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Спасоје Стејић у „Видовданском процесу”
АПСТРАКУМ: Рад представља скраћену верзију мастер рада одбрањеног на Катедри за историју Југославије на Филозофском
факултету у Београду на тему Видовданског атентата и има
за циљ да пружи ближи увид у дешавања у вези са главним оптуженим за атентат, Спасојем Стејићем, и његовом улогом у дотадашњем комунистичком покрету, као и ефектом који је његов
чин имао на потоње догађаје у Краљевини Југославији. У раду ће
бити обрађена улога Спасоје Стејића у комунистичком покрету
до атентата, као и његова потоња судбина као затвореника у
казнионама Краљевине СХС/Југославије.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Видовдански атентат, Спасоје Стејић, Александар Карађорђевић, КПЈ.
Увод
Атентат Спасоја Стејића на регента Александра Карађорђевића 1921.
године није у ранијој историографији обрађиван као засебна целина, већ је
свођен на помен или констатацију да се одиграо. Разлог за овај недостатак
јесте мањак архивске грађе; оригинална грађа о истрази и суђењу уништена
је током Другог светског рата, али њени остаци се и даље могу пронаћи и на
основу њих се може стећи увид у овај важан, али историографски такорећи
заборављен догађај. Циљ овог рада је да, на основу скромне грађе и неколиких релевантних историографских и публицистичких дела1, детаљније пред1

Видовдански атентат пред судом. Извештај са претреса са стенографским белешкама, Београд, 1922; Љубомир Милин, Бели терор, Нови Сад, 1959; Драган Марковић,
Љубиша Ристовић, Пред непризнатим судом I, Београд, 1959; Славољуб Цветковић,
„Појава индивидуалног терора код младих југословенских комуниста 1921. године”,
Историја XX века бр. 7 (1965); С. Цветковић, „Идејне борбе у КПЈ двадесeтих година”,
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стави сам догађај атентата, али и живот његовог главног актера – Спасоја
Стејића од почетка његовог рада у комунистичком покрету у Краљевини Југославији до смрти у Другом светском рату.
Раднички покрет у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца
Почеци рада југословенских комуниста могу се пратити већ од првих
дана по Октобарској револуцији, када је у јуну 1917. у Кијеву основан Југословенски револуционарни савез.2 Савез није имао претерано велику улогу –
она се сводила на окупљање југословенских добровољаца и заробљеника на
једном месту – али је значајан као први облик организовања југословенских
комуниста на послу стварања југословенске партије. У раду ове организације се први пут, на месту члана Централног комитета, јавља и личност којом
се овај рад бави – Спасоје Стејић. Ипак, оно што овај догађај ставља у други
план, јесте чињеница да се одиграо у иностранству, а не на територији нове
државе. Са те тачке гледишта, знатно важнији тренутак било је оснивање
Комунистичке партије бољшевика Срба, Хрвата и Словенаца напорима југословенских повратника из Русије 5. октобра 1918. године у Марибору.3 Ипак,
чини се да рад југословенских повратника из Совјетског Савеза није био организован на некој широкој платформи. Први и главни циљ њихових напора
био је да, котистећи несигурно стање у Европи ослабљеној светским ратом,
чињеницом да је опште мишљење у радничком покрету било да је крах капитализма близу, и уз полет одушевљења успехом Октобарске револуције, у
Краљевини СХС изведе револуцију. Мимо задатка извршења преврата није
било организоване платформе на којој су деловали југословенски комунисти у овом периоду. Ипак, оно што је остало као значајно из овог периода
југословенског комунизма јесте појава водећих људи потоње Комунистичке
партије Југославије Николе Ковачевића и Фрање Дробног као главних организатора и Спасоја Стејића као организатора курирских послова југословенских комуниста.4
Комунистичка партија Југославије
Различите струје социјалистичке мисли, изузев представника из Словеније, састале су се на такозваном Конгресу уједињења, одржаном у Београду
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у: Политички живот Југославије 1914–1945, прир. Александар Рацковић, Београд,
1974.
Коста Николић, Бољшевизација Комунистичке партије Југославије 1919–1929. Историјске последице, Београд, 1994, 36.
Исто, 37; Живот и дјело Владимира Ћопића. Знанствени скуп (1976, Сењ), Ријека,
1978, 151; Историја Савеза комуниста Југославије, Београд, 1985, 46.
К. Николић, нав. дело, 40/41.
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од 20. до 23. априла 1919. године. Као резултат формирана је Социјалистичка
радничка партија Југославије (комуниста), и већ на самом конгресу донесена је одлука о њеном приступању Трећој (Комунистичкој) интернационали.5
Ипак, партија је била кратког века – постојала је свега нешто више од годину
дана и нестала већ на Другом (Вуковарском) конгресу, одржаном од 20. до 24.
јуна 1920. године, када је променила и име у Комунистичка партија Југославије (КПЈ). У записнику са конгреса остао је забележен и извештај Филипа
Филиповића, по коме је КПЈ у том тренутку имала 60.072 члана.6
Жеља радника за побољшањем свог положаја манифестовала се у новооснованој Краљевини СХС неколико пута. На првом месту, бар хронолошки, стајао је генерални штрајк у Београду од 5. фебруара 1920. године.7
Ако не по обиму, онда свакако по значају, овај штрајк су надмашили штрајк
железничара и штрајк рудара из исте године. Штрајк железничара трајао је
од 15. до 24. априла 1920. године.8 Узрок овог штрајка била је смена влада.
Одлазећа влада Љубомира Давидовића је за време свог мандата потписала
„Протокол споразума”, којим су регулисани услови рада, повишица надница
и других принадлежности у погледу железница. Када је на власт дошла нова
радикалска влада Стојана Протића, укидање овог протокола било је један од
њених првих потеза.9 Ова влада трудила се да умањи снагу радничког покрета, и већ је по свом доласку на власт планирала да донесе неку врсту закона
који би ограничавао радничке захтеве. Међутим, због јаке опозиције у Скупштини, није била у стању да ово тако брзо изведе. Из тог разлога прибегла је
доношењу низа уредаба које су, сабране, замениле планирани закон. Приликом поменутог штрајка на железницама кроз Скупштину је прошла Уредба
о поступку при штрајку на железницама, а крајем исте године и Уредба о
поступку при штрајку у рудницима.10 Наиме, 18. децембра 1920. године око
12.000 рудара у Словенији ступило је у штрајк. Иако је влада уложила напоре да се овај штрајк локализује, за њега се ипак сазнало, и проширио се када
је пет дана касније дошло до штрајка солидарности 5000 рудара у Босни и
Херцеговини.11 Увидевши да се ситуација отима контроли, влада је 24. децембра 1920. године донела Уредбу о поступању у случају нереда, штрајка,
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Историја СКЈ, 63.
Архив Југославије (АЈ), Фонд Савеза Комуниста Југославије (Савеза комуниста Југославије) (517) (Првостепени суд за град Београд), записник са Вуковарског конгреса.
Историја СКЈ, 69.
Исто, 68.
Бранислав Глигоријевић, „Демократска и радикална странка према револуционарним
покретима у Југославији”, Историјски гласник бр. 2 (1969), 100.
Б. Глигоријевић, нав. дело, 102.
Славољуб Цветковић, „Појава индивидуалног терора”, 454; Историја СКЈ, 76.
