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Избрисана сећања. 
Уништавање и ретуширање слике о несталој 

династији Обреновића

Апстракт: Чланак је посвећен феномену ритуалне десакрализације 
владара током честих и неочекиваних смена династија Обреновића и 
Карађорђевића у Србији ��� и �� века. Техника рушења култа последњих 
Обреновића указује на дугу и успешну традицију стварања и гашења ми
това на српској јавној и политичкој сцени. Данашња, углавном неповољ
на слика Обреновића, плод је залагања оних који су се нашли на власти 
непосредно после њиховог нестанка. 

Кључне речи: култ личности, деконструкција, Србија, Обреновићи, 
Карађорђевићи, Мајски преврат

Спектакуларни нестанак династије Обреновића, 29. маја 1903. године, 
један је од оних догађаја у српској историји које је лако било упамтити.1 Сам 
начин касније деконструкције владарског култа Обреновића и технике његовог 
уклањања из колективног памћења нације представљали су много сложеније 
поступке. Многи детаљи тог процеса остали су непознати, или су промакли не
пажљивом оку посматрача. Чињеница је да је ипак реч о планском раду чији је 
једини циљ био да се сећање на несталу династију изнова моделира, у складу 
са променама које су се у Србији догодиле. 

Култ краља Александра и краљице Драге зачет средином 1900. године, био 
је последњи и најмање развијен изданак на богатом стаблу владалачке идеоло
гије Обреновића. Та династија је, уз извесне прекиде, владала земљом још од 
1�15. године. Њен оснивач Милош Обреновић, просвећени апсолутиста кнез 
Михаило и први српски краљ �после Косова“ – Милан IV, чинили су три сасвим 
особита типа владара. Као и његови велики преци, краљ Александар доведен је 
на престо уз громогласне усклике народног одушевљења и општих симпатија. 
Било је то путем дворског државног удара, у априлу 1�93. године.2

1 Сви датуми у тексту дати су по старом календару.
2 С. Јовановић, Влада Александра Обреновића, I, Београд 1990, стр. 1�9–193. 
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Карикатура – Геџино воскрсење („Геџа“ бр. 9, �893)
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После многих популистичких манифестација које су пратиле тај чин, 
уследио је оштар заокрет двора удесно. Од �радикалског“ краља, Александар 
Обреновић убрзо постаје оштар противник народњачке идеологије. Наредних 
година он се представљао као владар склон строгим и бирократичним метода
ма управљања, са девизом – за краља и отаџбину. Уз помоћ краља Милана као 
главног политичког саветодавца, у земљи је успостављен режим самодржавља, 
који ће многи доцније означити као сасвим недемократски.3 

Све то било је нагло прекинуто у јулу 1900. године, након неочекиване на
јаве веридбе краља Александра и дворске даме Драге Машин. Та сензационал
на вест била је увод у последњу, најмање промишљену епизоду у владалачкој 
историји династије Обреновића. Једини циљ краља Александра у том тренутку 
био је да заштити своју брачну намеру, макар и по цену потпуног раскида са ро
дитељима и свим носиоцима дотадашњег режима.4 Жестоко противљење краља 
Милана, али и необично хладан пријем те вести у широј јавности, представљали 
су стварну опасност за циљеве младог монарха. Како би ојачао своје позиције, 
пољуљане уздржаним ставом политичке елите, краљ Александар посегао је за 
већ опробаним средствима популаризације новог режима. 

Новинарство у Србији, увек под снажим утицајем извршне власти, доне
ло је обиље текстова који су узносили краљеву племениту намеру да се ожени 
Српкињом.5 Службена гласила, локалне новине, дневна и страначка штампа 
величали су тај потез младог краља, представљајући широј публици бројне 
користи које ће он донети.� Стотине телеграма подршке, депутација из народа 
и опште весеље обележили су дане после обзнањивања те краљеве одлуке. 
Свирком и игром око печених волова, по свим варошима Србије, овековечен је 
чин веридбе Александра Обреновића и Драге Машин.7 Изгледало је као да се 
читава земља радује заједно са својим краљем.�

3 Термин �Владановштина“ – по имену председника кабинета др Владана Ђорђевића, постао 
j�� синоним за политичку реакцију и насиље режима према истакнутим представницима опозици синоним за политичку реакцију и насиље режима према истакнутим представницима опозици
је, од 1�97. до 1900. године. С. Јовановић, нав дело, II, стр. 134–135; Ж. Живановић, Политичка 
историја Србије у другој половини деветнаестог века, IV, Београд 1925, стр. 10–22.

4 Делајући одлучно, Александар Обреновић је без оклевања отпустио све званичнике који 
су остали одани краљу Милану, или су са резервом гледали на његове брачне намере. Тиме је 
сам краљ задао самртни ударац режиму који је годинама грађен у име Обреновића. А. Јовановић, 
Министарство Алексе Ц. Јовановића, Београд 190�, стр. 9–29.

5 Српске новине, бр. 154, 14. VI 1903; Исто, бр 155, 15. VI 1903. година.
� Вечерње новости, бр. 194, 1�. VII 1900; Исто, бр. 201, 23. VII 1900; Застава, бр. 1�0, 20. 

VII 1900, Мале новине, бр. 1�9, 11. VII 1900. година.
7 Све то било је претходно наручено и испланирано, под будним оком државне и општин

ске власти.
� Према лапидарној депеши Ужичког окружног начелства од 14. јула, вест о краљевој ве

ридби изазвала је велику радост у народу. �Синоћ Ужице осветљено, прангије пуцале, ракетле 
бацане, целу ноћ трајало весеље.“



34 Годишњак за друштвену историју 1–3, 2007.

