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Кнез Павле Карађорђевић
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по доласку из Енглеске,
1938.

Југословенски кнез Павле:
кнез намесник седам година
Британски званични
документи доступни од
1972. показују да је уложио
поновљене захтеве
Британији за оружјем,
као и захтев за изјавом
да ће Британија послати
помоћ Југославији,
ако буде нападнута као
резултат одлуке да буде
на страни Савезника.
Британци нису били у
могућности да издвоје било
шта за Југославију и нису
могли да обећају помоћ.
Екстравагантна руска
обећања помоћи нису
се никада остварила
– писао је „Тајмс, 1976.
на вест о смрти кнеза
Павла. Овај текст
преносимо у целини
ПОВОДИ

Ј

угословенски кнез Павле, кнез
намесник током малолетства
краља Петра II, умро је у Па
ризу 14. септембра. Имао је 83
године. Рођен је 1893. у Санкт
Петерсбургу. Отац му је био кнез Ар
сен Карађорђевић, млађи брат краља
Србије Петра I, а мајка руска кнегиња
Аврора Демидов од Сан Доната. Брач
ни пар се развео када му је било три
године, а он је остављен на старање
стрицу који је тада живео у изгнанству
у Швајцарској. Када се његов стриц
преселио у Београд 1903. и успео на
престо, кнез Павле је отишао са њим и
пошто је матурирао, послат је на Окс
форд (у колеџ „Крајст черч”) да сту
дира модерну историју. Рат је 1914.
прекинуо његове студије, и он их је
наставио када је окончан, примивши
степене баклауреата и мастера 1921.
По повратку у земљу, која се сједи
нила у Краљевину Срба, Хрвата и Сло
венаца (касније Југославија), под вла
давином његовог братанца краља
Александра, кнез Павле се посветио
уметности, и то кроз стварање соп
ствене богате збирке и преузимајући
све шире покровитељство над умет
ничким животом новоуједињене зе
мље. У великој мери његова је заслуга
што је Београд, уочи Другог светског
рата, могао да се хвали једном од нај
бољих јавних збирки модерног сли
карства у југоисточној Европи. Као
знак признања за овај рад, Народни

музеј у Београду је носио његово име
до последњег рата.
Када је краљ Александар убијен
1934, кнез Павле је дошао на чело
намесништва које је вршило власт у
име сина покојног краља током ње
говог малолетства. Његова претход
на каријера није му обезбедила иску
ство за ову тешку политичку улогу.
Остао је кнез намесник до марта 1941,
вршећи управљачку власт, која је са
мо мало преобликована ограниченим
парламентарним системом, током
раздобља огромне политичке напе
тости. Префињени и културни Grand
Seigneur, англофил на кога је снажнo
утицала западна цивилизација, с по
гледом на свет који је обично био и
културно и политички различит од
већине земљака. Као особа разлико
вао се од доминантне личности по
којног братанца, за кога је устав био
лично укројен.
На унутрашњем плану, огромни про
блеми које је наследио од краља Алек
сандра су били: хронично економско
сиромаштво, нерешени проблеми на
родности, посебно однос између Срба,
Хрвата и осталих народности у земљи,
и неомиљен, недемократски устав, ко
ји је дозволио недовољно изражава
ње широко присутне опозиције, што је
било очевидно у свим деловима земље.
Кнез Павле није веровао да је Устав из
1931. био најбољи за земљу, али себе је
видео као стараоца младога краља, без

права или обавезе да успостави ради
калну уставну промену. Био је то поло
жај који је било све теже одржати, јер је
промена постајала неизбежна под при
тиском унутрашњег незадовољства и
услед ширења нацистичке Немачке и
Италије у југоисточну Европу.
Поставши намесник, кнез Павле је
пустио из затвора Мачека, хрватског
вођу. Он је касније успоставио пре
говоре са Хрватима који су на крају
произвели споразум који је увео Хр
вате у учешће у влади земље и дао им
широку меру аутономије, ону коју су
захтевали као своје право од 1918.  
Овај споразум је потписан 26. авгу
ста 1939. Било је то изванредно по
стигнуће и могло је имати значајне
резултате за југословенско јединство
да је било постигнуто раније, у мир
нодопским условима. Током кратког
раздобља сарадње кнез Павле је до
бро радио с Мачеком, за кога је веро
вао да је истински Југословен. Њих
двојица остала су у пријатељским од
носима и када су обојица завршила у
изгнанству.
Као кнез намесник Павле се осећао
осујећен недостатком политичара ви
соког калибра у земљи с југословен
ским – а не локалним, националним
– видицима. Користио је искусног
словеначког политичара оца Коро
шеца, дивећи му се, и покушао је да
разради политику реформи са спо
собним али безобзирним српским

политичарем Миланом Стојадино
вићем, кога је именовао за председ
ника владе после избора маја 1935.
На њима су странке уједињене опози
ције освојиле 40 посто гласова, упр
кос предности током избора коју су
уживали владини кандидати. Стоја
диновић је постајао све више засле
пљен успехом нациста, и почео је да
покушава да усвоји неке од њихових
техника задобијања власти. Када су
постале очигледне његове блиске ве
зе с Немачком, и намера да их кори
сти да придобије више власти за себе
у Југославији, кнез Павле га је заме
нио као премијера, и на крају га ухап
сио, те уз британску помоћ послао у
прогонство и интернацију.
Највиша тачка кризе намесништва
кнеза Павла дошла је када су, почет
ком 1941, захтеви Осовине за при
ступање Југославије Тројном пакту
постали упорни. Кнез Павле је већ
одбио предлог Мусолинија да Југо
славија узме удела у подели Албани
је. Искористио је сваку могућу варку
да избегне савез с Немачком, у очај
ничкој нади да сачува неутралност
Југославије. Истовремено је био под
непрекидним притиском из Британи
је да се придружи Савезницима. Ро
ђак путем брака и пријатељ британ
ске краљевске породице, англофил по
склоности и образовању, његове сим
патије су биле са Савезницима.
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