Нада Петровић

Изложба Александар Први – краљ
Југославије 1918–1934. у Архиву Србије
и Црне Горе
Архив СЦГ је у току 2006. године приредио и другу изложбу архивских докумената Александар Први – краљ Југославије 1918–1934. која је
отворена 20. децембра 2006. На тај дан, пре 88 година, указом регента Александра Карађорђевића формирана је прва влада Краљевине Срба, Хрвата и
Словенаца на челу са Стојаном Протићем. Аутор изложбе и каталога је Митар Тодоровић, историчар – архивиста у Архиву СЦГ.
Изложбу је отворио министар културе у Влади Републике Србије Драган Којадиновић, уз присуство многобројних званица међу којима су били
кнегиња Јелисавета Карађорђевић, члан Крунског савета Драгомир Ацовић,
директор Задужбине краља Петра Првог Карађорђевића Миладин Гавриловић, представници регионалних архива и други.
Приликом отварања изложбе министар Којадиновић је, између осталог, нагласио: „Пред нама је изложба оригиналних докумената који су сведочанства о времену у годинама када је Александар Први био краљ Југославије. Изложена документа пружају појединости о догађајима, одређеним
питањима, личностима из политичке, дипломатске, друштвене, верске, економске историје и указују, што је и циљ изложбе, на богатство извора за нашу историју.
Архивска документа по својој суштини и дефиницији су историјски
извори првога реда, непоновљиви и незаменљиви, ничим и никада, што их
сврстава у вредности које су непроцењиве. Стога су разумљиви брига и настојање архивских послeника да их сачувају, обраде и припреме за истраживаче, али и да их покажу широј јавности путем оваквих изложби“.
Изложбена поставка је изазвала велико интересовање и медијску пажњу. Поједина оригинална документа су први пут изложена. Изложба садржи 357 докумената (фотографије, укази, закони, забелешке, споразуми, прес
клипинг и др.) и подељена је на осам тематских целина:
I.
Уједињење Срба, Хрвата и Словенаца. У овој целини први пут је изложена оригинална Одлука Велике народне скупштине српског народа у Цр-
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ној Гори, донета на седници 13/26. новембра 1918. у Подгорици, да се Црна
Гора уједини са Србијом.
II. Краљевски двор династије Карађорђевића: абдикација краља Петра
Карађорђевића, Кастел код Атине, 11. март 1919; веридба и женидба краља
Александра Првог; свадбена поворка краља Александра и румунске принцезе Марије Хоенцолерн, 8. јун 1922 (фотографије које се први пут излажу);
престолонаследник Петар после крштења, Београд, 21. октобар 1923; краљеви дворови (први пут је изложен авио-снимак Старог двора на Дедињу) и
други документи и фотографије.
III. Од парламентаризма до личне владавине: У оквиру ове целине, први
пут су изложена оригинална документа: оставка Николе Пашића на место
мандатара, 3/16. децембар 1918; порука заступника републиканске већине
банске Хрватске регенту Александру, 11. фебруар 1921; Устав Краљевине
СХС – Видовдански устав, 1921. године.
IV. Верска политика краља Александра – однос са Православном, Католичком црквом и Исламском верском заједницом.
V. Краљ и народ: посете краља Александра појединим местима у Краљевини Југославији.
VI. Задужбине краља Александра: Студентски дом краља Александра
Првог; Дом краља Александра Првог за ученике средњих школа; Споменик
незнаном јунаку на Авали и др.
VII. Балкан балканским народима: документа о Конференцији мира у Паризу, Малој Антанти, Балканском споразуму, односима са Албанијом, Грчком, Бугарском, Турском, Немачком, Италијом и Француском.
VIII. Марсејски атентат: оригиналан тестамент краља Александра о одређивању намесника и старатеља његовој малолетној деци, написан на Бледу
5. јануара 1934; извештај пуковника Јована Павловића, управника Двора, о
марсејском атентату; фотографије атентата и сахране краља Александра;
оптужница против атентатора, сведочења и извештај Станислава Винавера о
процесу у Екс ан Провансу, 19. фебруар 1936.
Драгоцена документа из ризнице Архива СЦГ, која су изложена на
овој поставци, изазвала су велико интересовање не само стручне већ и шире
јавности. Изложбу су, између осталих, посетиле госпођа Милица Димитријевић, кћерка маршала Двора Александра Димитријевића, као и унука генерала Жоржа који је био у почасној пратњи краља Александра и тешко је рањен у марсејском атентату.
Изложбена поставка Александар Први – краљ Југославије 1918–1934,
због обиља и вредности изложених докумената, биће отворена до 20. марта
2007.
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Средства јавног информисања на отварању
изложбе.

Посетиоци изложбе.