Разгледница – краљевски пар �900. године

Ступање Драге Машин у дом Обреновића и њено успињање на ранг 
краљеве супруге и савладарке било је неопходно овековечити пригодним ли
ковним представама. Крајем 1900. избор је пао на радове академског сликараКрајем 1900. избор је пао на радове академског сликара 
Паје Јовановића. Уметник је најпре насликао портрет Њеног величанства, а 
по нарочитој жељи самог краља Александра. Та слика била је предложак за 
даље умножавање које је извршио дворски фотограф Милан Јовановић. Та 
репродукција била је ускоро одобрена као званични портрет, намењен пре 
свега државним надлештвима и институцијама.9 Нарочитим расписом рад 

9 То, међутим, није био једини предложак који је министар унутрашњих дела одобрио, по 
члану 14. Закона о штампи. Већ 27. IX 1900. године, било је допуштено књижару Антонију Ђор
ђевићу да штампа слике краља Александра и краљице Драге. АС, МУД, П, 1900, XXV15.
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академског сликара препоручује се као �уметнички“ израђен, а министар по
лиције тврдио је да ће портрети краљице Драге и краља Александра �бити 
врло леп украс за сваку канцеларију, а и приватну кућу“.10 Поред радова Паје 
Јовановића, популарност су стекле и слике краљевског пара које је касније 
израдио академик Влахо Буковац. Репродукције Буковчевих �допојасних“ 
портрета краља и краљице, израђене у �масној боји“, биле су врло распро
страњене по Србији.11

У исто време власти су биле засуте понудама мноштва књижара, сликара 
и трговаца уметничким предметима, чија је намера била да визуелном презен
тацијом увеличају ликове Александра и Драге Обреновић.12 Понуде за израду 
репродукција слика краљевског пара, литографија, разгледница и других пред
мета свакодневне употребе стизале су не само из Београда већ и из Земуна и 
Беча.13 За људе из света фотографије, који су имали скромну и често несигурну 
зараду, допуштење за израду репродукција са ликовима владара представља
ло би премију. Био је то читав један систем послова, склапаних у круговима 
трговаца, фотографа, књижара, штампара, произвођача разгледница и других 
јефтиних сувенира и предмета масовне продаје.14 

Масовна производња краљевских портрета, представљала је тек један од 
неколико начина уздизања култа краља Александра и краљице Драге. Снажење 
култа подстицано је и увођењем нових одличја. Једно од типичних средстава 
вештачке популаризације режима Обреновића била је Медаља за грађанске 
заслуге. Установљено 1902. године, то одличје ипак је дошло прекасно да би 
увећало наводну династичку оданост људи �грађанског“ реда.15 Медаља је била 
намењена �лицима грађанског реда без разлике сталежа, као награда за заслуге 
према Краљу, Краљевском дому или према Држави“. Истога дана обнародован 
је и указ о установљењу Медаље краљице Драге, која је била намењена �заслу
жним женскињама“.1� 

Величање краљице Драге нашло је свој одраз и у прикључењу њеног ро
ђендана списку постојећих државних светковина. Промене назива места, шко
ла, болница и културних удружења такође су улазиле у опус обавезних начина 

10 АС, МУД, П, 1901, X�V9�. Распис министра унутрашњих дела од 14. новембра 1900. 
године.

11 Б. Николајевић, Из минулих дана, Београд 19��, стр. 159, 211. Израз �масна боја“ веро
ватно подразумева да су боје на слици биле јарке.

12 А. Столић, Краљица Драга, Београд 2000, стр. 104.
13 АС, МУД, П, 1902, IX113.
14 АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 30235, 2�. XII 1901. година. 
15 Обреновићевска манија дељења мноштва војних и цивилних одличја и медаља, познатих 

под збирним називом – лимарија, изазвало је врло заједљиве коментаре домаћих писаца. Оба
веза ношења мноштва ордења и одликовања спаја имагинарну Страдију Радоја Домановића и 
Србију с почетка XX века.

1� Зборник закона и уредаба, �VII, стр. 1�3–1�5; А. Столић, нав дело, стр. 99.
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деловања.17 У такве потезе спадало је и повезивање институције војске са име
ном нове краљице. Осми пешадијски пук је већ у лето 1900. године, проглашен 
за почасни пук краљице Драге. Наредне године и четврти гардијски коњички 
пук назван је пуком краљице Драге.1� Често је, такође, било и подсећање да су 
краљичини преци учествовали у славном Таковском устанку.19 Приметно је 
било посезање за примерима из древне прошлости и неизбежном немањићком 
традицијом.20 Краљица је чак сама осмислила нарочиту женску ношњу, налик 
на одоре племкиња и краљица средњовековне Србије. Ускоро су се појавиле и 
разгледнице са ликом краљице Драге у том �свечаном“ руху.21 

Како би краљицу Драгу представио као стварну заштитницу народних 
традиција, достојну дома Обреновића, нови режим уложио је доста труда у 
покушај оживљавања и преобликовања постојећих историјских образаца. То
ком пуне три године, колико је развијан култ савладарства, учињено је много 
на том пољу. Као потпуно вештачка творевина, култ краљевског пара захтевао 
је стално одржавање, уз масовно коришћење визуелних и медијских техника 
и помагала која су двору стајала на располагању. Стога се краљ Александар 
спремно одрекао дела сопствене политичке популарности, а заложио је и углед 
читаве династије како би увећао ауторитет своје изабранице. 

