту 
ни су ко ри шће на це ло ви та ар хи тек тон ска ре ше ња, већ се лек тив на, ко ја су би ла у функ-
ци ји укуп ног мо ну мен тал ног учин ка скулп ту рал них ком по зи ци ја, по пут Плеч ни-
ко вог про јек та за спо ме ник кра љу Алек сан дру у Љу бља ни (STE FA NO VIĆ 2019: 11–12).

Раз вој ју го сло вен ске спо ме нич ке скулп ту ре пра тио је раз вој ме ђу рат ног гра-
ђан ског дру штва, ко је се не пре ста но су о ча ва ло с „bal kan skim kom plek som” и про-
јек то ва ло „u pro ce pu iz me đu rav no duš no sti sa mo za do volj ne pa tri jal hal ne sre di ne i am-
bi ci ja pro sve će nog slo ja gra đan ske kla se da u do sko ku su stig ne i uko ra či se sa Evro pom” 
(PU ŠIĆ 1975: 61). За то раз вој спо ме нич ке скулп ту ре „pret po sta vlja po zna va nje isto rij skih 
i druš tve nih okol no sti [...] jer se bez njih teš ko mo gu shva ti ti ne ke po ja ve” (PU ŠIĆ 1975: 61). 
С јед не стра не, спо ме нич ка скулп ту ра кра љу Алек сан дру ра чу на ла је на „druš tvo kao 
na ru či o ca s toč no od re đe nim že lja ma i ci lje vi ma”, а с дру ге на ре зул та те „ko ji glo ri fi ku ju 
di na sti ju”, и иду у ко рак с „naj mo der ni jim ten den ci ja ma u svjet skoj skulp tu ri”, a „da se 
isto vre me no ni su oslo ba đa li tra di ci o nal nog na či na u kon ci pi ra nju spo me ni ka” (PIN TA RIĆ 
1988: 364–365).

Скулп ту рал ни спо ме ни ци би ли су оче ки ван из бор за из град њу кул та лич но-
сти кра ља Алек сан дра. Иа ко су умет нич ки и по ли тич ки ци ље ви у овом иде о ло шком 
про сто ру би ли исто вре ме но при сут ни, они су има ли са свим про из вољ не узроч не и 
ис хо ди шне од но се. Естет ски са др жа ји ових спо ме ни ка ни су би ли по ли тич ки пред-
ви дљи ви. Шта ви ше, ау то но ми ја ау то ра од ре ди ла је њи хов ви зу ел ни ка рак тер. У то ме 
су уче ство ва ли нај зна чај ни ји ју го сло вен ски умет ни ци ме ђу рат ног раз до бља, ве ћи-
ном хр ват ски и срп ски ва ја ри и ар хи тек ти, по пут Ме штро ви ћа, Ау гу стин чи ћа, Кр ши-
ни ћа, Чу ли ћа, Га ли ћа, Сту ди на, Сто ја но ви ћа и дру гих, пре ма чи јим су про јек ти ма 
гра ђе ни нај ре пре зен та тив ни ји спо ме ни ци кра љу Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу, не 
са мо у Хр ват ској већ ши ром Кра ље ви не Ју го сла ви је.

Пре ма то ме, уна точ чи ње ни ци да су у по ди за њу кра ље вих ме мо ри ја ла уче ство-
ва ли нај е ми нент ни ји умет ни ци ме ђу рат не Ју го сла ви је, не ке по ја ве и њи хо ве по сле-
ди це не мо гу се до ве сти у ра ци о на лан по ре дак. Спо ме ни ци кра љу Алек сан дру I Ка-
ра ђор ђе ви ћу ни су пре по зна ти као ју го сло вен ско умет нич ко на сле ђе, са чи ње но од 

1 По Ау гу стин чи ће вим про јек ти ма ко ња нич ки спо ме ни ци кра љу Алек сан дру ре а ли зо ва ни су у 
Ско пљу 1937, Ни шу 1939. и Сом бо ру 1940, а пре ма Ме штро ви ће вом про јек ту на Це ти њу 1940. го ди не.
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кул тур них ком пле мен тар но сти ју го сло вен ских на ро да, ко ји ма су се ру ко во ди ли њи-
хо ви ау то ри. На про тив, ви ђе ни су као суб вер зив ни еле мент, по и сто ве ћен са срп ским 
на ро дом, ко ји је био уна пред осу ђен за јед но са ју го сло вен ском кра ље ви ном, па су у 
то ку Дру гог свет ског ра та, као и у но вом ко му ни стич ком фор ма ту по сле рат не Ју го-
сла ви је, спо ме ни ци пр вог ју го сло вен ског кра ља би ли из ло же ни си сте мат ском ру ше њу. 
Узро ци ових де ви ја ци ја де ли мич но су са др жа ни у про тив реч ном ка рак те ру ју го сло-
вен ског кра љев ства, ко ји ни је био ком па ти би лан са на сле ђе ним дру штве но по ли тич-
ким и на ци о нал ним про сто ром. Про тив реч ја су би ла ду бо ко утка на у ар хе ти по ве 
на ци о нал них по на ша ња, ко ја су кроз тур бу лент ну исто ри ју раз во ја ме ђу ет нич ких 
од но са ју го сло вен ских на ро да би ла упу ће на на ми то ве и тра ди ци је ко је су под грева-
ле оче ки ва ња и пот хра њи ва ле не тр пе љи вост, још од пред ју го сло вен ског до ба. На кон 
про па сти ме ђу рат не Ју го сла ви је, ови еле мен ти су ра ди ка ли зо ва ни. У Не за ви сној Држа-
ви Хр ват ској из не дри ли су уста штво. Са ру ше њем спо ме ни ка пр вог ју го сло вен ског 
кра ља за по че то је од мах по про гла ше њу ове фа ши стич ке тво ре ви не. Био је то по че так 
за ти ра ња срп ског на ро да и ње го вог кул тур ног и умет нич ког на сле ђа са те ри то ри ја 
под кон тро лом Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске.

