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Наставак са прве стране
Али ка да је био су о чен с из бо ром из
ме ђу љу ба ви пре ма Ве ли кој Бри та
ни ји и љу ба ви пре ма сво јој зе мљи, 
при род но и с пра вом је ста вио Ју го
сла ви ју на пр во ме сто. 

Бри тан ски зва нич ни до ку мен ти 
до ступ ни од 1972. по ка зу ју да је уло
жио по но вље не зах те ве Бри та ни ји за 
оруж јем, ко је је би ло очај нич ки по
треб но ње го вој зе мљи, као и зах тев за 
из ја вом да ће Бри та ни ја по сла ти по
моћ Ју го сла ви ји, ако бу де на пад ну та 
као ре зул тат од лу ке да бу де на стра ни 
Са ве зни ка. Бри тан ци, ма да су им са
ве зни ци би ли очај нич ки по треб ни, 
бе ху и са ми ве о ма сла би у овој фа зи 
ра та. Оче ку ју ћи ин ва зи ју на ци ста на 
соп стве не оба ле, ни су би ли у мо гућ
но сти да из дво је би ло шта за Ју го сла
ви ју и ни су мо гли да обе ћа ју по моћ. 
Екс тра ва гант на ру ска обе ћа ња по мо
ћи ни су се ни ка да оства ри ла.

Муч на од лу ка кне за Па вла у мар ту 
1941, пре у зе та је са зна њем да је зе
мља би ла са ма. Од би ја ње не мач ких 
зах те ва зна чи ло је не из бе жну ин ва зи
ју, уни ште ње и рас пад ње го ве зе мље. 
При хва та ње не мач ког пак та из гле да
ло је као да ну ди Ју го сла ви ји спољ ну 
при ли ку да че ка по вољ ни ји из глед, 
док не до ђе у по ло жај да отво ре но 
ис ту пи на стра ни За па да. Ку ло вец, 
во ђа Сло ве на ца и Ма чек код Хр ва
та, из ја ви ли су да би њи хо ви на ро ди, 
на су прот Ср би ма, ко ји би мо гли да 
се по ву ку у пла ни не, би ли на ли ни
ји фрон та не мач ке ин ва зи је и да ни
су у мо гућ но сти да се бо ре. Под овим 

усло ви ма, Ју го сло вен ска вла да је учи
ни ла све да раз ву че пре го во ре, по ста
вља ју ћи усло ве за ко је су ми сли ли да 
ће би ти не при хва тљи ви. Ка да су Нем
ци учи ни ли ва жне уступ ке, обе ћав
ши да не ће да тра же про лаз за тру пе 
Осо ви не, или вој ну са рад њу би ло ко
је вр сте, би ло је не мо гу ће за др жа ва ти 
да ље. Ка да су са мо три чла на Ју го сло
вен ске вла де на ста ви ла да се про ти ве 
(они су при па да ли стран ка ма ко је је 
нов ча но по ма га ла СОИ), кнез Па вле 
се са гла сио с ве ћи ном, и пакт је пот

пи сан 25. мар та 1941. Од лу ка је оче
ки ва но би ла нео ми ље на у Ср би ји.

Два да на ка сни је, 27. мар та, вој ни 
др жав ни удар, ко ји је тај но по др жа
ла и под ста кла бри тан ска вла да, зба
цио је на ме сни штво. Кнез Па вле био 
је на пу ту ка Сло ве ни ји у но ћи уда ра, 
али, ка да му је у За гре бу са оп ште но 
о ње го вом успе ху, од био је хр ват ске 
по ну де по мо ћи да об но ви свој по ло
жај, ве ру ју ћи да би то био чин по бу
не про тив кра ља Пе тра, у чи је име је 
про гла ше на но ва вла да. По на ша ју ћи 
се до сто јан стве но и од луч но, од мах је 
под нео остав ку. За тра жио је и до био је 
до зво лу да се по ву че на бри тан ску те
ри то ри ју и на пу стио је зе мљу с по ро
ди цом. Био је то ту жан па ра докс, а за 
кне за Па вла лич но окрут на суд би на, 
да је он, ко ји је та ко рев но сно под у пи
рао кру ну у Ју го сла ви ји, и ко ји је био 
та ко при зна ти и истин ски при ја тељ 
Ве ли ке Бри та ни је, зба чен у име кру
не и са ве зни штва с Бри та ни јом. Али, 