*

Читав тај напор, међутим, био је нагло прекинут у ноћи Мајског преврата, 
1903. године. Уз помоћ војске, у престоници је извршен државни удар, а кључне 
институције власти пале су у руке завереника без већих потешкоћа. Приликом 
извршења преврата, била су примењена најсавременија убојна средства и кон
султована знања стручњака и техничара. Инжињеријски официри укључени 
у заверу користили су динамитне штапине, неопходне за разбијање масивних 
врата која су затварала дворске собе. Без таквих помагала, изгледи да преврат 
успе били би много слабији, јер је време радило против завереника.22 

17 Село Злокућани постало је Драгинац, село Велики Бошњак преименовано је у Драгиње, 
образовано је и ново село Драгово, те општина Драговска. Зборник закона и уредаба издатих у 
Краљевини Србији, �V, стр. 2��, 290, 320, 322, 329, 3�3, 391; А. Столић, нав дело, стр. 99–102.

1� Зборник закона и уредаба, �V, стр. 291, Исто, �VI, стр. 400. У јесен 1900. године, широм 
Србије била је спроведена акција куповине и набавке коња за коњички пук краљице Драге. Међу
тим, само је богати Пожаревачки округ могао спремно да понуди већи избор расних грла. Супротно 
томе, сиромашнији окрузи су са много мање полета прихватили ту наметнуту акцију власти.  

19 С. Јовановић, нав дело, II, стр. 1�1.
20 А. Столић, нав дело, стр. 100–104.
21 Његова израда била је одобрена извесном Вилхелму Герку. АС, МУД, П, 1902, XXII

190. 
22 У једном тренутку, међутим, изгледало је да ће завера потпуно пропасти, јер су официри 

сатима безуспешно трагали за краљем и краљицом по мрачном дворском здању. Међу заверени
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Успех завере био је добрим делом плод сурове одлучности самих учесни
ка. О томе је најбоље сведочио брутални епилог који је наступио оног тренутка 
када су краљ Александар и краљица Драга коначно били пронађени. Без упозо
рења и у само неколико тренутака Њихова величанства била су ликвидирана, а 
затим и дивљачки искасапљена. Краљ Александар и краљица Драга, међутим, 
нису биле једине жртве те ноћи у Београду. Поред краљевског пара, појединих 
припадника дворске страже и неколицине министара, побијена су и краљичина 
браћа Никодије и Никола Луњевица.23 

Исход крвавог оружаног окршаја у двору и смрт последњих Обреновића 
определили су даље догађаје. Необавештеној јавности било је најпре потреб
но саопштити званичну верзију догађаја. Из ње је било изостављено мноштво 
гнусних детаља везаних за сам чин краљеубиства.24 Један од таквих била је и 
преметачина са пљачком у стану Христине Петровић, краљичине сестре, учи
њена непосредно после убиства краљевског пара. Њу је, уз претњу оружјем, 
извео један од водећих официра завереника Војислав Танкосић.25 У прогласу 
који је привремена влада издала у службеним гласилима 29. маја 1903. године, 
стајало је само да су те ноћи погинули краљ и краљица. Ближих података о то
ме како се то догодило није било. 

Насилна смрт којом су уморени краљ Александар и краљица Драга, те 
сасвим нарочит однос према њиховим посмртним остацима, открива да су 
творци новог поретка решили да потпуно раскину са прошлошћу. Унакажена 
тела краљевских супружника, официри завереници најпре су бацили са прозо
ра спаваће собе у дворско двориште. Прекривена белим платном и изложена 
погледима случајних пролазника, тела су касније изнова унета у двор, где је 
извршено �парање“ – званична секција лешева последњих Обреновића.2� Налазалаз 

цима јавила се и стрепња да су краљ и краљица успели да побегну неким тајним ходником који 
је, наводно, водио до суседног руског посланства. Д. Васић, Деветсто трећа, Мајски преврат, 
Београд 2002, стр. ��.

23 Иако се касније манипулисало цифром од чак 43 погинуле особе, током самог преврата 
и од последица тешких рањавања живот је изгубило свега десетак особа. �. ��� Wi�����,�. ��� Wi�����, T�����gh 
�����g� B��k�n, ��������� 1907, стр. 157; Д. Васић, нав дело, стр. ��–94; С. Јовановић, нав дело, II, 
стр. 335–343; Ж. Живановић, нав дело, IV, стр. 340–343.

24 Нацрт званичне верзије тог догађаја звучао је толико неубедљиво да се од њега касније 
одустало. Он је говорио о погибији краљевског пара услед наводне међусобне свађе, коју је војска 
само покушала да спречи. Српске новине, бр. 117, 29. V 1903; Д. Васић, нав дело, стр. 133. 

25 Том приликом однето је више од 4.000 динара у злату и сребру. Тај случај био је касније 
предмет дискретне полицијске истраге која се завршила без резултата. АС, МУД, П, Деловодни 
протокол, N��. 123�0, 2. VI 1903. 