Спо ме ник кра љу Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу у Ва ра жди ну

У ме ђу рат ној штам пи је оце ње но да су „пр ви у др жа ви, до сто јан спо ме ник [...] 
сво ме не за бо рав ном Кра љу Му че ни ку” по ди гли ста нов ни ци Ва ра жди на (АНО НИМ 
1935д: 15). Спо ме ник је по диг нут пре ма про јек ту ва ја ра Ан ту на Ау гу стин чи ћа, ко ме 
је ва ра ждин ски Од бор за из град њу спо ме ни ка по сао до де лио без рас пи си ва ња кон-
кур са. Пре ма од лу ци Од бо ра, спо ме ник је по ста вљен на глав ном град ском тр гу, ис пред 
згра де Oпш тине (PIN TA RIĆ 1988: 365). Спо ме ник је на пра вљен у За гре бу, у лив ни ци 
Умет нич ке ака де ми је, ода кле је пре ба чен у Ва ра ждин.2 От кри вен је 6. сеп тем бра 1935. 
го ди не (Л. 1935: 6; АНО НИМ 1935е: 2; ANO NIM 1935г: 2). Осве ће ње је оба вље но уз слу-
жбу ти ту лар ног би ску па Ма ти ја Пр сте ни ка, ве ли ко при су ство ме шта на и ви со ких 
зва ни ца. У свој ству иза сла ни ка Дво ра при су ство вао је бри гад ни ге не рал Дра го љуб 
Ћи рић, у име Вој ске пу ков ник Фра њо По га чар, Кра љев ске вла де и Бан ске упра ве 
Пе тар Бен зон и На род не скуп шти не Бог дан Ва ско вић. По ча сне го во ре одр жа ли су 
на род ни по сла ник и пред сед ник Од бо ра за по ди за ње спо ме ни ка Стје пан Но ва ко-
вић, пред сед ник Оп шти не Оскар Ул грам, ко ме је спо ме ник био по ве рен на чу ва ње, 
и по ме ну ти на чел ник бан ске упра ве Бен зон (Л. 1935: 6).

Ов де је у пот пу но сти спро ве де на стра те ги ја па жљи вог пла ни ра ња др жав них 
до га ђа ја од нај ве ће ва жно сти. Два кул та су сре ла су се у спе ци фич ном тре нут ку, на још 
спе ци фич ни јем ме сту, „на тр гу пр вог хр ват ског Кра ља То ми сла ва у Ва ра жди ну”, где 

2 Hr vat ska aka de mi ja zna no sti i umjet no sti, Ar hiv za li kov ne umjet no sti Za greb (da lje: Ar li kum HA ZU), 
Fo to te ka, Spo me nik kra lju Alek san dru za Va ra ždin – u dvo riš tu lje va o ni ce Umjet nič ke aka de mi je (ALU) u 
Za gre bu, https://di zbi.ha zu.hr /a/?pr =i&id =33370
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је на ро ђен дан пре сто ло на след ни ка Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа био от кри вен спо ме ник 
ње го вом оцу „Ви те шком Кра љу Ју го сла ви је Алек сан дру Пр вом” (АНО НИМ 1935ђ: 4). 
Та кви су по те зи тен ден ци о зно об ли ко ва ли сли ку о на ро ду, ко ји се „хе рој ски, кр ва во 
и стр пљи во [...] кроз ве ко ве бо рио за сво ју сло бо ду и ује ди ње ње [...] Ср би, Хр ва ти и 
Сло вен ци, де лом сва ки за се бе, а де лом удру же ни, да ко нач но оства ре сво ју сло бод ну 
др жа ву [...] кроз ду ги низ нат чо веч них на по ра [...] у свим сво јим по ја ва ма кре пио је све 
ак ци је ју го сло вен ског на ци о на ли зма ка ко у по ли тич ким те жња ма та ко и књи жев-
но сти и про све ти све до осло бо ђе ња и на ци о нал ног ује ди ње ња” (АНО НИМ 1935д: 15).

Спо ме ник је са чи њен од ма сив ног по сто ља и брон за не сто је ће фи гу ре кра ља. 
Ова вр ста скулп ту ре би ла је увод у раз вој др жав не ме мо ри јал не сим бо ли ке и ре пре-
зен та тив не ју го сло вен ске на род не кул ту ре. Ти су мо ти ви по ву кли од ре ђе не исто риј-
ске и на ци о нал не па ра ле ле, ко је су би ле по ли тич ки ори јен ти са не у сме ру из град ње 
окви ра, до вољ но ши ро ког да при ми и ис так не ка рак тер ју го сло вен ског иден ти те та. 
У ви зу ел ном зна че њу, она се осла ња ла на мо ну мен тал ни учи нак ме мо ри ја ла, пру жа-
ју ћи но ву ур ба ну пер спек ти ву, са ста ром хр ват ском ба шти ном, згра да ма „ко је но се 
на се би тра го ве да ле ке про шло сти”, и но вим ју го сло вен ским са др жа ји ма кра ље вог 
спо ме ни ка, ко ји „но си то ли ко све тло сти” и „да је тр гу на ро чи ти из глед” (АНО НИМ 1935ђ: 
4). Чи ни се да је она иси ја ва ла са ви со ког по ста мен та од там ног мра мо ра, на ко јем је 
би ла кра ље ва брон за на фи гу ра. Био је то на чин 
да се пре не се иде ја о ју го сло вен ском др жав ни-
ку, ко ли ко с есте ти ком, то ли ко и по ло жа јем 
спо ме ни ка у ур ба ном окру же њу, на Тр гу кра ља 
То ми сла ва, на су прот град ској оп шти ни. Исто-
риј ске иден ти фи ка ци је оства ре не су про гра-
мом скулп ту рал не гло ри фи ка ци је, у ко јој је 
краљ при ка зан у „нат при род ној ве ли чи ни [...] 
у по ход ној ге не рал ској уни фор ми ка ко др жи 
по ве љу у ру ци”, док су ре ље фи но си о ци мо ти-
ва пре ла за „ба на Је ла чи ћа пре ко Дра ве 1848.” и 
„по се те Кра ља Алек сан дра I гра ду Ва ра жди ну 
и Хр ват ском За гор ју 1931” (АНО НИМ 1935д: 15). 
Це ли на је упот пу ње на ре ље фом са мо ти ви ма 
„ко ји пред ста вља ју одр жа ње по ме на за Бла же-
но по чив шег Кра ља у Ва ра жди ну”, где „крај 
одра чу ва стра жу Ње го ва хра бра вој ска а све-
ште ни ци чи та ју мо ли тве за спас Ње го ве ду ше” 
(АНО НИМ 1935ђ: 4) (сл. 1).