ар хи ви „Фо рин офи са” по ка зу ју да је 
Бри тан ска вла да про ме ни ла по ли ти
ку по чет ком 1941, и да је зах те ва ла 
да Ју го сла ви ја на пу сти не у трал ност и 
уђе у рат. Ово кнез ни ка да ни је пред
у зео, ни ти је мо гао. Па ра док сал но је 
да вла да ге не ра ла Си мо ви ћа, ко ја га је 
за ме ни ла, ни је од ба ци ла при сту па ње 
Ју го сла ви је Трој ном пак ту, јер су се и 
они уза луд на да ли да би то мо гло да 
спа си зе мљу од ин ва зи је. 

Кне зу Па влу и по ро ди ци је од би је
на до зво ла да оста ну у Грч кој, ма да се 
краљ Ђор ђе срео с њим на ста ни ци, и 
же лео да он оста не у Ати ни. Уме сто 
то га од ве де ни су у Ке ни ју и та мо ин
тер ни ра ни под по ни жа ва ју ћим усло
ви ма. Та мо је тре ти ран као из дај ник, 
док га ге не рал Сматс ни је из ба вио 
и од вео у ју жну Афри ку. По сле ра та 
вра тио се у Евро пу и жи вео у Па ри
зу и по крај Фи рен це. Чо век ве ли ког 
шар ма и ин те гри те та остао је принц 
до кра ја. Осе ћао је да мо ра да пре у

зме по сле ди це – до бре или ло ше – уз
ви ше ног по ло жа ја ко ји ни је тра жио. 
Одр жао је ду гу ћут њу, не по ку ша ва
ју ћи да оправ да соп стве на де ла. Као 
на ме сник у де ла њу је био мо ти ви сан 
ви со ким осе ћа њем ду жно сти и ода но
сти пре ма ју го сло вен ској иде ји, ко ју је 
за др жао то ком це лог жи во та.

Кнез Па вле је био ви тез Ре да под
ве зи це, ви тез Ве ли ког кр ста Кра љев
ског вик то ри јан ског ре да и кра љев
ског вик то ри јан ског лан ца, а та ко ђе 
је био члан по је ди них  нај ви ших и нај
ста ри јих европ ских ви те шких ре до ва. 
Уни вер зи тет у Окс фор ду га је ди пло
мом про гла сио за док то ра гра ђан ског 
пра ва. Оже нио се 1923. грч ком кне
ги њом Ол гом, се стром кне ги ње Ма
ри не, вој вот ки ње од Кен та. Има ли су 
тро је де це: кне за Алек сан дра, кне за 
Ни ко лу (по ги нуо у са о бра ћај ној не
сре ћи 1954) и прин це зу Је ли са ве ту. 

(„Тајмс”, 16. сеп тем бар 1976)
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КУЛТУРА
УМЕТНОСТ

НАУКА

Сло бо дан Г. Мар ко вић

Кнез Павлe Ка ра ђор ђе вић ре ха би ли то ван је 
пре не ко ли ко да на од лу ком Ви шег су да у Бе о
гра ду. Ти ме је по ни ште на од лу ка Др жав не 
ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и 
њи хо вих по ма га ча ко ју је во дио у по ли ти ци 
остра шћен, у ула ги ва њу Јо си пу Бро зу из у зе тан, 
а у на у ци не при ме тан, др Ду шан Не дељ ко вић. 
Кнез је про гла шен кри вим пре вас ход но због 
при сту па ња Кра ље ви не Ју го сла ви је Трој ном 
пак ту и са бо ти ра ња на о ру жа ва ња и при пре ме 
зе мље за рат. 