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и побуне у рудницима. На основу ове уредбе извршена је милитаризација
босанских рудника и војска, жандармерија и група „цивилиних гардиста”
напале су рударе из рудника „Крека” у Босни и Херцеговини. Наиме, доносећи ову уредбу, влада је овластила министра војске да рударе позове на
војну вежбу онда када је то сматрано за потребно. Када је издата наредба о
мобилизацији, на коју су се многи од рудара оглушили, запослени у руднику
су потпадали под војне законе по питању кажњавања, па је ускоро дошло и
до сукоба војске са штрајкачима. Већ 28. децембра 1920. године у Београду
је одржан протестни збор против интервенције и радници су били позвани на једнодневни штрајк солидарности са рударима. Влада је најаву овог
штрајка искористила као повод да 29. децембра 1920. године донесе „Обзнану”, којом је до доношења устава распустила све комунистичке организације, затворила комунистичке установе и запечатила просторије, те забранила
штампање и дистрибуцију комунистичких листова и друге литературе.12 Доношење „Обзнане” КПЈ је дочекао неспреман. Његово вођство је сматрало
да ни до чега сличног неће доћи, надајући се да режим неће смети да се на
тако насилан начин обрачунава са КПЈ после његовог успеха на изборима.
Из тог разлога, изостала је било каква снажнија реакција вођства КПЈ, које
је чак и толерисало неколика хапшења својих чланова у време доношења
„Обзнане”. Уместо позива на револуцију и супротстављање режиму, КПЈ
је позивао своје чланство на легитимност и поштовање законитости. На тај
начин КПЈ је занемарио револуционарна средства борбе ослонивши се на
парламент, сматрајући да ће преко њега изборити обарање Обзнане.13 Једини одговор „Обзнани” који је КПЈ успео да упути био је штрајк радника у
Загребу, 31. децембра 1920. године.14
С друге стране, чланови Савеза комунистичке омладине Југославије
(СКОЈ) били су много спремнији од партијских вођа и већ у јануару 1921.
године у Сарајеву је основан илегални Обласни секретаријат СКОЈ-а.15 Такође је било говора и о организовању митинга у Загребу, на коме је требало
да говори комунистички посланик Сима Миљуш, али је митинг растурила
полиција.16 Истовремено са овом акцијом СКОЈ-а у Загребу развијала се и
активност младих комуниста у остатку земље. На једном од састанака Обласног секретаријата КПЈ у Загребу представник СКОЈ-а Фрањо Пушкарић је
иступио против одлуке о чекању инструкција за рад из Београда и предложио
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С. Цветковић, „Појава индивидуалног терора”, 455; С. Цветковић, „Идејне борбе”, 90;
Живот и дјело Владимира Ћопића, 157.
С. Цветковић, „Идејне борбе”, 91/92.
Историја СКЈ, 77.
С. Цветковић, „Појава индивидуалног терора”, 457/58.
Исто, 459; С. Цветковић, „Идејне борбе”, 96; Живот и дјело Владимира Ћопића, 158.
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оснивање „ударних група” СКОЈ-а. Већ у мају 1921. године одржана је конференција илегалних група СКОЈ-а17, а постојали су и планови за организовање конференција илегалних група СКОЈ-а за читаву земљу у јулу 1921. Међутим, иако су напори вођства СКОЈ-а на организовању илегалног рада били
видљивији од напора вођства Комунистичке партије, ипак су имали слаб одјек код чланства и остали су углавном на локалном нивоу и међусобно слабо повезани. По каснијим сведочењима скојеваца, у организовању илегалног
рада имали су везу и помоћ старијих комуниста, попут Трише Кацлеровића,
Рајка Јовановића, Живка Јовановића и Моше Пијаде.18 С друге стране, остаје
нејасно ћутање партијског врха, које је тек у јуну 1921. године донело прве
смернице за илегални рад комуниста.19 Најзначанији кораци које је вођство
партије предузело биле су интерпелације Симе Марковића и Павла Павловића у Скупштини, којима је од министра унутрашњих дела Милорада Драшковића тражено повлачење „Обзнане” у јануару, односно отварање синдиката у
фебруару 1921. године.20
Црвена правда и идеја индивидуалног терора
За то време чланови СКОЈ-а су се припремали за још драстичније кораке илегалног рада у борби против „Обзнане”. У многим деловима Југославије још је била жива успомена на атентате којима су се млади Југословени
борили за стварање државе. Оно што је ову успомену чинило посебно значајном за младе комунисте била је чињеница да су се неки од учесника тих
атентата тада налазили у редовима КПЈ, тј. СКОЈ-а. Из жеље младих комуниста да измене тренутно стање и учине нешто што би показало да је КПЈ
спреман да се бори, настала је и организација позната као „Црвена правда”.
Извршни комитет „Црвене правде” чинили су Рудолф Херцигоња, Родољуб
Чолаковић и Јанко Мишић.21 Чини се да је идеју покренуо Р. Херцигоња,
који је сматрао да је вођство партије подељено и да још није донета одлука
о томе да ли ће партија наставити да се бори легалним средствима или ће
дати знак за револуцију. Будући да је идејно био ближи другој могућности,
Р. Херцигоња је почео организовање рада на тој основи. Међутим, у врху
партије се јесте јавио раздор, али су групе биле другачије. Група окупљена
око С. Марковића сматрала је да не треба дозволити да „Обзнана” испровоцира комунисте и да се треба водити легалним средствима, тј. преко парла17
18
19
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С. Цветковић, „Појава индивидуалног терора”, 460; С. Цветковић, „Идејне борбе”,
93/94
С. Цветковић, „Појава индивидуалног терора”, 461.
К. Николић, нав. дело, 52/53.
С. Цветковић, „Идејне борбе”, 97.
С. Цветковић, „Појава индивидуалног терора”, 465.
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мента. Друга група, око Т. Кацлеровића, није заступала ово мишљење, али
је била далеко од опције терора. Ова група је, наиме, сматрала да треба одржавати живим и рад у парламенту, али да он не треба да буде тежиште рада
КПЈ, већ да оно треба да буде пренесено на организовање демонстрација и
штрајкова, којима би се вршио притисак на режим да повуче „Обзнану”.22
Међутим, остаје чињеница да је „Црвена правда” формирана са циљем да
изврши притисак на режим и изазове повлачење „Обзнане”, и то путем индивидуалног терора, тј. низом атентата на истакнуте политичке фигуре у
земљи. Претпоставља се да је на овакву идејну оријентацију „Црвене правде” утицао тзв. Револуционарни савез пелагићеваца, основан 9. марта 1919.
године на Стражилову, који је, између осталог, прихватао идеју индивидуалног терора. Као и „Црвена правда”, овај савез био је састављен махом од
младих комуниста.23 Према оснивачком документу Савеза пелагићеваца, све
организације Савеза су биле обавезне „да организују своје војне комитете
за мобилисање пролетаријата, радника, и сиромашних сељака и да од њих
формирају одреде Црвене гарде”. Иначе, треба поменути да је Савез пелагићеваца послао своје делегате на Конгрес уједињења, али да на конгресу није
приступио КПЈ, већ је наставио да постоји самостално, претворивши се у
илегалну организацију КПЈ. Знамо да је, поред оснивачке, Савез имао бар
још једну конференцију у кући Шимона Палинкаша 26. јуна 1921. године.24
Према каснијим сведочењима чланова, о раду овог савеза били су обавештени и са њим сагласни и чланови КПЈ Ф. Филиповић и Владимир Чопић.
Било како било, новонастала „Црвена правда” била је формирана у две групе: бијељинску и загребачку.25 Идеја индивидуалног терора имала је доста
присталица и у комунистичком покрету у Војводини, и од њених присталица
формирана је и београдска група, за коју није јасно да ли је формирана по
идеји Р. Херцигоње, нити су разјашењене везе које је ова група имала (или
није имала) са осталим двема. Један од чланова београдске групе био је и С.
Стејић.26 Поред ове три групе, несумњиво је да су у Краљевини СХС деловале и друге, али су ближи подаци о њима и о њиховој вези са КПЈ или са
СКОЈ-ем непознати. Ипак, управо је активност „Црвене правде” покренула
догађаје који су пресудно утицали на рад КПЈ, а посредно и на државу у целини. У питању су била два атентата која је ова организација извршила 1921.