2� �Министар унутрашњих дела наређује Санитетском одељењу да одреди два лекара који 
ће констатовати узрок смрти краља Александра и краљице Драге, и изврше секцију њихових 
тела“. АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 12222, 29. V 1903. година. 
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лекарске комисије, препуштен намерно новинарима, доносио је скандалозне 
детаље о краљевој и краљичиној интими.27 

Таквим потезима нових власти започео је процес планираних манипулаци
ја и смишљене деконструкције култа Обреновића, који ће трајати и наредних 
година. За оне који су се тих дана могли информисати само из дневних новина, 
тај догађај представљао је потпуно изненађење и изазивао неверицу. Детаљи о 
самом преврату били су штури и сасвим неповезани. Осим чињенице да је кра
љевски пар заиста убијен, мало се шта могло узети као сасвим извесно. Више 
података о сензационалном убиству могло се сазнати из листова у Аустроугар
ској. Они су нудили непречишћене и сочније верзије догађаја, какве се нису 
могле читати у београдским листовима.2� 

Убиство краљевског пара и свргавање династије Обреновића ставило је 
пред �револуционарну“ владу читав низ сасвим конкретних задатака. Један 
од хитнијих био је укоп последњих Обреновића. Краљевски пар сахрањен је 
наредне ноћи после убиства без звоњаве са београдских цркава и без погребне 
поворке.29 На колима пожарне чете, у један час после поноћи, краљев и краљи
чин ковчег једноставно су превезени од двора до старе цркве светог Марка. На 
тамошњем гробљу тела Александра и Драге Обреновић укопана су уз скраћени 
црквени церемонијал. Сасвим недостојно дојучерашњих владара Србије, њихо
ва гробна места била су обележена простим дрвеним крстовима.30

Избор последњег коначишта покојника такође је говорио о намери нове 
власти да их маргинализује за сва времена, поступајући са једнаком дозом ци
низма и прагматичности. Тамо су се већ налазили гробови појединих чланова 
династије Обреновића. Њих је револуционарна власт желела да искористи за 
смештај земних остатака краља Александра и краљице Драге. Најпре је био 
раскопан гроб болешљивог Милана II, сина кнеза Милоша Обреновића.31 Како 
се он показао као исувише тесан, отворен је и гроб Ане Јована Обреновића, у 
који су коначно смештени краљевски ковчези.32 

У самој престоници, међутим, већ увелико је владало празнично и ско
ро еуфорично расположење, подстицано са разних страна. Београд је већ 29. 

27 Краљ је проглашен за алкохоличара, са почетном фазом цирозе јетре и абнормално дебе
лим костима лобање. Краљичина физиолошка неспособност да роди наследника такође је била 
наглашена у поменутом лекарском извештају. Вечерње новости, бр. 14�, 29. V 1903; Застава, 
бр. 120, 3. VI 1903. година.  

2� Застава, бр. 120, 3. VI 1903. година. 
29 �. ��� Wi�����,�. ��� Wi�����,. ��� Wi�����,��� Wi�����, Wi�����,Wi�����,, нав дело, стр. 157–1�0.
30 Д. Васић, нав дело, стр. 115–117.
31 После раскопавања гроба давно преминулог Милана II Обреновића, отваран је и сам 

кнежев ковчег. Тада је са његове руке скинут и златан прстен са натписом: �МИЛАН М. О. К. 
СРБСКИ 1�39“. Тај прстен министар полиције предао је касније министру просвете и црквених 
дела. АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 12355, 2. VI 1903. година.

32 Д. Васић, нав дело, стр. 115–117; Ж. Живановић, нав дело, IV, стр. 341–342.
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маја изјутра освануо искићен заставама. Великошколци и гимназисти лутали 
су улицама, политичари су са балкона узвикивали ватрене говоре окупљеним 
гомилама, док се пред пуним кафанама играло коло. Према речима једног стра
ног очевица, Београд је тих дана наликовао једној огромној лудници. Поједина 
домаћа гласила чак су предлагала да се проваљени дворски прозор са кога су 
бачена тела омражених Обреновића остави потпуно нетакнут, јер је реч о спо
менику из кога је синула слобода српског народа.33 

Због опасности да опште весеље прерасте у неконтролисане догађаје, ор
ганима власти у унутрашњости наређено је да �разложним“ путем одвраћају 
свет од идеје да у масама одлази у престоницу.34 Ред у Београду потпуно је 
повраћен тек неколико дана после преврата, а талас бурних прослава ширио 
се провинцијским варошима. Наредних дана било је много поломљеног ка
фанског инвентара, те плафона у весељу изрешетаних револверским хицима. 
Изнова је мноштво волова било испечено као обавезна жртва светковинама 
општег обележја. Поред животињских, било је том приликом и случајних 
људских жртава.35 

У међувремену новине су почеле да доносе и прве одлуке привремене вла
де, док су речи: �народ“, �патриотизам“, �захвалност“ и �одушевљење“, пуниле 
ступце дневних гласила. Као и у време прогласа веридбе краља Александра, 
у јулу 1900. године, са свих страна изнова су потекли инструирани телеграми 
честитања и одушевљења. �Загрејани заједничком љубављу“ и �одајући славу 
јунацима јучерашњег историјског дана“, сви ти телеграми били су упућени �пр
вој влади слободне Србије“, �српској народној влади“, а �у часу када је витешка 
и родољубива војска стала уз народ“.3� 

Иако сачињена од прекаљених обреновићевских политичара, привремена 
влада убрзо је обзнанила свој рад на постављању кнеза Петра Карађорђевића 
на српски престо. Ускоро, из таме заборава изнова искрсава и име великог за
четника династије: �Карађорђе! То је велика, крилата реч“, писале су тих дана 
Српске новине.37 Верност новој династији исказивана је на сасвим различите 
начине и са разних страна. На репертоар Народног позоришта хитно је стављен 
комад: �Сабља бесмртног вожда Карађорђа“, док је �Полицијски гласник“ донео 
ганутљив чланак са насловом �Добро нам дошао!“3� Са друге стране, јеврејска 