На дан ка да је у це лој зе мљи све ча но обе-
ле жен ро ђен дан на след ни ка пре сто ла Пе тра II 
Ка ра ђор ђе ви ћа, 7. сеп тем бра 1935. го ди не, до-
го ди ло се пр во скр на вље ње но во и згра ђе ног 

Сл. 1. Споменик краљу Александру I 
Карађорђевићу у Вараждину, 1935. 

(http://www.sbperiskop.net)
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спо ме ни ка. На ру ци кра ља Ује ди ни те ља, би ла је обе ше на ке са са сме ћем, што је по себ-
но жу стро кри ти ко вао ау тор спо ме ни ка, ва јар Ау гу стин чић. Убр зо на кон осве ће ња 
спо ме ни ка, Ау гу стин чић је при мио и пр ве при го во ре на ква ли тет по ста мен та и 
исто риј ску тач ност ре ље фа. Там на опла та из вор ног пиједeстала за ме ње на је све тлом. 
По све та кра љу Алек сан дру та да је укло ње на с про че ља. 

Спо ме ник у Ва ра жди ну сру шен је по чет ком Дру гог свет ског ра та, дан на кон про-
гла ше ња фа ши стич ке тво ре ви не Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске, 11. апри ла 1941. го ди не 
(HU ZJAN 2010: 234–235). Чин за ти ра ња био је про пра ћен сим бо лич ним оки ва њем кра ља 
лан ци ма ко ји ма је спо ме ник обо рен, и по ла га њем срп ске шај ка че на сру ше ни спо-
ме ник.3 (сл. 2).

Спо ме ник кра љу Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу на Су ша ку

Мо нар хи ји без кра ља био је по тре бан култ кра ља, ју го сло вен ског ју на ка, „Му-
че ни ка” и „Ује ди ни те ља”, око ко јег би се по но во оку пи ле „оне ми сли и оне ве ре, које 
су се кроз сву на шу те шку про шлост одр жа ле у све сти и у ду ши на ро да на ше га и у 

3 Ar li kum HA ZU, Fo to te ka, Sru šen spo me nik kra lja Alek san dra u Va ra ždi nu, https://di zbi.ha zu.hr /a/?pr = 
i&id =33367

Сл. 2. Фотографија срушеног споменика краљу Александру Карађорђевићу у Вараждину, 
1941. (https://www.europeana.eu)
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сви ма број ним под ви зи ма на ших на род них ве ли ка на и ју на ка, ко ји су хте ли оно што 
је наш Ви те шки Краљ Ује ди ни тељ оства рио и ско вао сво јом ру ком окр стив ши је веч-
ним име ном Ју го сла ви ја” (АНО НИМ 1935ј: 7).

У том сми слу, уло га ва ја ра Ау гу стин чи ћа по но во је до шла до из ра жа ја, овај пут 
у ко а у тор ству са Фра ном Кр ши ни ћем. Пре ма њи хо вом про јек ту на Су ша ку је по диг-
нут спо ме ник кра љу Алек сан дру. Све ча но је от кри вен 17. но вем бра 1935. го ди не, уз ве-
ли ко уче шће на ро да и при су ство ви со ких др жав них зва ни ца (ANO NIM 1935з: 7; 1935к: 1). 
Двор је за сту пао кра љев ски на ме сник Иво Пе ро вић, иза сла ник ми ни стра вој ске и мор-
на ри це био је ге не рал Пан те ли ја Ју ри шић, а лич но су при су ство ва ли пред сед ник 
Се на та др Љу бо мир То ма шић, пот пред сед ник На род не скуп шти не др Фра њо Мр кић, 
бан Сав ске ба но ви не Мар ко Ко стрен чић, би скуп Бу рић, пред сед ни ци Оп шти на За-
греб и Сплит Ер бер и Кар го тић, ми ни стри у вла ди Ђу ра Јан ко вић, др Ми лан Вр ба нић 
и Шеф хи ја Бех ман. Од бор за по ди за ње спо ме ни ка пред во дио је пред сед ник Ру жић, 
у чи јем је до му упри ли чен при јем за ви со ке зва ни це (АНО НИМ 1935и: 6; 1935ј: 7).

Иде о ло шки про грам укљу чи вао је исто вре ме но одр жа ва ње не ко ли ко др жав них 
све ча но сти. На дан от кри ва ња кра ље вог спо ме ни ка на Су ша ку, у Ско пљу4 је осве-
ћен Спо ме ник па лим ђа ци ма рат ни ци ма, де ло ва ја ра Лој зе До ли на ра, ко ји би био 
„ве о ма уго дан не из мер но пле ме ни тој ду ши и ра сном ви те штву Бла же но по чив шег 
Кра ља Пр вог Ује ди ни те ља” (ДО БРИ ЧА НИН 1935: 3; Љ. Д. 1935: 10). Су тра дан је у Фран-
цу ској по че ло су ђе ње атен та то ри ма на кра ља Алек сан дра, док је Ја дран ска стра жа 
све ча но обе ле жи ла два де се ту го ди шњи цу из ла ска срп ске вој ске на Ја дран ско мо ре 
(ДРА ГО ВИЋ 1935: 2). Па жљи во пла ни ра ње под ра зу ме ва ло је ускла ђи ва ње др жав не ре-
то ри ке, уз не из бе жно по вла че ње исто риј ских па ра ле ла. У Ско пљу је ре че но да се на 
„ру ше ви на ма про шло сти из гра ђу је наш но ви на ци о нал ни по ре дак”, за сно ван на па три-
о ти зму, а то је „љу бав пре ма про шло сти [...] по што ва ње пре ма по ко ље њи ма пре нас”, па 
је ју го сло вен ска бу дућ ност мо гу ћа са мо ако се не ка „бу ду ћа по ко ле ња угле да ју на оне 
ко ји су зна ли и уме ли жи ве ти и мре ти за Кра ља и Отаџ би ну” (ДО БРИ ЧА НИН 1935: 3).