године: атентат на регента А. Карађорђевића и атентат на тада већ бившег
министра унутрашњих дела М. Драшковића.
22
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Атентат
Атентат на регента А. Карађорђевића, по свему судећи, припремила је
и извела београдска група „Црвене правде” 29. јуна 1921. године.27 Три личности оптужене да су директно учествовале у атентату биле су: С. Стејић,
Јосиф Јухас и Милан Маринковић, али је полиција успела да ухвати само
директног извршиоца, С. Стејића. С. Стејић је био столарски радник, учесник Првог светског рата, у коме је прво регрутован у aустроугарску војску,
да би касније пребегао Русима. Борио се на простору Добруџе у склопу Прве
српске добровољачке дивизије и био одликован за храброст. Када је његова
јединица одведена у Украјину на одмор, један њен део послат је на Солунски фронт, а други, који је остао у Украјини, убрзо се придружио борбама у
Октобарској револуцији. С. Стејић се налазио у потоњој групи и из Русије
се вратио као комуниста. Изгледа да је 29. јуна 1921. године у два сата после
поноћи кренуо возом из Новог Сада за Београд, у који је стигао у четири сата
ујутро. По доласку отишао је у стан Илије и Јулке Лазаревић, где је провео
неко време. Након тога је покушао да уђе у Скупштину и вероватно баци бомбу на регента А. Карађорђевића у тренутку полагања заклетве на Устав, али
није успео да се пробије кроз гужву. Зато је одустао од те идеје, попео се на
недовршени трећи спрат зграде Министарства грађевина, у тадашњој улици
Милоша Великог, и чекао да испод зграде прође свечана парада у којој је био
и регентов аутомобил.28 Иако је и на својим првим саслушањима изјавио да је
деловао сам и да за атентат нико није знао, режим је увидео прилику да се, користећи овај догађај, обрачуна и са Kомунистичком партијом у целини. Тако
су већ 2. августа 1921. године, под оптужбом да су учествовали у припремама
за атентат, ухапшена деветорица комунистичких посланика.29 Полиција није
успела да ухапси друга два саучесника, Ј. Јухаса и М. Маринковића. Њима
се после атентата убрзо изгубио траг. Оптужница иследног судије Ненада
Вујића за дело атентата на регента А. Карађорђевића поднета је пред Првостепеним судом за град Београд 29. новембра 1921. године.30 Према оптужници, „Комунистичка интернационала” је себи за циљ поставила да се свим
средствима, „па и са оружјем у руци”, бори за обарање владајућег поретка и
завођење републике совјетског типа, која би била само прелазни ступањ уништења државе, што је требало да води ка завођењу диктатуре пролетаријата.
У том смислу, атентати на водеће државне личности били су само средство
да се изазову потреси у држави који би омогућили њено лакше рушење. Оптужница је даље наводила да су југословенски комунисти у сврху преврата
27
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били организовани у „тројке”, које се међусобно нису познавале, сем чланова
који су одржавали контакт, који су представљали „копче”. Наводећи све ове
податке, оптужница је тежила да поред атентата на терет оптужених стави и
дело комплота, односно завере са циљем да се изврши државни удар и преузме власт. Тако је први део оптужнице обухватао С. Стејића и његове помагаче у извршењу атентата, а други чланове Централног извршног одбора
(ЦИО) КПЈ под оптужбом да су припремали државни удар.
Истрага
С. Стејић је на свом првом саслушању од 29. јуна 1921. године изјавио
да је истог дана у шест часова и петнаест минута дошао из Новог Сада у Београд са намером да убије регента А. Карађорђевића. У тренутку када се регент
А. Карађорђевић враћао из Скупштине, са недовршене зграде Министарства
грађевина бацио је бомбу „па не чекајући експлозију нагао да бега”. По сопственом признању, није имао саучеснике, а атентат је извршио „јер је био разочаран у животу”.31 Такође је рекао да није припадао ниједној комунистичкој
организацији нити је познавао комунисте из Београда, а да је бомбе донео из
Русије још 1919. године. Ипак, овај исказ је убрзо променио. На недатираном
саслушању, за које се може закључити да се одиграло истог дана, 29. јуна
1921, изјавио је да је по убеђењу анархист и да сматра „да треба убијати све
владаре”. Са извесним Јованом Шипошем се договарао о атентату на регента,
и њих двојица су 2. јуна 1921. године заједно отпутовали у Беч, где га је Ј. Шипош упознао са још тројицом Руса, који су такође били упознати са планом
атентата. С. Стејић је коцком одређен као атентатор и у ту сврху 7. јуна 1921.
године напустио Беч, отишавши за Нови Сад. Ово признање је касније допунио на још једном недатираном саслушању, на коме је признао да је познавао
„многе” комунистичке посланике, али да је најприсније односе имао са Ф.
Филиповићем и Н. Ковачевићем. Њих двојица су му и изнели идеју о атентату,
саопштивши му да је то наређење ЦИО КПЈ. Да би што боље извршио дати
задатак, С. Стејић је ступио у контакт са Ј. Шипошем, који је из Беча дошао у
Нови Сад 2. јуна 1921. године, а затим су заједно отпутовали у Беч, где су ступили у контакт са тројицом Руса. Када се вратио из Беча, обавестио је В. Чопића и Ф. Филиповића о датуму атентата. Теза о вези југословенских, тј. новосадских комуниста са бечким била је једна од ствари на којима је истрага у
почетку инсистирала, али која је касније нетрагом нестала из оптужнице. Југословенски војни делегат у Будимпешти је чак обавестио власти Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца да је „он (атентат – Ж. М.) само дело Новосадских
и Будимпеште, а никако Бечке Југословенске организације”.32 На вези са Бе31
32
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чом се највероватније инсистирало ради покретања поступка екстрадиције
комунистичких првака који су се, попут С. Марковића, налазили у Бечу, а вероватно је да је као „инспирација” за овакву оптужбу послужило једно путовање Ф. Филиповића у Беч, марта 1921.33 С. Стејић је на овом недатираном
саслушању такође променио и исказ који се тицао бомби, рекавши да их није
донео из Русије, већ да их је купио од „једног војника Македонца у Љубљани”. Пут у Беч је, наводно, платио новцем који му је дао В. Чопић. На свом
саслушању од 30. јуна 1921. године као мотивацију за атентат навео је „рђаво
стање радника у нашој земљи”, оставши при томе да су му наређење за атентат пренели Ф. Филиповић и В. Чопић, док је Н. Ковачевић знао за атентат,
али није учествовао у његовој припреми. Сваке суботе је из Новог Сада долазио у Београд заједно са Ј. Јухасом код М. Маринковића, у чијој су кући вођене припреме за извршење атентата. Овом приликом је додао и то да су у плану
била два атентата – један на министре владе, који је требало да се изврши у
самој Скупштини, и други на регента, који је требало да се изврши приликом
прве параде. „Атентат на Владу” требало је да буде извршен у згради Скупштине 17. јуна 1921. године у осмнаест и тридесет, али су атентатори од овога
одустали јер је тог дана у Скупштини било присутно премало министара. Коначна одлука о атентату била је донесена 24. јуна 1921. године, када су одлучили да атентат буде извршен на Видовдан, сматрајући да ће тог дана бити
одржана парада.34 Према овом договору, С. Стејић је требало да баци прву
бомбу са зграде Министарства грађевина, а да затим бомбе баце Ј. Јухас и М.
Маринковић који би стајали на тротоару испред зграде у улици Милоша Великог. На овом саслушању С. Стејић је променио и исказ који се тицао Н. Ковачевића. Наиме, у ранијем исказу С. Стејић је тврдио да је Н. Ковачевић био
обавештен о атентату, али да није учествовао у припремама, нити да је од њега примао било каква наређења. На овом пак саслушању С. Стејић је изјавио
да се „уочи атентата” састао са Н. Ковачевићем у Новом Саду и саопштио му
да је за атентат све спремно, на шта му је овај одговорио: „Иди и изврши.”