33 Х. Хесапчиев, Служба на Българияја в чужбина, Софија 1993, стр. 4�.
34 АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 12403, 3. VI 1903; С. Краков, Живот човека на 

Балкану, Београд 2004, стр. 17.
35 У Чачку је погинуо опанчарски калфа Милија Вранић, приликом пуцања прангија на 

Малој пијаци. АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 12074, 29. V 1903. година.
3� Српске новине, бр. 120, 1. VI 1903; Исто, бр. 121, 2. VI 1903; Исто, бр. 122, 3. VI 1903. 

година.
37 Српске новине, бр. 130, 11. VI 1903; Зборник закона и уредаба, �VIII, стр. 395.�VIII, стр. 395., стр. 395.
3� Српске новине, бр. 133, 13. VI 1903; Полицијски гласник, бр. 22, 11. VI 1903. година. 
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црквеношколска општина известила је да ће у својој старој синагоги држати 
благодарење и молепствије за дуг живот и срећу Краља Петра I.39 

Већ првих дана после убиства краљевског пара припремане су и страте
гије дугорочног деловања које ће заувек одстранити наслаге обреновићевске 
традиције у Србији. Био је то задатак колико сложен толико и хитан. Својеврсно 
�очишћење“ простора за довођење династије Карађорђевића, био је одговоран 
и заметан посао. Зато су у првом плану била техничка питања, али политички и 
династички врло осетљива. Све оно што је до тада било учињено на величању 
нестале династије јавило се као сметња коју је требало отклонити. У кратком 
времену од 29. маја, када је Александар Обреновић убијен, до 11. јуна када је 
Петар Карађорђевић ступио на тло Србије, требало је уклонити макар оне сим
боле који су видно подсећали на верност претходној династији. 

Биле су то најпре официрске кокарде, и слике бившег краљевског пара. 
Први су своје кокарде са монограмом краља Александра демонстративно одба
цили сами завереници, оног јутра када су излазили из зграде двора.40 Министар 
војни захтевао је од осталих официра да то учине, наредбом од 4. јуна.41 Слично 
томе, уклањање слика бившег краљевског пара из државних надлештава почело 
је одмах после извршења преврата. Скинуте у престоници већ 29. маја, слике 
бившег монарха уклоњене су у осталим деловима земље тек 3. јуна.42 Требало је 
такође уклонити име покојног краља Александра и са путних исправа српских 
грађана који су прелазили државне границе.43 

Још један формалан, али врло значајан чин, било је поновно полагање за
клетве државних чиновника на верност новом краљу. То је нарочито захтевано 
од чиновника полицијске струке. Рок за полагање заклетве био је врло кратак. 
То је тражено 9. и изнова 10. јуна, да би већ наредног дана био извршен свечани 
дочек Петра Карађорђевића.44 За мање од две недеље први плодови револуције 
били су обезбеђени. 

39 АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 1249�, 4. VI 1903. година.N��. 1249�, 4. VI 1903. година.. 1249�, 4. VI 1903. година.VI 1903. година. 1903. година.
40 Д. Васић, нав дело, стр. 10�109.
41 Он је 3. јуна издао наређење да сви официри на кокардама носе монограм краља Петра I, 

а већ наредног дана јавља се и прва понуда за њихово ливење у месингу. АС, МУД, П, Деловодни 
протокол, N��. 1253�, 5. VI 1903; Српске новине, бр. 124, 4 VI 1903. година.

42 Министар унутрашњих дела депешом наређује свим окружним начелствима �да настану 
да се из свију канцеларија полицијских надлештава поскидају слике бившег Краља и Краљице.“ 
АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 1237�, 3. VI 1903; Д. Васић, нав дело, стр. 132–133.

43 Поједини српски путници доживљавали су код страних власти озбиљне непријатности, 
јер се у њиховим исправама још налазило име бившег краља Александра. Зато су полицијски 
званичници од министра добили наређење да доследно бришу име покојног краља и замењују 
га именом Петра I Карађорђевића. АС, МУД, П, 1903, XXXV4�.

44 �Министар унутрашњих дела наређује да одмах сви полицијски чиновници положе за
клетву по §�, Закона о чиновницима грађанског реда, па о извршењу одмах поднесу извештај.“ 
АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 1271�, 9. VI 1903. година. 
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После првих потеза, повучених у грозничавој журби, друга половина 
1903. и читава 1904. година протекле су у знаку постепеног и методичног рада 
на успостављању новог династичког поретка. За ту сврху призивање историје 
и славних дана прошлости могли су се изнова корисно употребити. Припре
ма прославе стогодишњице Првог српског устанка, на коју су се надовезале 
јесење крунидбене свечаности, заглушиле су ускоро сећања на Обреновиће.45 
Чак је и филмска индустрија, иако у Србији још у повоју, послужила за те 
сврхе. Први српски документарни филм – о крунисању краља Петра, јавља 
се као весник нове технологије у служби постојеће традиције величања кул
та личности.4� Вероватно је са истом сврхом 1911. године снимљен и први 
српски играни филм Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа, у режији 
Илије Станојевића. 