Ове иде је од јек ну ле су и са Су ша ка, у ре чи ма кра љев ског на ме сни ка Пе ро ви ћа: 
„Ве ли ки и Бе смрт ни наш Во жде и Кра љу, бла го сло ве ни Му че ни че наш, про ла зи ће 
го ди не и го ди не, али ду ша це ло куп ног ју го сло вен ског на ро да оста ће Ти веч но за хвал-
на, пам ти ће сва ку Тво ју реч и про же та ју го сло вен ским па три о ти змом у ми ру и брат ској 
сло зи и љу ба ви хе рој ски на ста ви ти Тво је де ло” (АНО НИМ 1935ј: 7). Са ове све ча но сти 
чу ло се да ће „све тлу, уз ви ше ну успо ме ну” на па лог кра ља са чу ва ти бу ду ћи на ра шта-
ји (АНО НИМ 1935ј: 7). Та ко је кра љев „све ти лик” био на цр ти од бра не ју го сло вен ске 
иде је, ко ју је тре ба ло „опа са ти бе де мом брат ства, сло ге и љу ба ви це ло га [...] на ро да”, 

4 Ау гу стин чи ће вој ре а ли за ци ји мо ну мен тал них спо ме ни ка кра ље ва Пе тра и Алек сан дра I Кара-
ђор ђе ви ћа у Ско пљу 1937. и споменикa кра љу Алек сан дру у Сом бо ру 1940. го ди не, прет хо ди ли су из-
град ња и мон ти ра ње у За гре бу, у лив ни ци Умет нич ке ака де ми је, ода кле су от пре мље ни у Ско пље и 
Сом бор. О то ме вид.: Ar li kum HA ZU, Fo to te ka, Spo me ni ci kra lju Pe tru i Alek san dru Ka ra đor đe vi ću u pro ce-
su mon ta že is pred lje va o ni ce Umjet nič ke aka de mi je u Za gre bu i Spo me nik kra lju Alek san dru za Som bor – u 
dvo riš tu lje va o ni ce, https://di zbi.ha zu.hr /a/?pr =i&id =33381; https://di zbi.ha zu.hr /a/?pr =i&id =33368
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ко ју је кра ље ва „му че нич ка смрт још сна жни је по ве за ла [...] и це ло ме све ту нај ре чи-
ти је по ка за ла да је Ју го сла ви ја де ло на шег Нај ве ћег Не и ма ра, да је Ју го сла ви ја не са-
ло ми ва тво ре ви на” (АНО НИМ 1935ј: 7).

Услед тра гич ног сле да исто риј ских до га ђа ја, ко ји су не ду го на кон то га усле ди ли, 
ју го сло вен ска „не са ло ми ва тво ре ви на” не ста ла је већ с пр вим да ни ма ра та, апри ла 
1941. го ди не. То ком ви ше од две де це ни је по сто ја ња, ју го сло вен ска др жа ва по чи ва-
ла је на ам би ва лент ном иде о ло шком суп стра ту, ко ји је са ста вљао и ре ком по но вао 
еле мен те кон сти ту тив них кул ту ра пре ма те ку ћим по ли тич ким по тре ба ма. Ни је по-
сто ја ла ду бља дру штве на нит ко ја би по ве за ла по ли тич ку ствар ност са жи во том и 
ду хом ју го сло вен ских на ро да. Био је то иде о ло шки ар гу мент, али не и до вољ но јак 
те мељ за ствар ни те рет ју го сло вен ске кул ту ре. Чак ни култ кра ља Алек сан дра, ко ји 
је на кон мар сељ ског атен та та био убр за но гра ђен, ни је имао шан се за успех, по што 
иде о ло шка ар гу мен та ци ја, ко ли ко год би ла увер љи ва, ни је мо гла по ну ди ти ре ше ње 
за та да већ хро нич не на ци о нал не про бле ме ју го сло вен ског дру штва.

Иза су ве ре ног ста ва кра ља Алек сан дра, оде ве ног у па рад ну ад ми рал ску уни фор-
му, иза сим бо лич ког кор ми ла ју го сло вен ског бро да, на прам цу у об ли ку дво гла вог 
орла, ста ја ла је ње го ва остав шти на, у ви ду „ве ли ке и моћ не” ју го сло вен ске кра ље ви-
не. Спо ме ник се са сто јао од јед но став ног ква драт ног по сто ља укра ше ног фи гу рал ним 
укра сом, др жав ним ам бле ми ма и брон за ном сто је ћом фи гу ром кра ља Алек сан дра. 
По ста вљен на Со кол ском тр гу, овај ме мо ри јал је до ми ни рао ур ба ним пеј за жом ме-
ђу рат ног Су ша ка (СТЕ ФА НО ВИЋ 2014: 505) (сл. 3).

Сл. 3. Споменик краљу Александру I Карађорђевићу на Сушаку, 1935. (http://croinfo.net)
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Спо мен-све ти о ник кра љу Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу у Спли ту

Из град ња Спо мен-све ти о ни ка у Спли ту има ла је по себ не сим бо лич не ко но та-
ци је. С јед не стра не, Сплит је ва жан за ује ди ње ње ју го сло вен ских на ро да, као ме сто 
у ко јем је до че кан и по здра вљен бу ду ћи ју го сло вен ски краљ 1910, а с дру ге, као ме-
сто у ко је је 1934. го ди не с те лом кра ља Алек сан дра сти гао брод „Ду бров ник”. Сто га 
је сим бо ли ка Спли та у из град њи кул та лич но сти кра ља „Му че ни ка” и „Ује ди ни те ља” 
би ла на ро чи то зна чај на (BO RIĆ, BO RO ZAN 2020: 527–529). 