Овај исказ касније је искоришћен и пред Народном скупштином, када је тражено изручење Н. Ковачевића суду. Такође је променио исказ који се тицао
путовања у Беч, рекавши да у Бечу није био 2. јуна 1921. године, и да у Беч
уопште није ишао. Што се тиче оружја, изменио је и исказ о набављању бомби, рекавши да бомбе није набављао он, већ М. Маринковић – по четири бомбе за сваког атентатора. Чини се да је саслушање од 2. јула 1921. године било
усмерено искључиво на испитивање веза које је С. Стејић имао са комунистичким посланичким клубом, будући да су једини подаци које је ово саслушање наводило његова потврда да су му Ф. Филиповић и В. Чопић наредили
33
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да изврши атентат, као и то да га је Н. Ковачевић „наговорио на извршење овога атентата кадгод су се састајали, а врло често су се састајали”.35 Изгледа да
у наредна два и по месеца фокус истраге није био на С. Стејићу већ на осталим оптуженима, јер сам С. Стејић није давао никакве исказе до 19. септембра 1921. године. Тада је поново изложио планове за атентат и сам чин атентата. Када је одлучено да атентат буде извршен 29. јуна 1921. године, С. Стејић се са другом двојицом атентатора споразумео о детаљима на сам дан атентата, 29. јуна око девет часова. Код себе је имао четири бомбе, док су Ј. Јухас
и Н. Маринковић имали по три. Остале 32 бомбе, које се овде први пут помињу, оставио је на чување Лајошу Чакију, свом станодавцу. Број бомби се променио у саслушању од 5. новембра 1921. године, када је С. Стејић изјавио да
му је М. Маринковић у Новом Саду предао укупно 20 бомби, од чега је он задржао четири, а остатак предао Л. Чакију. На питање откуда ове бомбе код М.
Маринковића није знао одговор. Што се тиче атентата, о њему су били обавештени само атентатори и Ф. Филиповић и В. Чопић, док остале чланове ЦИО
КПЈ није ни познавао. Иначе, полицијски извештај је претпостављао да се С.
Стејић налазио на згради Министарства грађевина и да су са њим била још
тројица атентатора: М. Маринковић, Ј. Јухас и Милош Златар, којег је полиција такође тражила, али је, у немогућности да га ухапси, одустала од његовог
оптужења. Зашто је остало оптужење против Ј. Јухаса када ни он није ухапшен, није јасно, али је оптужење против М. Маринковића остало из намере да
се атентат на регента повеже са атентатом на бившег министра М. Драшковића. Наиме, како наводи Р. Чолаковић у својим мемоарима, полиција је имала
намеру да се оба процеса воде заједно и као везу желела да искористи чињеницу да је М. Маринковић био рођени брат Небојше Маринковића, који је
атентаторима на М. Драшковића био „јавка” када су у Београду намеравали
да изврше атентате на М. Драшковића, Николу Пашића и Светозара Прибићевића36, те да на тај начин споји ова два процеса у један.37 Како М. Златар и Ј.
Јухас нису ухваћени кад и С. Стејић, који је приликом бекства упао у кречану,
вероватно је да су се њих двојица налазила на другим местима у граду. Што
се тиче М. Маринковића, постоји могућност да се и није појавио на дан атентата, јер је и сам С. Стејић јутро пред атентата у стану И. и Ј. Лазаревић рекао
да се М. Маринковић „беше нешто затајио”.38 Полиција је иначе ухапсила неколико М. Златара и М. Маринковића, док су кроз полицијске станице прошла
сва лица са територије града Београда која су носила презиме Јухас.39 На при35
36
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јаву Кларе Либиш, која је доцније била једна од оптужених, да се Ј. Јухас налазио у винограду Јозефа Мојзеша, такође касније једног од оптужених, полиција га је тражила на наведеном месту, али га није пронашла.40 У случају М.
Златара полиција је имала дојаву да је ухапшен, али се накнадно испоставило
да је у питању био обућар са истим именом, који је из страха признао дело
атентата.41 Што се тиче М. Маринковића, 2. новембра 1921. године је у Солуну ухапшен извесни Вељковић, који је на саслушању у полицији потврдио да
је М. Маринковић, а ухапшено је и једно лице у Прагу за које се веровало да
је М. Маринковић. Шеф агената Управе града Београда Мита Лазаревић одлазио је у Солун и у Праг ради препознавања ових лица. Оба пута изјавио је да
се не ради о траженом лицу. Игром случаја, личност која је била ухапшена у
Прагу био је управо атентатор.42 Ј. Јухас и М. Маринковић су успели да још
пре подизања оптужнице побегну у Совјетски Савез, где им се губи сваки
траг, док је М. Златар успео да побегне у Сједињене Америчке Државе.43
Суђење
Према наведеним подацима истражни судија Н. Вујић подигао је оптужницу против С. Стејића и његових саучесника за дело атентата на регента
А. Карађорђевића, и против чланова ЦИО КПЈ и њихових саученика за дело
комплота са циљем промене власти у Краљевини СХС насилним путем. На
терет атентатора С. Стејића стављен је и покушај напада на Владу и парламент од 10. јуна 1921. године. Према оптужници, на тај дан су С. Стејић, М.
Маринковић и Ј. Јухас намеравали да наоружани револверима упадну у салу
Скупштине и да пуцају на посланике. У прилог ове оптужбе је ишла и чињеница да је оптужени Л. Чаки у истрази изјавио да је С. Стејић рекао како
комунистички посланици нису испунили обећања која су дали на Вуковарском конгресу и да ће због тога на њихове клупе у Скупштини бацити бомбу.
После овог неуспеха атентатори су „приступили извршењу атентата на дан
29. јуна т. г. и благодарећи пуком случају регент није био повређен, но је рањено /10/ десет лица из масе, која је присуствовала паради”.44 Њихова кривица потврђена је „јасним и несумњивим признањем Спасоја Стејића, да је
бацио бомбу са прозора зграде Министарства грађевине, на дан 29. јуна т. г.
приликом повратка Његовог Величанства Регента, а сада Краља, а по изласку
из Парламента, у намери да га убије и да је бомба још у лету експлодирала, а
40
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он затим почео да бежи и да је у дворишту исте зграде ухваћен”. Поред овог
признања, С. Стејић је признао и да су се са њим у згради, са истим задатком,
налазили и М. Маринковић и Ј. Јухас, наоружани револверима и бомбама.
Претрес оптуженима за атентат на регента А. Карађорђевића почео је 25. јануара 1922. године пред Првостепеним судом за град Београд. Као оптужени,
пред судом су се поред С. Стејића нашла и још 32 лица, од којих три професора, један студент, један новинар, шест лица чија занимања нису наведена
или су нечитко записана, и 24 радника.45 Највећи број оптужених био је са
простора општине Нови Сад – њих 16. Међу оптуженима налазила су се и
три народна посланика: Ф. Филиповић, В. Чопић, и Н. Ковачевић, који су
приведени уз сагласност већинe посланика Народне скупштине.46 Сви оптужени били су подељени између 11 адвоката, док је првооптуженог С. Стејића
бранио Арса Стаменковић. Градски суд за град Београд и Чукарицу поднео
је захтев Министарству унутрашњих дела да се издејствује екстрадиција С.