У пр вим го ди на ма ра та кнез Па вле је др жан 
на бри тан ској те ри то ри ји у Ке ни ји као не ка 
вр ста при тво ре ни ка од стра не Ве ли ке Бри та ни
је. На пи та ње у До њем до му Бри тан ског пар ла
мен та, по сла ни ка кон зер ва ти ва ца ка пе та на 
Але ка Ка нин га маРи да, за што је кне зу Па влу 
до зво ље но да на ђе при бе жи ште у Ке ни ји, по ста
вље но 8. ок то бра 1942, пре ми јер Чер чил је 

од го во рио: „Ју го сло вен ски кнез Па вле ни је 
при мљен у Ке ни ју као из бе гли ца. Ње гов ста тус 
та мо је ста тус по ли тич ког за тво ре ни ка, и он је 
пред мет над зо ра.” („Тајмс”, 9. ок то бар 1942, 
стр. 8) С дру ге стра не, из пи са ња са мог „Тај мса” 
се ви ди да је кнез Па вле пре нео Бри тан ци ма 
дра го це не ин фор ма ци је да Хи тлер спре ма 
на пад на СССР. О то ме је „Тајмс” ја вио већ 19. 
апри ла 1941. и по но вио 12. ју на, и дан по сле 
на па да на СССР. Ка нин гамРид је, ме ђу тим, био 
упо ран у на па ди ма на кне за Па вла у До њем 
до му, али је ка рак те ри стич но да се „Тајмс” уз др
жао од да ва ња епи те та ју го сло вен ском кне зу.

У по сле рат ном раз до бљу „Тајмс” је до нео 
пре ко 30 чла на ка у ко ји ма се по ми ње кнез 
Па вле, углав ном о ње го вом при ват ном жи во ту 
и по се та ма вој во ди и вој вот ки њи од Кен та. 
Не кро ло гом у „Тај мсу” од 16. сеп тем бра 1976. 
кнез Па вле је у пот пу но сти ре ха би ли то ван 
пред за пад ним све том, 35 го ди на пре не го што 
се то фор мал но до го ди ло у Ср би ји. Овај не кро

лог је од из у зет ног зна ча ја, јер по твр ђу је да је 
не при стра сном ис тра жи ва чу још та да мо ра ло 
да бу де ја сно да је кнез Па вле до нео 25. мар та 
из ну ђе ну од лу ку ко ја ни је има ла, у том тре нут
ку, ре ал ну ал тер на ти ву, а да је прет ход но учи
нио све у ње го вој мо ћи да обез бе ди кон крет ну 
по др шку Бри та ни је, ко ја је из о ста ла због 
те шке рат не си ту а ци је. У ме ђу вре ме ну су се 
по ја ви ли и но ви до ку мен ти ко ји по ка зу ју да је 
кнез на ме сник исто по ку шао и у САД, а да нас 
зна мо да ње гов иза сла ник ни та мо ни је на и
шао на раз у ме ва ње. Оста вљен без ика квих 
из гле да да ће Ју го сла ви ји би ти упу ће на вој на 
по моћ из Бри та ни је, или ма кар би ти одо брен 
кре дит за на о ру жа ва ње у САД, одо брио је при
сту па ње Трој ном пак ту. По себ ност овог не кро
ло га је да до те ме ре оправ да ва по ли ти ку кне
за Па вла да сма тра да је и са мо пот пи си ва ње 
пак та из гле да ло као так тич ки по тез ко ји би, у 
бо љим окол но сти ма, омо гу ћио ка сни ји пре ла
зак Ју го сла ви је на стра ну Са ве зни ка.           ¶

Ре ха би ли та ци ја кне за Па вла у лон дон ском „Тај мсу” пре 35 го ди на

Друга Србија, независни 
интелектуалци, „патриоте” 
и „издајници”, неки су од 
термина који су се изродили 
деведесетих на темељу 
активности Београдског 
круга, асоцијације 
интелектуалаца која је пре 
две деценије дигла глас 
против национализма 
и насиља, а почивала је 
на идеји личности 
окупљајући три до четири 
стотине активиста