На да на шњем До ку Св. Пе тра, ме сту при спе ћа бро да „Ду бров ник”, био је по диг-
нут Спо мен-све ти о ник, ко јим је оно по све ће но и трај но обе ле же но као ме сто јав ног 
се ћа ња на пр вог ју го сло вен ског кра ља. Би ла је то је ди на гра ђе ви на ове вр сте у ме мо-
ри јал ном опу су спо ме ни ка кра љу Алек сан дру. Из гра ђе на је пре ма про јек ту хр ват-
ског ар хи тек те Про спе ра Чу ли ћа, по бед ни ка кон кур са ко ји је био рас пи сан у ју лу, а 
за кљу чен 7. ав гу ста 1935. го ди не, ис пред дру го на гра ђе ног про је кта Ан те Шка ра и тре-
ће на гра ђе ног Еми ла Ци ци ли ја ни ја (ANO NIM 1935в: 6; ŠA JIN ČI ČIN 1935: 444; PI PLO VIĆ 
2008: 363) (сл. 4).

Сплит је у ли те ра ту ри ви ђен као 
град ко ји је „по др жа вао ју го сло вен ску 
иде ју мно го ви ше [...] од дру гих гра до ва 
и сре ди на дуж Ја дран ске оба ле” (РАЈ ЧЕ-

ВИЋ 2001: 164). По све ће ње спо мен-све ти-
о ни ка је пла ни ра но за 13. ок то бар 1935, 
али је због про бле ма са ода би ром ка ме-
них бло ко ва од ло же но за 24. но вем бар 
1935. го ди не (ANO NIM 1935ж: 5). Но ви да-
тум ода бран је по во дом обе ле жа ва ња се-
дам на е сто го ди шњи це до ла ска „пр вих 
Би је лих ор ло ва у Сплит” (ŠA JIN ČI ČIN 1935: 
444). Ме ђу тим, на кнад но је од лу че но да 
се спо ме ник от кри је по во дом пр ве го-
ди шњи це уби ства кра ља Алек сан дра, 
што је и оба вље но 8. де цем бра 1935. го-
ди не. Све ча ност је ор га ни зо ва на у при-
су ству око три де сет хи ља да „ду ша”, али 
и ви со ких зва ни ца, кра љев ског на ме сни-
ка др Ива Пе ро ви ћа, као пред став ни ка 
Дво ра, пред сед ни ка Се на та др Љу бо ми ра 
То ма ше ви ћа, пред сед ни ка На род не скуп-
шти не Сте ва на Ћи ри ћа, иза сла ни ка Кра-
љев ске вла де ми ни стра Ком не но ви ћа, 

Сл. 4. Спомен-светионик краљу Александру I 
Карађорђевићу у Сплиту, 1935. 
(http://www. skyscrapercity.com)
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иза сла ни ка ми ни стра вој ске ге не ра ла Вар ја чи ћа, ба на Ја бла но ви ћа, пред сед ни ка Сплит-
ске оп шти не Кар го ти ћа, се на то ра Де сни це, Ан ђе ли но ви ћа, Мај сто ро ви ћа и Ива ни-
ше ви ћа. Све ча ност је отво ре на го во ром пред сед ни ка Об ла сног од бо ра Ја дран ске 
стра же др Ива Стол на, ко ји се при се тио кра ље вог до ла ска у Сплит 1910. го ди не, на-
кон че га је др Иво Пе ро вић све ча но от крио спо ме ник. Пе ро вић је ис та као да ће спо-
мен-све ти о ник ове ко ве чи ти „оне зна чај не мо мен те” ко је су „си но ви древ ног гра да 
Спли та нај пре у ви зи о нар ском по ле ту до жи ве ли још пре че тврт ве ка, ка да су про-
го во ри ла ова бр да, кад су се из зе мље ди гле ва тре да не мим је зи ци ма, али за то врло 
ре чи то, ка жу оно што та да на род ни је мо гао отво ре но да ре че а што је и ка ко је у 
мо мен ту осе ћа ла ње го ва ве дра и мла да лач ка ду ша” (АНО НИМ 1935т: 4).

Иде о ло шки про стор про фи ли сан је на ра тив ним де лом спо ме ни ка са ва жним до-
га ђа ји ма ко ји су кра ља по ве зи ва ли са Спли том. На про че љу је по ста вље на по све та 
„Кра љу Алек сан дру I Ује ди ни те љу”. На ју жној стра ни за бе ле же но је да 26. ав гу ста 
1910. „Ов дје омла ди на Спли та ви до ви та и опле ме ње на пат ња ма по здра ви пр ви пут 
бу ду ћег ју го сло вен ског кра ља”, и да 29. но вем бра 1925. „На овом истом ме сту ре че 
ве ли ки краљ ’Бу ди те от сад као и до сад вер ни чу ва ри на шег мо ра. За Ва ма чвр сто 
сто ји ује ди ње на отаџ би на’” (РАЈ ЧЕ ВИЋ 2001: 165). Се вер на стра на би ла је но си лац сећа-
ња на кра ље ву му че нич ку смрт. За бе ле же но је да 14. ок то бра 1934. го ди не у Спли ту 
„ска ме ње на од бо ла до мо ви на [...] при ми ти је ло кра ља Му че ни ка вра ће но из ту ђи-
не где из дах ну уз ри је чи: ’Чу вај те ми Ју го сла ви ју’” (РАЈ ЧЕ ВИЋ 2001: 165). Тек сту ал не 
при ло ге су са спо ме ни ка укло ни ли ита ли јан ски фа ши сти у апри лу 1941. го ди не, не-
ду го на кон осни ва ња Не за ви сне Др жа ве Хр ват ске (БА БАЦ 2018: 351–352). 

