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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
угословенскикнезПавле,кнез
намесник токоммалолетства
краљаПетра II, умро је уПа
ризу14.септембра.Имаоје83
године.Рођенје1893.уСанкт

Петерсбургу.ОтацмујебиокнезАр
сенКарађорђевић,млађибраткраља
СрбијеПетраI,амајкарускакнегиња
АврораДемидоводСанДоната.Брач
нипарсеразвеокадамујебилотри
године,аонјеостављеннастарање
стрицукојијетадаживеоуизгнанству
уШвајцарској.Кадасењеговстриц
преселиоуБеоград1903.иуспеона
престо,кнезПавлејеотишаосањими
поштојематурирао,послатјенаОкс
форд(уколеџ„Крајстчерч”)дасту
дирамодернуисторију.Ратје1914.
прекинуоњеговестудије,ионихје
наставиокадајеокончан,примивши
степенебаклауреатаимастера1921.
Поповраткууземљу,којасесједи

нилауКраљевинуСрба,ХрватаиСло
венаца(каснијеЈугославија),подвла
давином његовог братанца краља
Александра,кнезПавлесепосветио
уметности,итокрозстварањесоп
ственебогатезбиркеипреузимајући
свеширепокровитељствонадумет
ничкимживотомновоуједињенезе
мље.Увеликојмерињеговајезаслуга
штојеБеоград,уочиДругогсветског
рата,могаодасехвалиједномоднај
бољихјавнихзбиркимодерногсли
карстваујугоисточнојЕвропи.Као
знакпризнањазаовајрад,Народни

музејуБеоградујеносиоњеговоиме
допоследњеграта.
Када је краљ Александар убијен

1934, кнезПавле је дошаоначело
намесништвакојејевршиловласту
имесинапокојногкраљатокомње
говогмалолетства.Његовапретход
накаријеранијемуобезбедилаиску
ствозаовутешкуполитичкуулогу.
Остаојекнезнамесникдомарта1941,
вршећиуправљачкувласт,којајеса
момалопреобликованаограниченим
парламентарним системом, током
раздобљаогромнеполитичкенапе
тости.ПрефињениикултурниGrand 
Se ig ne ur,англофилнакогајеснажнo
утицалазападнацивилизација,спо
гледомнасветкојијеобичнобиои
културноиполитичкиразличитод
већинеземљака.Каоособаразлико
ваосеоддоминантнеличностипо
којногбратанца,закогајеуставбио
личноукројен.
Наунутрашњемплану,огромнипро

блемикојејенаследиоодкраљаАлек
сандрасубили:хроничноекономско
сиромаштво,нерешенипроблемина
родности,посебноодносизмеђуСрба,
Хрватаиосталихнародностиуземљи,
инеомиљен,недемократскиустав,ко
јиједозволионедовољноизражава
њеширокоприсутнеопозиције,штоје
билоочевидноусвимделовимаземље.
КнезПавленијевероваодајеУставиз
1931.бионајбољизаземљу,алисебеје
видеокаостараоцамладогакраља,без

праваилиобавезедауспоставиради
калнууставнупромену.Биојетополо
жајкојијебилосветежеодржати,јерје
променапостајаланеизбежнаподпри
тискомунутрашњегнезадовољстваи
уследширењанацистичкеНемачкеи
ИталијеујугоисточнуЕвропу.
Поставшинамесник,кнезПавлеје

пустиоиззатвораМачека,хрватског
вођу.Онјекаснијеуспоставиопре
говоресаХрватимакојисунакрају
произвелиспоразум којијеувеоХр
ватеуучешћеувладиземљеидаоим
широкумеруаутономије,онукојусу
захтеваликаосвојеправоод1918.
Овајспоразумјепотписан26.авгу
ста1939.Билојетоизванреднопо
стигнућеимоглојеиматизначајне
резултатезајугословенскојединство
дајебилопостигнутораније,умир
нодопскимусловима.Токомкратког
раздобљасарадњекнезПавлеједо
брорадиосМачеком,закогајеверо
ваодајеистинскиЈугословен.Њих
двојицаосталасуупријатељскимод
носимаикадасуобојицазавршилау
изгнанству.
КаокнезнамесникПавлесеосећао

осујећеннедостаткомполитичарави
сокогкалибрауземљисјугословен
ским–анелокалним,националним
– видицима.Користио је искусног
словеначкогполитичараоцаКоро
шеца,дивећимусе,ипокушаоједа
разрадиполитикуреформиса спо
собним али безобзирним српским

политичаремМиланомСтојадино
вићем,когајеименоваозапредсед
никавладепослеизборамаја1935.
Нањимасустранкеуједињенеопози
цијеосвојиле40постогласова,упр
коспредноститокомизборакојусу
уживаливладиникандидати.Стоја
диновићјепостајаосвевишезасле
пљенуспехомнациста,ипочеоједа
покушавадаусвојинекеодњихових
техниказадобијањавласти.Кадасу
посталеочигледнењеговеблискеве
зесНемачком,инамерадаихкори
стидапридобијевишевластизасебе
уЈугославији,кнезПавлегајезаме
ниокаопремијера,инакрајугаухап
сио,теузбританскупомоћпослаоу
прогонствоиинтернацију.
Највишатачкакризенамесништва

кнезаПавладошлајекадасу,почет
ком1941,захтевиОсовинезапри
ступањеЈугославијеТројномпакту
посталиупорни.КнезПавле јевећ
одбиопредлогМусолинијадаЈуго
славијаузмеуделауподелиАлбани
је.Искористиојесвакумогућуварку
даизбегнесавезсНемачком,уочај
ничкојнадидасачуванеутралност
Југославије.Истовременојебиопод
непрекиднимпритискомизБритани
једасепридружиСавезницима.Ро
ђакпутембракаипријатељбритан
скекраљевскепородице,англофилпо
склоностииобразовању,његовесим
патијесубилесаСавезницима.
� Наставак�на�другој�страни

 Југословенски кнез Павле: 
кнез намесник седам година

Кнез Павле Карађорђевић 
на Топчидерској станици 
по доласку из Енглеске, 
1938.