Марковића, П. Павловића и Душана Цекића47, а влада Краљевине СХС је од
аустријске владе тражила још и изручење Живка Јовановића и Илије Милкића због сумње да су учествовали у организацији атентата. Ипак, Покрајински суд у Бечу „решио је да нема места издавању Павла Павловића, Душана
Цекића и Матузовића”48, те до њихове екстрадиције није дошло. Након овог
неуспеха и градски суд је одустао од оптужби, задовољивши се решењем да
се против ових оптужених покрене цивилна истрага.49 На самом почетку првог дана претреса, 25. јануара 1922. године, С. Стејић истакао је захтев да
га поред А. Стаменковића брани и Драгиша Васић.50 Судећи према изјавама
о узимању бранилаца датим почетком децембра 1921. године, чини се да су
пре суђења сви оптужени изразили жељу да бар један од њихових заступника
буде Д. Васић, али су ове изјаве повукли пре почетка суђења.51 Није познато
зашто је С. Стејић променио своје мишљење. Након овога, адвокат Светолик
Гребенац је уложио приговор на вештачење које је вршено на месту атентата
тврдећи да вештаци нису могли са сигурношћу да утврде да је С. Стејић имао
снаге да баци бомбу четрдесет и пет метара, како је вештачењем утврђено.
Он је такође поставио питање како то да су вештаци могли да тврде да је бомба могла убити регента А. Карађорђевића ако је приликом експлозије само
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повредила неколико људи. С. Стејић је на питање судије о бацању бомбе са
зграде Министарства грађевине рекао да је бомбу бацио у знак протеста и да
није имао намеру да је баци на регента А. Карађорђевића нити да га убије.
Штавише, тврдио је да је бомбу задржавао у руци што је дуже могао да би
она имала што слабије дејство. „Атентат је лична моја ствар. Сам сам дошао
на идеју. Био сам члан партије до Обзнане. Бацио сам бомбу не против регента, него као протест против партизанлука, против оних који треба да штите
закон, а они га газе; против протекције, против батина ... Маја месеца сам почео планирати о бомбама. Узео сам четири бомбе и нагановац. Стигао сам у
Београд 29. јуна изјутра возом. Попео сам се у зграду Мин. Грађевина. Ја сам
ону бомбу бацио нарочито да што мање има дејства, и зато сам је дуже задржао. Регент је био удаљен најмање 120 метара. Тада сам имао још три бомбе
и револвер”.52 Говорио је и о мучењу у току истраге, а на питање државног тужиоца Живојина Рашковића зашто се није жалио иследнику одговорио је: „Ја
нешто порекнем а они опет запишу како они хоће. Тако сам пустио да иде како иде и све сам потписивао и на све што би ми они рекли казивао: Тако је”.53
Што се тиче његових веза са другим оптуженима, порицао их је: „ ... осим
што сам Чакиу дао пакет бомби за које он није знао”, док је саме бомбе добио
од М. Маринковића „али ни он ни Јухас нису знали за атенат”.54 Он је затим
бомбе дао на чување Л. Чакију 18. јуна 1921. године, упаковане у пакет који
Л. Чаки није проверавао. Овакав исказ у погледу поменутих бомби дао је и
Л. Чаки, који је изјавио да је сазнао шта се у Стејићевом пакету налазило тек
када га је случајно померао. Пакет је намеравао да баци у Дунав, али услед
недостатка времена у томе није успео. „Био сам код полиције са Стејићем.
Стејића су донели из полиције свег испребијаног и ја сам се уплашио кад сам
га видео. Три дана сам држан у затвору без воде и хлеба и за све то време био
сам тучен и онда сам (суочен) са Стејићем, који је такође био испребијан.”55
Порекао је и своја друга признања, рекавши да су дата под присилом: „Чаки
онда вади из џепа један зуб и показује га судијама: Господо судије, видите
овај зуб! Четири оваква зуба избио ми је потпоручник Вукоман. Са оваквим
поломљеним зубима писали су они моје исказе!”56 Пред судом је извршено и
суочење С. Стејића и Л. Чакија, у коме је С. Стејић признао да није он лично
предао пакет са бомбама Л. Чакију, већ да је пакет послао преко Ш. Палинкаша, али да ниједан од ове двојице није знао шта се у пакету налазило. Ш. Палинкаш је изјавио: „Он (С. Стејић) је једног дана дошао мени и оставио један
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пакет ... Рекао је да остане пакет док он не дође по њега, али је дошао Чаки
и казао да му дам Стејићев пакет и ја сам га њему дао. Ја пакет нисам држао
у руци, Стејић га је сам оставио у једном сандуку, а исто тако га је Чаки из
сандука извадио.”57 Изјавио је и да му је у полицији нуђено 30.000 динара
уколико призна да је знао за бомбе.
На упит о приватним тужиоцима који су били повређени од експлозије,
С. Стејић је одговорио да признаје да је бацио бомбу и верује да су приватни
тужиоци заиста повређени, али да он то није знао јер их у датом тренутку
није видео: „Ја сам бомбу бацио, а кад је лекарски утврђено да су ови људи
повређени, онда ваљда тако јесте ... Ја сам бомбу задржао што сам дуже могао, за један секунд и она би експлодирала у мојој руци. Задржао сам је да
би било мање жртава.”58 Специфичан тренутак у току истраге било је и сведочење Саве Николића, иначе полицијског агента. У Новом Саду се налазио
на задатку да ступи у везу са угледнијим комунистима Новог Сада и да о њиховом раду извештава полицију. Верујући да се ради о искреном присталици
КПЈ, С. Стејић му је на чување поверио две бомбе „отприлике седам дана пре
атентата”. Иако полицијски агент, он бомбе није пријавио, сматрајући „да је
за риболов”.59 Ове бомбе су касније током претреса нађене у његовом стану.
Да ли С. Стејић није узео ове бомбе због тога што је улога С. Николића била
проваљена или не, није јасно. Иначе, овде треба приметити да је истрага била
махом фокусирана на исказе С. Стејића, Л. Чакија, и С. Николића, у напору
да се преко њих тројице цела КПЈ повеже са чином атентата. Кривица осталих оптужених утврђивана је углавном преко исказа ове тројице или преко
чињенице да су оптужени били чланови КПЈ. Након овога прочитани су и извештаји које су о понашању оптужених суду доставиле градске власти местâ
у којима су оптужени становали. Између осталог, за С. Стејића је у извештају
стајало да је у питању „фанатик”.60 Државни тужилац је остао при својој оптужници – КПЈ је организовао атентат са циљем да сруши државни поредак.
Ипак, адресирао је и оптужбе о мучењу током истраге, које је велики број
оптужених потврдио: „Стално се чује иста песма: Нисам то казао. И сваки
после свог порицања прича муке своје и других које није ни видео. Позивали
су се и на сведоке, па смо и од њих чули исту песму. Сви су сведоци говорили о инквизицији. Жалим што их је суд саслушао, јер су њихове сведоџбе без
вредности, зато што су ти сведоци били у притвору за исту кривицу и требало
би да и они буду на оптуженичкој клупи. Али, нека, добро је суд урадио што
их је саслушао, јер је тиме демантовао тврдњу комуниста да је класни суд.