Кра ље ве на вод не ре чи по твр ђу ју да су се на кон ње го ве смр ти иде о ло шке стра-
те ги је спро во ди ле с по себ ном па жњом. Сто га је на све ча ном от кри ва њу спо ме ни ка 
у Спли ту, мр твом кра љу сим бо лич но за ве то ва но: „Тво ју Ју го сла ви ју чу ва ће мо, Ви-
те шки Кра љу, Ује ди ни те љу наш, не раз двој ну [...] и на ста ви ће мо Тво је ве ли ко де ло око 
уса вр ша ва ња и уре ђи ва ња ве ли чан стве ног ју го сло вен ског до ма” (АНО НИМ 1935т: 4). 
За кљу че но је да у на ро ди ма Ју го сла ви је „жи ви дух Ви те шког [...] Кра ља, ко ји ће нас 
спо кој но во ди ти у срећ ну бу дућ ност” (АНО НИМ 1935т: 4). 

Ме ђу тим, ове иде је ни је де лио део хр ват ске штам пе, у ко јој су осим крат ких 
ин фор ма тив них чла на ка, ме сто про на шла и ста но ви шта су прот на зва нич ној др жав-
ној по ли ти ци. Не по зна ти но ви нар у Ја дран ском днев ни ку ин си сти ра на иде ји да се 
„u hr vat skom gra du Spli tu, u ko jem su se pred ti su ću i vi še go di na, za vri je me hr vat skih 
na rod nih vla da ra, od i gra va li va žni do ga đa ji u na rod nom i dr žav nom ži vo tu hr vat skog na-
ro da, po di že spo men-svje ti o nik na uspo me nu i po čast Kra lja Alek san dra Pr vog. Ovaj svje-
ti o nik sa cr ve nim svje tlom ko ji će ba ca ti zra ke na pu či nu na šeg Ja dra na ne ka bu de pu to kaz 
na šem na ro du, da ču va i bra ni na še mo re, ko je je ne koć bi lo hr vat sko, ovu na šu oba lu koja 
je bi la i osta la hr vat ska” (ANO NIM 1935с: 6).

У истом ли сту пу бли ко ва ни су и члан ци у ко ји ма се на сто је по ву ћи па ра ле ле 
из ме ђу хр ват ства и ју го сло вен ства ко је је при ли ком све ча ног от кри ва ња спо мен-све-
ти о ни ка из ре као пред сед ник Об ла сног од бо ра Ја дран ске стра же, ко ји из ме ђу оста лог 
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ка же да се ту: „pred mje stom gdje je utr nu lo pr vo hr vat sko kra ljev stvo [...] ovim skrom-
nim spo me ni kom na še lju ba vi pre ma Kra lju Uje di ni te lju po ve zu je mo proš lost da le ku i naj-
bli žu, na šu Kra ljev sku proš lost u jed nu cje li nu, da je mi da naš nji i na še po tom stvo i sva ko 
ko nam ov dje pre đe prag do mo vi ne je din stve nim po gle dom za hva ti i da shva ti da je ovo 
na še od u vi jek bi lo i za to je ste i sad, i da je ov dje ja sno ocr tan krug ju go slo ven ske isto ri je” 
(ANO NIM 1935у: 5).

Ме ђу спо ме ни ци ма кра љу Алек сан дру ко ји су би ли по диг ну ти у Хр ват ској, спо-
мен-све ти о ни ку у Спли ту хр ват ска ме ђу рат на штам па по све ти ла је нај ви ше па жње. 
У да ни ма ко ји су прет хо ди ли от кри ва њу спо ме ни ка, не по зна ти но ви на ри Ја дран ског 
днев ни ка и Но вог до ба о овом ме мо ри ја лу из ве шта ва ли су го то во сва ко днев но. У члан-
ци ма је нај че шће на ја вљи ва но от кри ва ње спо ме ни ка. У Но вом до бу, исти члан ци че-
сто су пу бли ко ва ни под раз ли чи тим да ту ми ма (ANO NIM 1935л: 6; 1935м: 6; 1935н: 6). 
Члан ци су се ре ђе ти ца ли ини ци ја ти ве за по ди за ње спо ме ни ка (ANO NIM 1935а: 6; 1935б: 
10), док су знат но ви ше про сто ра до би ле те ку ће при пре ме за от кри ва ње спо ме ни ка 
(ANO NIM 1935ж: 5; 1935љ: 6; 1935њ: 6; 1935о: 6; 06. 12. 1935п: 6; 1935р: 2; 1935с: 6). Нај ин-
фор ма тив ни ји члан ци об ја вље ни су у да ни ма на кон от кри ва ња спо мен-све ти о ни ка. 
У овим члан ци ма ис црп но је пи са но о ра ду од бо ра за по ди за ње спо ме ни ка. Ци ти-
ра ни су го во ри ви со ких зва ни ца са от кри ва ња спо мен-све ти о ни ка, ко ји су ви ше-
стру ко зна чај ни за са гле да ва ње ка ко днев но по ли тич ког, та ко и ши рег ју го сло вен-
ског кон тек ста. Јав на ре цеп ци ја и из ве шта ва ње углав ном су би ли по ли тич ки ко рект-
ни, гра ђе ни на стро гој ли ни ји ју го сло вен ског иде о ло шког де ло ва ња (ANO NIM 1935ћ: 
1–3; 1935у: 5; 1935ф: 5).

Ова ко рект ност пот пу но је иш че зла не ко ли ко го ди на ка сни је, ка да је ме ђу рат-
на Ју го сла ви ја не ста ла на гло и на сил но. Ње на суд би на би ла је за пе ча ће на ве ли ком 
срп ском на ци о нал ном тра ге ди јом, ко ја је за по че ла са ус по ста вља њем про фа ши стич ке 
уста шке вла сти у Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Кра љев спо ме ник је сру шен по чет ком 
1941. го ди не (РАЈ ЧЕ ВИЋ 2001: 166), а с њим и иде ја о Алек сан дро вој Ју го сла ви ји, зе мљи 
у ко јој ће ње ни на ро ди „без из у зет ка на име, ве ру и пле ме [...] жи ве ти срећ ни и за-
до вољ ни као пра ва и исти ни та бра ћа” (АНО НИМ 1935т: 4).