ГОДИШЊИЦЕ

Гордана Поповић

Д
ок се ко ма да ју људ ска те ла, 
ни ко не ма пра во да се по на
ша као увре ђе на го спо ђи ца, 
ре чи су Ра до ми ра Кон стан
ти но ви ћа, ко је је, по не сен 

емо ци ја ма, из го во рио на осни вач кој 
скуп шти ни Бе о град ског кру га, 25. ја
ну а ра 1992. го ди не.

Ка сни је ће ње го ве ре чи „дру га Ср
би ја је Ср би ја ко ја се не ми ри са зло
чи ни ма” по ста ти не ка вр ста за штит
ног зна ка ове гру пе ин те лек ту а ла ца 
ко је је ује ди ни ла же ља да се су прот
ста ве на ци о на ли зму и на си љу.

– Идеј на кли ца у све му то ме би ла 
је у књи зи „Фи ло зо фи ја па лан ке” Ра
до ми ра Кон стан ти но ви ћа и ја сам че
сто го во рио да је то по ста ла на ша Би
бли ја, па је у том сми слу би ло са свим 
ло гич но да се Ра до мир Кон стан ти но
вић ста ви на че ло Бе о град ског кру
га – ка же Фи лип Да вид, књи жев ник, 
је дан од осни ва ча Бе о град ског кру
га, под се ћа ју ћи да не дав на смрт овог 
фи ло зо фа ни је до стој но обе ле же на 
ов де. 

– Јед на гру па љу ди, ме ђу ко ји ма сам 
био и ја, од ла зи ла је код Кон стан ти но
ви ћа на раз го во ре – до да је Да вид. – Пр
во бит на иде ја је би ла да се са ста ви не ка 
вр ста ан ти ме мо ран ду ма, као од го вор 
на Ме мо ран дум Ака де ми је на у ка. Ме
ђу тим, вр ло бр зо смо од у ста ли, јер смо 
хте ли да на пра ви мо мно го ши ру плат
фор му и да оку пи мо све оне ко ји ни су 
при хва та ли оно што је про па ги рао ре
жим Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. 

Као што је и сам Кон стан ти но вић го
во рио, Бе о град ски круг је био от пор. 
„От пор уса мље ни ка, ве о ма по тре бан и 
ве о ма опа сан: про тив нас је би ла власт 
кр ва вог ре жи ма, али и ве ћин ска опо зи
ци ја, огре зла у на ци о на ли зму. И још ви
ше: су се ди, род би на, чак до ју че ра шњи 
при ја те љи...”. Он сам ни је био при ста
ли ца ни ка квог про гра ма, сма тра ју ћи 
да не тре ба го во ри ти ко лек тив но, про
грам ски, да кле без и ме но, већ под име
ном и пре зи ме ном. Бе о град ски круг је 
по чи вао на иде ји лич но сти. Од пр вих 
да на би ли су ту, осим већ по ме ну тих, 
још Об рад Са вић, Иван Чо ло вић, Не
над Про кић. Мно ги од њих, по пут Ра
до ми ра Кон стан ти но ви ћа, ви ше ни су 
ме ђу жи ви ма: Ђор ђе Ле бо вић, Сто јан 
Це ро вић, Аљо ша Ми ми ца, про фе сор 
Ми ла дин Жи во тић, Па вле Угри нов...