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Зашто се оптужени нису жалили доцније иследнику на инквизиторе? Зато
што инквизиција није била. Ако је било малих испада, то је разумљиво”, закључио је Ж. Рашковић.61
Излагање одбрана оптужених почело је 8. фебруара 1922. године. Излагање је започео први бранилац С. Стејића, А. Стаменковић. Његова одбрана
фокусирала се на околности које су С. Стејића натерале на бацање бомбе, мучење у току истражног процеса и изнуђене исказе. Пошто је свог клијента
описао као „нормалног” човека, код кога нема „ничег необичног”, А. Стаменковић је прешао на образлагање његових мотива: „Из истраге се види да је он
Србин, да је био наш национални радник, који се као добровољац борио на
фронту у Добруџи за српску ствар. И он има заслуга за стварање ове државе
и рушење аустроугарске монархије. Свакако да је у стварању ове државе и
рушењу аустроугарске монархије одакле је он родом, гледао не само национално ослобођење свију Срба и осталих малих народа, који су стењали под
јармом бивше аустроугарске монархије, већ и социјално ослобођење свију
потиштених. Какав се сан остварује и шта бива? Видео је малу промену. Шта
више, у поратној држави о којој је толико сањао видео је многе горе ствари но
што су могле бити у ма којој држави пре рата.”62 Према његовом мишљењу,
било је сасвим логично да је С. Стејић прихватио идеје руске револуције. То
је било „у толико лакше што је он молерски радник, дакле из оног друштвеног система, који највише пати у данашњем друштву, из радничке класе, али
оне класе која својим знојем и крвљу одржава данашње друштво. Из истраге
се види да је његов живот исто што и живот радничке класе. И он је издржао
овај светски рат са свима оскудицама. За време рата стално се апеловало на
раднике и сељаке да они спасу отаџбину. И оптужени Стејић се као и сваки
радник борио у овом светском рату, више пута рескирао са животом и научио
да рукује са оружјем. Он је видео да се после рата заборавило не само на његове патње већ и на патње радничке класе.” Међутим, када се рат завршио, С.
Стејић је уместо награде остао без посла, па је одбијен и од помоћи коју су од
државе примали ратни добровољци. Поред тога што је и сам био без посла,
морао да гледа како кроз исто пролази и цела радничка класа са којом „се он
сродио” и „болело” га је да гледа и „насилан партизанлук” па се зато и одлучио да изврши „протест”, како је А. Стаменковић више пута опрезно назвао
атентат од 29. јуна 1921. године, такође напомињући и да је у питању била
бомба са задржаним дејством, тј. да је С. Стејић неко време бомбу задржао у
руци да би што касније експлодирала. Завршавајући део одбране посвећен
мотивима С. Стејића, А. Стаменковић је закључио да га „мотиви правдају” и
да би судије требало „да само његову одбрану пред судом узму као вредећу”.
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Као што је поменуто, одбрана А. Стаменковића је атентат С. Стејића третирала као „протест” бомбом, па је то покушавала и да докаже: „Да оптужени
Спасоје бацајући бомбу није хтео да убије Њ. В. Престолонаследника, сада
Краља, види се по томе што је пустио да његова кола прођу ... Да га није хтео
убити и да је истинит његов исказ да је у руци задржао бомбу што је више
могао, само да би имала што мање дејство, види се по томе што људи који су
били само на неколико метара од места где је бомбу бацио нису убијени, већ
рањени. Очевидно је дакле да је он, као умерени терориста, као што сам вели,
хтео да у присуству Њ. В. Регента, садашњега Краља што маркантније протествује противу данашњег режима, који је несносан за раднике и сељаке”.63
Против оваквог тумачења дела С. Стејића државни тужилац, по мишљењу А.
Стаменковића, није пружио никакве доказе, сем његовог признања из истражног поступка које не би требало узимати у обзир јер је претрес пред судом
утврдио да су оптужени тучени и да су им признања била изнуђена. Закључујући своју одбрану, А. Стаменковић је рекао да у бацању бомбе С. Стејића од
29. јуна 1921. године „постоје само дела лаких и тешких повреда причињених рањенима, која он није имао намеру да изврши” па је, према томе, молио
суд да „при доношењу казне води рачуна и о томе да је оптужени Стејић од
првога дана затвора у окову и да лежи затворен у ћелији. У ћелији је и данас
и да се та ћелија не ложи и да је цео дан отворена и да су врата исте у вези
непосредно са двориштем, дакле да је он увек изложен студи ове и овакве
строге зиме; даље да је за све време у претходној истрази спавао на бетону.
Ово и овакво издржавање казне не знам да ли игде постоји и оно има да се
цени”. Затим је своју одбрану дао Д. Васић, други бранилац С. Стејића. Он је
покушао да скицира портрет С. Стејића и да на основу његове личности и
његовог понашања покаже зашто је његов клијент бацио бомбу на регента А.
Карађорђевића. У уводу своје одбране он је рекао да је у часовима трагедије
пред којом се налазио ипак осећао и извесно узбуђење, осећајући да није говорио узалуд и надајући се да ће овај процес бити почетак моралног препорода друштва Краљевине СХС. Он је излагање о свом клијенту С. Стејићу
почео са Првим светским ратом: „Пре рата сви су слојеви били загрејани националним ослобођењем и уједињењем, али у току ратова, сви су стицали
искуства и рат је открио лица и ствари. Ко је боље видео у рату имао је тачнији поглед после рата, кад је завеса опет спуштена. Разумни људи осећали
су за време рата да се понешто откида, руши од њихове вере. И рађао се гнев
за после.”64 Он је напоменуо да је овај гнев, који је по његовом мишљењу свакако био оправдан, могао и да се смири да се народу изашло у сусрет. Међутим, то није био случај и да би окренуо незадовољство од себе на другу мету,
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режим је донео „Обзнану”, што је била „нечувена провокација”. Ипак, како је
говорио Д. Васић, то није био први акт насиља према комунистима. Њему је
претходило одбијање да им се после избора преда управа над Београдском
општином, као и заплена њихових радничких домова. „Комунисти су оглашени за антидржавне елементе, за људе који хоће преврате преко ноћ, и ако су
избацивање из општине примили мирно.” Услед свега тога, и општег стања у
друштву Краљевине СХС, „морална атмосфера је постала мучна и несносна
до очајања и затегнутости нерава” и морало је да „прсне”. Услед такве ситуације у којој су се нашли, нападани са свих страна, комунисти су се повукли у
„само-критику” и преиспитивање тактике, покушавајући да одрже духове
мирнима, и нису могли ни мислити на било какву терористичку акцију. „Спасоје Стејић, каплар добровољачке дивизије у Добруџи, млад војник одликован за храброст, али о њој никад не говори и ми то сазнајемо са других страна, рањен, инвалид, човек који је преживео најстрашније болове и разочарења, која доноси ратни пакао, и у чијој су се души вршили сви они сломови,
сав онај ужас увиђања што изазива промену вере и принципа, долази из земље у којој се све ломи, ври, крши, сурвава у грозном треску и пожару рушевина Старог и Преживелог. Он, и ако изразити индивидуалист, али већ навикао у рату да се други, да се држава о њему стара јер је имао једину дужност
да се бије, и долазећи из земље у којој је друштвена заједница преузела да
води рачуна о животу оних који хоће да раде, он, нов, у велико препорођен
човек враћа се понова у своју земљу индивидуалне продаје рада, у којој сада
не може да се снађе. И ту земљу затиче он у превирању, у хаосу, у грозном
неком комешању без смисла и гледа својим очима како они вешти и привилегисани у животу, они што болове нису ни сањали а камо ли преживели, и што
су остали стари, исти са вером да ће се свет понова вратити у своје менталне
навике пре рата, у лудачном једном хуку и трци грабе, отимају, разносе све
оно што њима најмање треба да припадне.”65 У таквом човеку се тада пробудила „вера Русије”, и он је чекао да онај „колос” који је почео у Русији дође
и до његове земље. Међутим „разочаран у својим најправеднијим амбицијама понижен у својим љубавима, у немогућности да себи објасни откуд га
толика зла и беде, које није заслужио, сналазе, посрће, поводи се, клеца. Забезекнут, очајан, згранут, он губи равнотежу и шта бива ви сте видели, г. г.