Спо ме ник кра љу Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу у Ву ко ва ру

Пре ма про јек ту Ма ри на Сту ди на из ра ђен је спо ме ник кра љу Алек сан дру у Ву-
ко ва ру. Мо ну мен тал на за ми сао овог спо ме ни ка оства ре на је при ме ном ма сив ног тро-
слој ног по сто ља од бе лог дал ма тин ског мра мо ра и брон за не сто је ће фи гу ре кра ља. 
Сим бо ли ка Сту ди но вог де ла по себ но је на гла ше на на пред њој стра ни по ста мен та, 
са ре ље фом „За хвал ност”, ко јим је при ка за на „Ју го сла ви ја као из ра зи ти тип на ше 
же не из на ро да, же не бо ла и пре га ра ња, озбиљ не же не. Она пле те ло во ров ве нац за 
ко ји јој до да ју гран чи це ње на три син чи ћа” (БРА ВО 1936: 9). Де ца сим бо ли зу ју Ср бе, 
Хр ва те и Сло вен це, док је ве нац на ме њен кра љу „Му че ни ку и Ује ди ни те љу”, чи ја је 
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ма сив на фи гу ра по ста вље на на рав ни врх 
спо ме ни ка. Краљ је при ка зан у по ход ној 
уни фор ми, огр нут пла штом, с ис ту ре-
ном ле вом но гом. Слич но ре ше ње ра ни је 
је при ме ње но у Ва ра жди ну и Су ша ку. 
Сто га се на ву ко вар ском при ме ру мо гу 
про на ћи не фор мал ни, нео зва ни че ни 
обра сци по ме ну тог ико но граф ског про-
гра ма ко ји је при ме њи ван у ре а ли за ци ји 
ју го сло вен ских ди на стич ких спо ме ни ка 
у град ским сре ди на ма. Ње го во уво ђе ње 
ни је би ло вид по ли тич ких усту па ка, већ 
про цес естет ске ево лу ци је иде ја и ду бљег 
раз у ме ва ња јав ног ка рак те ра кра ље вих 
спо ме н-о бе леж ја у ам би јен тал ним и ур-
ба ни сти чким це ли на ма ју го сло вен ских 
гра до ва, ко ји ма су се во ди ли њи хо ви ауто-
ри. Сим бо лич ка цр та ву ко вар ског спо ме-
ни ка пред ста вље на је у ста ву ко ји је оце-
њен као „са свим при ро дан”, ста ву у ко јем 
се краљ „ле вом ру ком на сла ња на бал чак 
са бље”, док „де сна ле жи бла го пре ко леве” 
и у њој краљ „др жи сви так пер га мен та, 
сим бол ак та ује ди ње ња Ју жних Сло ве на” 
(БРА ВО 1936: 4) (сл. 5).

Спо ме ник је на пра вљен у Сту ди но-
вом ате љеу на Во ждов цу у Бе о гра ду, ода-
кле је до пре мљен у Ву ко вар. Сту дин је 
био ва јар ко ји се „та ко ре ћи спе ци ја ли-

зо вао за из ра ду спо ме ни ка Бла же но по чив шем Кра љу Алек сан дру”, и умет ник ко ји је 
до след но по ка зи вао ка ко се ју го сло вен ска „иде ја и сим бол пре тва ра ју у умет нич ко 
де ло ко је као ра ди ум зра чи кроз по зи тив не емо ци је умет ни ка” (БРА ВО 1936: 4). От кри-
ва ње је пла ни ра но у скло пу обе ле жа ва ња дру ге го ди шњи це уби ства кра ља Алек сан-
дра, 9. ок то бра 1936. го ди не (АНО НИМ 1936х: 18). Ме ђу тим, спо ме ник је от кри вен 18. 
но вем бра 1936. уз при су ство на ро да, ву ко вар ских удру же ња и иза сла ни ка Дво ра, ко је 
је пред во дио пу ков ник Ми лан Пр пић. Не ду го на кон по ди за ња спо ме ник су сру ши ле 
уста ше пред во ђе не го сти о ни ча рем Отом Ка зи лом у апри лу 1941. го ди не (БА БАЦ 2018: 
352–353).

Ву ко вар ски спо ме ник, али и дру ги кра ље ви спо ме ни ци ко ји су по ди за ни ши-
ром Ју го сла ви је то ком 1936. го ди не, оста ли су у сен ци ве ће и ва жни је це ре мо ни је, свет-
ског ре но меа, ко ја је одр жа на у Па ри зу и на ко јој су от кри ве ни спо ме ни ци кра ље вима 

Сл. 5. Споменик краљу Александру I 
Карађорђевићу у Вуковару, 1936. 

(https://www.zvo.hr)
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Пе тру и Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу. Све ча но сти је лич но при су ство вао фран цу ски 
пред сед ник Ле брен, ко ји је у свом го во ру ис так нуо да се „Фран цу ска [...] при пре ма-
ла две го ди не да ода част Кра љу Алек сан дру, ју на ку, ко ји се увек из ја шња вао као њен 
вер ни при ја тељ, њен вер ни са ве зник и њен ва трен по што ва лац”, и да је у „ат мос фе ри 
оп штег бо ла” схва тио „те сне ве зе ко је су са ње го вим на ро дом ве зи ва ле овог вла да ра 
до и ста на род ног по ње го вом по ре клу и по ње го вом по и ма њу ју го сло вен ских ствар-
но сти” (АНО НИМ 1936ц: 4).

На кон кра ље ве смр ти, те су „ствар но сти” би ле ма ње на род не, а ви ше за ви сне од 
ста ва по ли тич ких струк ту ра. Про јек то ва ни ка рак тер кул та „Кра ља Му че ни ка и Ује-
ди ни те ља”, чи тљив је у не кон зи стент ном ста ву ко ји су вла сти има ле пре ма Алек сан-
дро вој ме мо ри јал ној ба шти ни. Ни је би ло лич ног при су ства дво ра Ка ра ђор ђе ви ћа 
то ком це ре мо ни ја от кри ва ња спо ме ни ка краљу, већ увек њи хо вих иза сла ни ка са ни жих 
по ли тич ких по зи ци ја. При мер фран цу ског пред сед ни ка ко ји је лич но одао по част 
кра љу Алек сан дру уче шћем у осве ће њу ње го вог спо ме ни ка у Па ри зу, у вре ме ка да то 
кра ље ви ди рект ни на след ни ци не чи не, по ја ча ва ути сак о не са гле ди вим раз ме ра ма 
ап сур да ју го сло вен ске по ли ти ке.