Изнова је маса фотографа, књижара и уметника писала молбе да им се 
допусти визуелно представљање новог краља.47 Међу њима било је и мно
штво оних који су сличне прилике тражили и под Обреновићима. Велик број 
понуда и понуђача слика новог владара стварао је почетне забуне.4� Зато је 
било наређено да се до усвајања званичне верзије краљевског портрета не 
приступа приватним аранжманима и куповини слика.49 Крајем 1903. године 
власт је препоручила да се као званично призната користи репродукција сли
ке краља Петра коју је насликао Влахо Буковац, а умножио трговац Стеван 
Лукачевић. 

Почетком новембра 1903. године у јавност је процурела вест да се министар 
полиције већ одлучио за рад Влаха Буковца, који је умножио трговац Стеван 
Лукачевић. Министар је своју одлуку поткрепио кратком тврдњом да је рад Бу
ковца �најбољи“, а препоручује га и то што је величина слике �тако удешена, 
да се могу употребити и оквири стари“.50 Многи обреновићевски оквири за 
слике опстали су тако и у наредним годинама, услед практичног схватања ми
нистра полиције да сами оквири нису носиоци династичке идеологије. Посао 
око израде слика новог краља, међутим, касније се извргао у читав скандал. Као 

45 Зборник закона и уредаба, �VIII, стр. 953.
4� М. ЦиндориШинковић, Летопис културног живота �90�–�907, Београд 1992, стр. 227. 
47 Већ 17. јула 1903. Српско краљевско повлашћено столарско акционарско друштво изнело 

је предлог за израду слика краља Петра. Портрети су могли бити израђени у две величине: фор
мат 0,�0 x 0,70 �, или 1,00 x 0,�5 �. Цена с�� кретала између 17 и 25 за прву, и 20 до 25 динара за 
другу понуду, зависно од врсте оквира. Министарство је предлог одбило, нагласивши да би та 
поруџбина представљала одвећ велики трошак. Уместо тога препоручено је одржавање јавног 
конкурса који би одлучио о најповољнијој понуди. АС, МУД, П, 1903, X�139. 

4� АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 1251�, 5. VI 1903; М. ЦиндориШинковић, нав 
дело, стр. 9�, 9�. 

49 Српске новине, бр. 142, 24. VI 1903. година.
50 Велика Србија, бр. �1, 4. XI 1903;XI 1903; 1903; Полицијски гласник, бр. 45, �. XI 1903. година.
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пријатељ краља Петра, Лукачевић је потпуно злоупотребио његово поверење 
и репродуковао мноштво слабих копија.51 

У међувремену су сви државни празници који су подсећали на Обреновиће 
били укинути, као и слављење рођендана убијене краљице. Под снажним утица
јем дневне политике ни 22. фебруар, датум проглашења Србије за краљевину, 
више се није налазио међу државним празницима. Насупрот томе, официри 
завереници су сваки 29. мај прослављали као дан укидања тираније Обренови
ћа, неформалним пригодним скупом у београдској кафани �Код Коларца“.52 За 
нове државне празнике узет је најпре 29. јун, рођендан краља Петра, и 27. ав
густ, рођендан престолонаследника Ђорђа.53 Уведена су и нова висока државна 
одличја, попут Карађорђеве звезде, док је са ордена Белог орла као класичног 
симбола Обреновића, скинут монограм краља Милана и замењен годином осни
вања Краљевине Србије.54 

Стварање нове слике прошлости представљало је још једно делотворно и 
дугорочно средство моделирања нове, негативне традиције о Обреновићима.55 
Тврдње да је реч о мрачном, полицијском, ненародном и недемократском режи
му, постају тада врло популарне. Укратко, мало се тога похвалног могло чути о 
бившем краљу Александру у првим годинама владавине нове династије. Познате 
јавне личности, попут Пере Тодоровића и Владана Ђорђевића, уз неколицину 
оних који су такође сматрани неизлечивим обреновићевцима, биле су јавно 
проказане.5� Око права на држање моралних придика поводом краљеубиства 
29. маја 1903. године, развила се читава полемика међу српским гласилима. 
Оптужујући између редова, Тодоровићев нови лист Огледало подсећало је да 
�само дивљаци играју око мртвих трупова својих жртава“. Лист Велика Србија 

51 Њих је по врло неумереној цени касније покушавао да прода многим институцијама, а 
нарочито општинама, школама и полицијским канцеларијама. Многе установе биле су напросто 
засуте сликама краља Петра, Карађорђа и принца Ђорђа, у жутим оквирима, за које је требало 
да плате 30 динара по комаду. Цена репродукције била је 5 или 15 динара по комаду, зависно од 
величине, али је сам �позлаћени оквир“ коштао додатних 15 динара. Велика Србија, бр. 99, 25. 
XI 1903; Д. Живоиновић, нав дело, II, стр. 149. 

52 Д. Мекензи, Апис, Горњи Милановац 199�, стр. �9.
53 Било је предлога да се за државни празник прогласи и сам дан доласка кнеза Петра Ка

рађорђевића у Србију, али се од тога касније одустало. На самом почетку 1904. године решено 
је да се краљев рођендан празнује као државна и народна светковина, а да се на Видовдан чини 
свечан помен изгинулим борцима за веру и Отаџбину. АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 
12723, 9. VI 1903; Зборник закона и уредаба, �VIII, 7�3, �09; Исто, �IX, 4.�IX, 4., 4.

54 Зборник закона и уредаба, �IX, 1–3, стр. 542.�IX, 1–3, стр. 542., 1–3, стр. 542.
55 У првом прогласу нове владе упућеном државним властима, режим пре 29. маја 1903. 