судије. У облику једног виолентног револта противу рђаве вере својих савременика, противу егоизма и глупости друштвене, противу бездушности људске судбине која је слепа, он се изражава. Ето тако, ја мислим, треба разумети
Спасоја Стејића који заслужује да од нас буде добро и правилно упознат”.66
Само тако разумевши С. Стејића, према Д. Васићу, могла се схватити његова
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мотивација за „протест”. Што се пак тиче оптужнице, Д. Васић је напоменуо
да му се чини да оптужницу није писао правник већ „војни иследник некакве
коњичке дивизије” са намером да за нечију љубав „сатре” оптужене. Он је
упозорио државног тужиоца да такве увреде на рачун оптужених неће проћи
без казне, „разуме се редовним путем”, и да ће оптужени једном тражити сатисфакцију. На крају, рекао је да С. Стејић није хтео да убије регента А. Карађорђевића, јер је могао то да учини, али да је он хтео да заплаши, да запрети и да упозори. На крају је посредно одговорио и на питање државног тужиоца о томе зашто С. Стејић није причао о мучењу толико колико су чинили
други оптужени, рекавши да је његов клијент „поносит, тврд, челик” и да је
знао шта може да очекује од режима против кога је протестовао.
Пресуда
У случају С. Стејића суд је одбацио чињенице које су регистроване на
његовим испитима код истражних власти којима нису присутвовали иследни сведоци. Ипак, суд је на основу реферата шефа одељења Опште полиције
Управе града Београда, судског извештаја, протокола вештака и признања С.
Стејића утврдио да је на дан 29. јуна 1921. године извршен атентат на регента
А. Карађорђевића, тако што је С. Стејић „приликом повратка Његовог Височанства из Конституанте, после положене заклетве на изгласани Устав, са
прозора недовршене зграде Министарства грађевина бацио на Његово Височанство у циљу убиства једну бомбу (којом се према оцени стручних вештака
човек може убити), али у томе није успео из узрока независних од воље његове, већ је експлозијом бачене бомбе повређено других девет лица”. С. Стејић
је на испиту код суда „јасно и опредељено” признао да је са циљем да изврши
атентат дошао у Београд наоружан са „4 бомбе и једним револвером са 18
метака” и на изложени начин извршио атентат. „Овакво признање Стејићево
потпуни је доказ за његову кривичну одговорност.” Изјаву С. Стејића да није
имао намеру да убије регента А. Карађорђевића, већ да само изрази протест
због стања радника у Краљевини СХС, суд је оценио као „неистиниту” и „измишљену”, јер се протест против неправде „не може давати на начин како је
оптужени Стејић у конкретном случају поступио”. Разлог за овакву карактеризацију била је чињеница да су приватни тужиоци који су били у близини
регентових кола били повређени од експлозије бачене бомбе. „Сва именована
лица јасно и опредељено су потврдила да се прасак експлозије чуо у моменту
када су кола престолонаследникова била дошла до зграде Министарства грађевина, и у томе моменту они су били повређени.” Околност да је код Управе
града Београда био злостављан и под тим условима дао признање кривице
оцењена је као „без вредности”, јер „у том смислу није дао опредељену изјаву ниједан од оптужених” и „ниједан од испитаних сведока није посведочио
да је запазио ма какву и злоставу вршену над оптуженим Стејићем”. Такође
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је као безвредносна оцењена и жалба С. Стејића да су његови протоколи код
иследног судије једноставно преписивани протоколи које је дао код полицијских власти, јер их је у присуству иследних сведока потписао и признао као
своје. Узимајући у обзир све ове чињенице, суд је закључио да је признање
валидно и да „у колико се њега лично тиче није изгубило снагу доказа”.67 Суд
је такође закључио да на терет крициве С. Стејића пада и девет дела покушаја
убиства без предумишљаја. Као олакшица узети су његово добро владање и
признање кривице.
Пресуда донесена 23. фебруара 1922. године у Првостепеном суду за
град Београд одлучила је да се С. Стејић казни смрћу. Другооптужени Л. Чаки био је осуђен на 20 година робије у лаком окову, док је 12 лица било осуђено на две године робије – 11 комунистичких функционера и С. Николић, који
није успео да докаже да је заправо био полицијски агент. Остали оптужени су
ослобођени кривице.68 Оптужница није успела да докаже постојање завере са
циљем извршења државног удара и преузимања власти.
У заједничкој жалби А. Стаменковића и Д. Васића адвокати су уложили
протест против чињенице да се суд трудио да утврди само чињенице које су
њиховог клијента теретиле, али не и оне које су биле олакшавајуће. Као први
пропуст саме истраге навели су чињеницу да је суд био дужан да изврши увиђај на лицу места, чега није било, као и то да је као сведоке требало позвати
и Н. Пашића и особље које се налазило у кочији регента А. Карађорђевића.
На основу њиховог сведочења, адвокати су сматрали да би се могла одржати
одбрана С. Стејића да је бомбу задржао у руци да одложи њено дејство: „он
је пустио да прођу кола Њ. В. Краља за читавих сто метара”, и она су „већ
ушла у Његушеву улицу и ишла више зграде где је била стара Скупштина.
Ниједан од сведока или приватних тужилаца не каже тачно где су била кола
Краљева”.69 Адвокати су даље образлагали своју жалбу тврдећи да само признање С. Стејића није било дато у законитој форми, као и чињеницу да су
поред његовог и код неколико других признања нађене чињенице за које је
претрес утврдио да су неистините, што је по њиховом мишљењу говорило о
изнуђивању признања мучењем. Ипак, стиче се утисак да је главни елемент
одбране ове двојице адвоката била теза о оклевању С. Стејића приликом бацања бомбе, као и то да „није утврђено да је он ма шта лично имао против Њ.
В. Краља”, на шта су се више пута позивали у својој жалби. На крају, затражили су од суда да се у олакшавајуће околности за њиховог клијента, поред
доброг владања и чињенице да је претходно неосуђиван, узме и то да је био
добровољац у Првом светском рату и притом рањаван. Ипак, основни захтев
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изнет у жалби, коју је суд одбио, био је да се измени пресуда са смртне на
временску казну.
Што се тиче процеса пред Апелационом судом, саме стенографске белешке нису сачуване – ако су и вођене. Једини подаци које смо успели да
пронађемо, а који су се тицали овог процеса, били су захтеви за поновно саслушање сведока, неки од њихових исказа, и сама пресуда Апелационог суда
који је „по кривици Спасоја Стејића и другова” 29. маја 1922. године донео
пресуду која је потврдила казну смрти изречену С. Стејићу. Процес је вођен
и пред Касационим судом, али извори су још оскуднији. Наиме, све што је од
процеса пред Касационим судом остало јесте жалба државног тужиоца – за
коју постоји само податак да је предата Касационом суду, жалба бранилаца
оптужених – која је остала непотписана, али из њеног наслова можемо претпоставити да се ради о заједничком акту свих бранилаца, и пресуда Касационог суда – која се састоји од свега пар реченица. Касациони суд је у својој
пресуди од 16. јуна 1922. године донео одлуку да пресуду Апелационог суда
„у свему ... одобрава ... оснажава, а жалбе одбацује”. Једина промена, која је
накнадно донесена по питању пресуде, потекла је од краља А. Карађорђевића 6. јула 1922. године: „На предлог Нашег Министра Правде, а на основу
чл. 50 Устава, нашли смо се побуђени да у путу милости опростимо Спасоју
Стејићу смртну казну на коју је осуђен пресудом првостепеног суда за варош
Београд, и заменимо са казном од 20 година робије у тешком окову.”70
Робија
Пресуда је проглашена правоснажном 15. јула 1922. године, а како нам
говоре документа Пожаревачке казнионице, осуђени су примљени на издржавање казне са „инкриминацијом” да су „као чланови КПЈ спремали – организовали атентат на престолонаследника Александра и сем тога вршили
активну комунистичку делатност на територији Југославије”71 и један број
осуђених, међу којима се налазио и С. Стејић, упућен је на издржавање казне
у Сремскомитровачку казнионицу. Што се тиче издржавања казне, неколико
сачуваних података омогућава реконструкцију његовог боравка у затвору у
Сремској Митровици. Постоји неколико помена С. Стејића у документима
током издржавања казне: један је писмо подршке Комунистичкој партији Чехословачке Републике које је недатирано, али се његов садржај односи на
Минхенски споразум72; други је у писму председнику Чехословачке Републике Едуарду Бенешу од 22. септембра 1938. године, у коме су се затвореници
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жалили на лош третман.73 Међу потписницима ових писама налазио се и С.