За кљу чак

Спо ме ни ци кра љу Алек сан дру I Ка ра ђор ђе ви ћу у хр ват ским ур ба ним сре ди на ма 
по себ но су пре по зна тљи ви у ме мо ри јал ној ба шти ни ме ђу рат не Ју го сла ви је. Иа ко су 
сви без из у зет ка уни ште ни у ва ло ви ма мр жње и на си ља, ко ји су сти гли с Дру гим 
свет ским ра том, они су и да ље ва жно све до чан ство о кул ту ри и умет но сти ју го сло-
вен ских на ро да с кра ја ме ђу рат ног раз до бља. Осим што су би ли де ла по све ће на пр вом 
ју го сло вен ском кра љу, ко ја су ак тив но би ла укљу че на у иде о ло шке по сту ла те кул та 
лич но сти кра ља Алек сан дра, та ко ђе су би ла и зе нит ни тре ну ци у ра ду ме ђу рат них 
хр ват ских умет ни ка. Сто га су, с јед не стра не, ти спо ме ни ци би ли са чи ње ни од идео-
ло шки обо је них иде ја, док су с дру ге стра не би ли сво је вр сни an gro сло бод них умет-
нич ких стре мље ња ве ли ка на ју го сло вен ске умет но сти. Тре ба ло је ко нач но оку пи ти 
ди су ни ра не ју го сло вен ске ствар но сти око лич но сти кра ља Алек сан дра, „Му че ни ка” 
и „Ује ди ни те ља”. Ме ђу тим, би ла је то уто пи ја. Кон крет ни до ме ти би ли су пот пу но 
су прот ни. Уме сто да око кра ље ве лич но сти оку пе оне дру штве не сна ге ко је би уједи-
ње не про на шле при ли ку за раз вој ју го сло вен ског дру штва, ње го ви спо ме ни ци анга-
жо ва ли су оне ру ши лач ке стру је ко је су од ба ци ле ње го во по ли тич ко за ве шта ње и 
за трле ње го ву ме мо ри јал ну ба шти ну. Та да су не по врат но из гу бље на ва жна де ла хр ват-
ских ва ја ра, ве ли ка на ју го сло вен ске умет но сти. У дру штве ној ат мос фе ри за тро ва ној 
то та ли тар ним иде о ло ги ја ма, на до је ном мр жњом и не тр пе љи во шћу, ру ше ње спо ме-
нич ке ба шти не кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа у Хр ват ској и ши ром Ју го сла ви је 
до се гло је раз ме ре ка кве ни су би ле за бе ле же не у мо дер ној европ ској исто ри ји.
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Ta di ja B. Ste fa no vić
MO NU MENTS TO KING ALEK SAN DAR I KA RA ĐOR ĐE VIĆ IN CRO A TIAN  

UR BAN ARE AS AND THE IR RE CEP TION IN THE IN TER WAR PRESS

Sum mary

Among the Yugo slav me mo ri als erec ted from the as sas si na tion of King Alek san dar I Ka ra-
đor đe vić to the out bre ak of World War II, mo nu ments to the first Yugo slav mo narch we re part of 
the most wi de spre ad gro up of mo nu ments erec ted in the com mon sta te du ring this pe riod. Mo nu-
ments pla ced in Cro a tian ur ban are as we re at the fo re front in terms of ar ti stic and ur ban sig ni fi-
can ce. Alt ho ugh they we re lar gely re a li zed in a sculp tu ral form, they we re part of bro a der ur ban 
plan ning of the city’s cen tral units of in ter war Va ra ždin, Su šak, Split, and Vu ko var. The pu blic 
cha rac ter of the se mo nu ments is re pre sen ted on a mo nu men tal sca le and a do mi nant ur ban po si-
tion. The ide o lo gi cal bac kgro und was not less im por tant as an exam ple of tho se cul tu ral and ar ti-
stic va lu es in to which the tra gic cur rents of the Yugo slav re a lity we re con stantly flo wing. They we re 
ba sed on am bi va lent va lu es pro jec ted bet we en Yugo slav uto pi as that pro mo ted the cult of the “mar-
tyr” king as the fo un da tion of uni fi ca tion, and Cro a tian na ti o na list cur rents that did not ac cept 
Yugo slav po li ti cal va lu es. Alt ho ugh mo nu ments to King Alek san dar in Cro a tia had a po li ti cal agen-
da, oft en wit ho ut to pic, the fi eld of mo nu ment cul tu re was open eno ugh for all le a ding Cro a tian 
and Ser bian ar tists who cre a ted works that we re not over sha do wed by ide o lo gi cal ex pec ta ti ons. 
The re fo re, the mo nu ments to King Alek san dar we re not me rely a re flec tion of art for a po li ti cal 
pur po se. The ir de ve lop ment was not ex clu si vely gu i ded by the po li ti cal doc tri nes of sta te pur cha sers 
but en su red the aut ho rial au to nomy of le a ding Yugo slav ar tists of Cro a tian and Ser bian ori gin, 
Meš tro vić, Au gu stin čić, Stu din, Kr ši nić, Ču lić, Ga lić, and Sto ja no vić, who cre a ted thro ug ho ut the 
King dom of Yugo sla via. All mo nu ments to King Alek san dar erec ted in Cro a tian ur ban are as, Va ra-
ždin, Su šak, Split, and Vu ko var we re top pled at the be gin ning of World War II by fa scist aut ho ri ti es. 
In a so cial at mosp he re po i so ned by to ta li ta rian ide o lo gi es, bre ast fed with ha te and in to le ran ce, the 
de mo li tion of the mo nu men tal he ri ta ge of King Alek san dar I Ka ra đor đe vić thro ug ho ut Yugo sla via 
has re ac hed a sca le not re cor ded in mo dern Eu ro pean hi story. 

Keywords: mo nu ments, King Alek san dar, ur ban, Cro a tia, in ter war pe riod, press, re cep tion.
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