године назван је �системом без закона и без слободе“. Зборник закона и уредаба, �VIII, стр. 
791–792.

5� Између 1903. и 1907. године настале су и многе ретуширане аутобиографије и мемоари, 
људи из јавног живота и бивших политичких величина из времена Обреновића. 
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је на такве увреде жучно добацивао опозицији – �Одмакните се од тих гробова, 
јер они нису ваши!“57 

Неискреност и дволичност оних који су до Мајског преврата подржавали, а 
од тада осуђивали Обреновиће, појаве су које није тешко разумети. Представни
ци домаће елите иако су само из позадине пратили развој судбоносних догађаја, 
били су одлучни у намери да нестанак династије максимално искористе. Како би 
обезбедили своје позиције у новонасталој ситуацији, њима је сасвим одговарало 
порицање и уништење бројних доказа њихове пређашње лојалности Обренови
ћима. То се посебно односило на политичке прваке земље, радикале. 

Било је зато од нарочите важности уклонити од очију јавности и непристра
сних посматрача личну архиву краљева Милана и Александра. У њој су биле 
похрањене многе непријатне тајне српских политичара. Током 1904. године 
Пера Тодоровић отворено је изјавио да се са хартијама краља Александра, које 
су допале у руке политички моћних, врше разне злоупотребе и трговина. Док 
се поједина писма уништавају, дотле се неке хартије умножавају и спремају за 
објављивање ради даље политичке борбе. Стари новинар изнео је три основна 
предлога који су се најчешће чули у публици поводом садржаја поверљивих хар
тија покојног краља. Први је био да се сва грађа запечати и не отвара у наредних 
50 до �0 година, други, да се сва документа у потпуности објаве, док би, према 
трећем предлогу, читаву ту архиву, без остатка, требало уништити.5�

Према неким исказима, лична архива Обреновића већ је у ноћи преврата 
била делимично опљачкана и испретурана.59 Једно време њоме су располагали 
сами завереници. Ради поузданије контроле, архива је потом запечаћена и по
лицијским путем изузета, да би затим била предата вођама радикала. Касније 
су остаци тих докумената стављени на увид једној нарочитој и тајновитој 
трочланој комисији, сачињеној од представника три водеће странке.�0 Према 
постојећем договору, све што је могло умањити углед савремених политичких 
актера било је уништено. Оно што је од те грађе затим преостало, предато је др
жавној архиви на чување.�1 Данас на располагању стоји тек мањи део приватне 
преписке чланова краљевске куће, док у потпуности недостају документа која 
би сведочила о свакодневним сусретима монарха и вођа свих партија. Недостају, 
такође, многа писма оних који су се касније дичили својим оштрим отклоном 

57 Огледало, II, 729–73�; Велика Србија, бр. 27, 10 IX 1903. година.
5� Огледало, II, стр. 9�3–9�9.
59 Застава, бр. 120, 3. VI 1903. година. 
�0 Либерал и некадашњи повереник краља Александра, др Војислав Вељковић, као министар 

у новој �револуционарној“ влади, био је неко време задужен за чување краљевих хартија. Он је 
касније пружао отпор и оглушио се о неколико узастопних захтева полицијских власти да преда 
кључеве краљеве архиве. АС, МУД, П, Деловодни протокол, N��. 2�37�, �. X 1904. година.

�1 Д. Васић, нав дело, стр.152; Д. СтојимировићЈовановић, Силуете старог Београда, Бе
оград 1971, стр.19�; Д. Живоиновић, нав дело, II, стр. 55–5�. 
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према Обреновићима. Ригорозно уништење те преписке довољно је убедљиво 
сведочанство о њеном компромитујућем садржају. 

У међувремену били су појачани напори у различитим правцима ради 
потпуног затирања обреновићевске традиције у Србији. Тај процес отпочео 
је већ у лето 1903. године, отварањем добра Кошутњак крај Београда, које 
је до тада било искључиви ловни забран Обреновића.�2 До тада познат као 
место мученичке погибије кнеза Михаила, Кошутњак постаје још једно пре
стоничко излетиште.�3 Уследио је нехајан однос и према осталим �светим“ 
местима колективног памћења Обреновића. Позната је судбина двора у 
Топчидеру који је у наредном времену био изложен убрзаном пропадању. У 
исто време одвојена су државна добра од приватног власништва наследника 
породице Обреновић.�4 Ускоро је донета одлука о рушењу Старог конака, 
месту погибије последњих Обреновића.�5 За то време аукцијске продаје при
ватних збирки драгоцености, расуле су покретну имовину бивше династије 
на разне стране.�� 

Бројни су докази који сведоче о томе да је гашење култа Обреновића учиње
но врло темељито. Неколико година после преврата чак је и у самој престоници 
било тешко доћи до репродукција са ликовним представама чланова нестале 
династије.�7 Фотографи и књижари били су у страху и само уз највећи опрез 
нудили су те политички опасне сувенире. Занимање за њих углавном су пока
зивали ретки страни посетиоци.�� У исто време и последње визуелне представе 
краља Александра доследно су уклањане из званичне употребе. То је важило 
и за затечене филателистичке серије са његовим ликом. Сличице последњег 
Обреновића на поштанским маркама које су привремено задржане у оптицају 
уредно су биле прекриване српским државним грбом. 