Стејић, што сведочи о томе да је био укључен у живот са другим осуђеницима. Такође постоје сведочења која говоре о дочеку који су С. Стејићу приредили робијаши из „младићске зграде” Сремскомитровачког затвора. Приликом његовог довођења у „младићску зграду” затвореници комунисти су
га дочекали певајући „Интернационалу”.74 Последње помињање С. Стејића
међу документима Сремскомитровачке казнионице јесте недатирано и непотписано писмо насловљено „Из живота комуниста на робији у Југославији”.
Писмо је говорило о лошем третману комунистичких затвореника и о веома
дугим казнама које неки од њих издржавају, а „двојица од тих јесу друг Чаки
и Стејић, суђени први на доживотну робију, а други на вјешала, због покушаја атентата на краља 1921 г., али је Стејић помилован на доживотну робију ...
били су обојица 7 година у тешким оковима и у строгим самицама. Мучени
и малтретирани и даље у казнионици ти хероји радничке класе постали су
душевни богаљи ... Друг Стејић је већ 14 година у Митровици, њега режим
не пребацује у друге затворе, јер се је увјерио да је успио Стејића страшним
мукама, кроз низ година, толико умно онеспособити да му више није опасан.
Стејић је заиста постао умоболан, усљед свих мука што је морао да претрпи.
На примјер, он стално свакога убеђује како је он пронашао један патенат, по
коме се може снијегом ложити пећ, тако да буде човјеку управо вруће у соби.
Осим тога патента он говори да је пронашао још неколико, а сви ти патенти
полазе од снијега и од леда ... Разумије се да је сада и физички скршен, оболио од скрофулози итд. Одкад су почели долазити много другови комунисти
на робију, његов је ум помало опет оживио, нарочито кад су другови успјели
да га добију у своју средину. У сталном саобраћају са друговима он је почео
да се помало опоравља, умно и физички.”75 Према сведочењу Р. Чолаковића,
С. Стејић је у затвору „шенуо умом” још током процеса за атентат на регента А. Карађорђевића: „Поред њега у полицијском затвору смењивали су се
стражари који су га будили чим би склопио очи, што је Стејића доводило у
такво стање да није могао ни да сједи, ни да лежи, ни да говори. Мумлао је
неартикулисаним гласом, ударао главом о зид, не знајући шта ће од себе.”76
Посведочио је и да је С. Стејић после процеса почео да се опоравља, али да
је његова психа већ била знатно оштећена: „Док сам још био у Самици, казао
ми је једном приликом на купању: Ето, троше грдан новац да загрију купатило, а ја сам измислио начин да се снијегом ложи казан, само мене неће ни-
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ко да слуша ... Једном, приликом превијања, шапатом, рече: Шта вреди што
ме лечиш, сваки дан долази један човјек и трује ме џигерицом. – Када долази,
како изгледа? питао сам га, правећи се да и сам вјерујем у тог његовог човјека. У подне, висок, у црном одијелу – Па зашто једеш кад знаш да те трује? – Морам, то је завјера”.77 Међутим, иако је психичко здравље С. Стејића
било тешко нарушено боравком у затвору, његово физичко здравље је било
у много бољем стању и, за разлику од Л. Чакија, који је преминуо током боравка у затвору78, успео је да скоро у целости издржи боравак у казнионици.
Из затвора у Сремској Митровици изашао је непуних годину дана пре краја
своје казне. У ноћи 22. августа 1941. године, са групом од још 32 затвореника,
кроз прокопан тунел је побегао из затвора и на Фрушкој гори се придружио
партизанима. Погинуо је 1943. године на Сутјесци.79
Žarko Miličić
Spasoje Stejić in “Vidovdan Process”
Summary
On the basis of examined archival material conclusion could be made that investigation was right regarding the act of assassination: S.Stejić from the top of the unﬁnished
building of the Ministry of Civil Engineering threw the bomb at the automobile of Regent
Alexander Karadjordjevic in order to kill him. However the bomb in the air hit the electric
cable and exploded earlier and injured nine persons in the vicinity of the automobile. After
that S. Stejić tried to run away but he was caught by the workers working at the site. Police
did not manage to arrest his supposedly accomplices, therefore it cannot be surely claimed
whether S. Stejić was alone or not, but it could be certainly supposed that J. Juhas was for
sure with him and maybe M. Marinković and M. Zlatar. The Court rightfully rejected the
argument of S. Stejić of throwing the bomb as a sign of protest and holding it in a hand in
order to reduce its destructiveness as inappropriate. Moreover the statement about protest
seems to be unconvincing, since S. Stejić was caught with three more bombs which impose a question: If the bomb he has thrown was meant for the protest, what are the rest three
bombs fore? It is not possible to be certain whether Stejić had planned assassination or it
was the idea of whole Belgrade group “Red Justice”. The fact that on the day of assassination he was probably not alone as well as that after coming from Novi Sad he left to the
house of I. and J. Lazarevic, tell us that it was grouped endeavor. However, the criminal
charge itself did not manage to conﬁrm this connection although it is very obvious. Concerning the leadership of Communist Party, there are enough reasons to assume that S. Stejić
did not inform them about his intentions and they had been themselves surprised with his
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act. It is not that individuals did not know about his intentions, but it seems that Communist Party as a whole was not involved to assassination, even more that the court was not
able to conﬁrm that the accused had even met S. Stejić.
Жарко Миличич
Спасое Стейич в «Видовданском процессе»
Резюме
На основании проанализированных материалов можно сделать вывод о
правильности следствия в отношении покушения: С. Стейич 29 июня 1921 года с
третьего этажа недостроенного здания Министерства строительства сбросил бомбу
на машину Регента А. Карагеоргиевича с целью убить его. Однако во время полета
бомба попала в электрический кабель и взорвалась преждевременно, в результате
чего были ранены девять человек, находившихся рядом с автомобилем. После этого
С. Стейич попытался сбежать, но был пойман рабочими, работавшими на строительстве здания. Полиции не удалось задержать его предполагаемых сообщников,
поэтому нельзя с уверенностью сказать, был ли С. Стейич один или нет, но есть
основания предполагать, что Ю. Юхас, наверняка был с ним и только, может быть,
М. Маринкович и М. Златар. Суд справедливо отказался от аргумента С. Стейича о
том, что он бросил бомбу в знак протеста и держал бомбу в руке, чтобы уменьшить
ее разрушительную силу, посчитав это неуместным. Более того, утверждение о протесте кажется неубедительным, поскольку С. Стейич был пойман с еще тремя бомбами, что вызывает вопрос: если бомба, которую он бросил, предназначалась для протеста, для чего предназначались остальные три? Невозможно с уверенностью сказать, подготовил ли С. Стейич убийство сам, или это была идея Белградской группы
Красного правосудия. Тот факт, что в день убийства он, вероятно, был не один, а
также то, что, прибыв из г. Новый Сад в Белград, он пошел в дом И. и Ю. Лазаревича говорит в пользу того, что это было групповое мероприятие. Однако в самом
обвинительном заключении не удалось неопровержимо доказать такую связь, хотя
она весьма вероятна. Однако, что касается руководства КПЮ, есть достаточно оснований полагать, что оно не было проинформировано о намерениях С. Стейича, и что
они сами были удивлены его поступком. Не следует полагать, что отдельные лица не
знали о его намерениях, но похоже, что КПЮ в целом не участвовала в убийстве, тем
более что суду не удалось доказать, что обвиняемые вообще знали С. Стейича.