Почетком 1904. године донета је и одлука о ливењу нове серије српске ме
талне монете. Краљ Петар Карађорђевић и вожд Карађорђе истисли су коначно 

�2 �Дежурни ађутант Њ. В. Краља обавештава да се од данас публика може слободно шетати 
по Кошутњаку, од � часова пре подне до 9 часова по подне.“ АС, МУД, П, Деловодни протокол, 
N��. 13449, 1�. VI 1903. година. 

�3 Том приликом одстрељена је готово сва племенита дивљач која се затекла у Кошутњаку 
– власништво нестале династије Обреновића. Београд у сећањима, 20, стр. 14�.

�4 Српске новине, бр. 122, 3. VI 1903. година.
�5 Д. ЂурићЗамоло, Стари конак у Београду, Годишњак града Београда, XXXVIII, 1991, 

115; Д. Живојиновић, нав дело, II, стр. 57. 
�� Продаје уметничких дела и накита вршене су у више наврата у иностранству. М. Циндо

риШинковић, нав дело, стр. 42, 49–50, 120–121, 141, 237, 254. 
�7 Чини се да су ликовне представе нестале династије биле сматране за извесну породичну 

вредност још само у конзервативнијим домовима Београда. Заштићене нејасним сентиментом 
према покојним Обреновићима, оне су опстајале као својеврсни бизарни вид пркоса према новом 
династичком поретку. Београд у сећањима, стр. 1�3.

�� �. ��� Wi�����, нав дело, стр. 1�5.
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Обреновиће и са шест милиона нових сребрних новчића.�9 Последњи корак у 
том смеру било је доношење нове химне Краљевине Србије. После вишегоди
шњих препирки у свету уметника и композитора, нови текст �свечане песме“ 
коначно је усвојен почетком 190�. године.70 Култ Обреновића, грађен читавих 
седам деценија, уништен је темељито и за сасвим кратко време. Сем неколико 
архитектонских споменика који су снажно подсећали на несталу династију, 
оно што је од Обреновића преостало било је комисијски пописано и предато 
забораву.71 

У раздобљу између два светска рата слика последњих Обреновића наме
њена широј читалачкој публици сасвим је упрошћена и сведена на низ стерео
типа. У популарном Свезнању из 1937. године краљ Милан упамћен је тек као 
личност одговорна за Тајну конвенцију и срамни Српскобугарски рат, док је 
краљ Александар приказан као кривац за пропаст читаве династије. Његова 
недолична женидба �женом сумњиве прошлости“ и краљичина лажна труд
ноћа испровоцирали су заверу официра, која је довела до гашења династије 
Обреновића.72 Текстови о последњим Обреновићима били су пропраћени врло 
суморним сликама, чини се нарочито одабраним за ту прилику. Сабласни пор
трети чланова нестале династије додатно су појачавали неповољан утисак који 
се могао стећи увидом у основни текст.

        
Портрети Краљева Милана и Александра Обреновића 

из Свезнања

�9  Зборник закона и уредаба, �IX, стр. 1��–1�9.�IX, стр. 1��–1�9., стр. 1��–1�9.
70  Зборник закона и уредаба, �XI, �2; М. ЦиндориШинковић, нав дело, стр. 103, 321. 
71 Д. Живоиновић, Д. Живоиновић, нав дело, II, 55–5�.
72  Свезнање  општи енциклопедијски лексикон, Београд 1937, стр. 4�, 1372.
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Summary

V�a��i�i�� ���va���vićć

Erased memories. Destroying and retouching the image 
of the lost Obrenovi�� dinasty�� dinastydinasty

M�������i��s ��f ����� �������i����s a����s������s a��� f�����������s ��f �������ai� ����as��i��s ����p����s����� v����� 
i�p������a��� ������ai�s, s��b���i�a��� ���b����i���������� i����� ��������i��s ��f ����� w������ �a��i���s. T��� i�a���� 
��f ����� ���s�� ��������� i� S����bia i� XIX a��� XX �����������, ���w��v����, was ����� a�wa�s bas���� ��� �i��� a��� 
����a�� ��������i��s. �a�� ��i���, ������i��� f����q������� a��� �����xp��������� ��a�����s ��f ����� ����as��i��s Ob����
���vić a��� �a��ađ����đ��vić, ����� p����s���a�i��� ������ �a�� ��issap��a��������. M�������i��s ��f ����� ��������� ��f ����� 
p����vi����s, ��iva� ����as��� was ����� ��bj����� ��f ���������a� ���i��i� a��� a����a��s. Ri����a� ��f ����sa���a�isa��i���, 
�b�asp����i��� ����� ����a��“, �����a��i��� i�a����s ��f �����a��� ���� ��pp����s����, �a�� ����� b�pass ����� �as�� Ob����
���vićs, �i��� �����sa���a�� a��� ����� q������� ���a��a. T��� �������i� ��f ����s�������i��� �����i�� ������, af������ ����� 
��v����������� ��f ����� Ma� 29���, 1903, p��i���s ���� ����� ������ a��� v����� s������sf��� ����a��i��i��� ��f a����ifi�ia� 
�a�i��� a��� ��isapp��a��i��� ��f �����s i� ����� S����bia� p��b�i� a��� p���i��i�a� s������. �����s����� i�a���� 
��f Ob�������vićs, �ai��� ���fav������ab���, ����p����s�����s a ����s����� ��f �a�� ��ff������s a��� p����sis������� w����� 
��f �����s�� w��� �a��� i����� p��w���� i������ia������ af������ �����i�� ����a���. 