Мно ги су се ка сни је при дру жи ли та
ко да је у сво јим нај ак тив ни јим го ди
на ма (1992, 1993, 1994) Бе о град ски 
круг оку пљао око три до че ти ри сто
ти не срп ских ин те лек ту а ла ца – пи са
ца, про фе со ра, на уч ни ка, умет ни ка, 
филм ских ре ди те ља, му зи ча ра. Би ли 
су то љу ди вр ло раз ли чи тих по ли тич
ких уве ре ња, ко је је ује ди ни ла иде ја 
от по ра ре жи му. Др жа ни су го во ри у 
окви ру ци клу са „Дру га Ср би ја”, ве ли
ка са ла Сту дент ског кул тур ног цен тра 
је сва ке су бо те би ла кр ца та, а об ја вље
не су и две књи ге („Дру га Ср би ја” и 
„Ин те лек ту ал ци и рат”), у ко ји ма су 
са бра на из ла га ња сто ти нак уче сни
ка (обе књи ге су по но во об ја вље не у 
збор ни ку „Дру га Ср би ја” ко ји је штам
пан по во дом де се то го ди шњи це Бе о

град ског кру га, 2002. го ди не). Ка сни је 
су не ки оти шли у ино стран ство, не ки 
су се скло ни ли и Бе о град ски круг је 
пре стао да по сто ји, али је оп стао као 
из да вач ка де лат ност и на ста вио да жи
ви у окви ру не ких дру гих асо ци ја ци ја, 
као што су Фо рум пи са ца или Цен тар 
за кул тур ну де кон та ми на ци ју.

Не дав на по ле ми ка у „По ли ти ци”, ко
ју је иза звао текст пе сни ки ње Рад ми ле 
Ла зић „Еми гран ти ка или освр та ње у 
гне ву”, под се ти ла је на оне ко ји су оти
шли и оне ко ји су оста ли, на про те сте 
и у том сми слу и на ско ру два де се то го
ди шњи цу Бе о град ског кру га. „Ми ко ји 
смо оста ли, из про те ста (због истих раз
ло га) смо про те сто ва ли ов де”, на пи са ла 
је Ла зи ће ва. „Ка ко сте про те сто ва ли? 
Под јед на ко гла сно, под јед на ко ти хо?”, 
пи та Да ша Дрн дић, књи жев ни ца. 

Бе о град ски круг је про те сто вао гла
сно, али у ме диј ској ти ши ни на ко ју 
је био осу ђен од стра не та да шњег ре
жи ма. 

– Че сто се ми сли да у Ср би ји и у Бе
о гра ду де ве де се тих ни је би ло от по ра, 
а он је по сто јао и те ка ко, али је ме
диј ски био по ти снут и угу шен и ни је 
мо гао да ле ко да до пре  – ка же Фи лип 
Да вид. – Ни смо има ли мно го илу зи
ја да ов де у Бе о гра ду и Ср би ји има мо 
не ки ве ли ки ути цај. У Бе о гра ду се још 
до не кле и зна ло, из ван ње га се ни је ни 
мо гло чу ти. Али, ето, гла со ви су ипак 
до пи ра ли не са мо из ван Бе о гра да не
го и из ван Ср би је, па се и у ино стран
ству чу ло да по сто ји јед на не та ко ма ла 
гру па љу ди ко ја зна чи не што у срп
ској јав но сти а ко ја се су прот ста вља 
ре жи му.

О Бе о град ском кру гу пи са ли су 
Маг да Пе трињ ска у Пољ ској, Да ни јел 
Сал нав у Фран цу ској, Ле о ни дас Ха џи
про дро ми дис у Грч кој, Ме ли та Рих тер 
Ма ла бо та, Па о ло Фа ки, Ни но Ре ку пе
ро и Кла у дио Вен ца у Ита ли ји...

– Бе о град ски круг је све вре ме био 
на мар ги ни и мо рао је да бу де на мар

ги ни, јер су сви глав ни др жав ни ме
ди ји би ли под кон тро лом ре жи ма – 
до да је Фи лип Да вид. – Ни смо има ли 
про стор у ме ди ји ма, осим у малоброј
ним независним. И по што смо би ли 
мар ги на ли зо ва ни, ни смо у тој ме ри 
пред ста вља ли опа сност по ре жим. 
Чак је и ре жим ту и та мо, кад би се 
по ве ла реч да у Ср би ји не ма сло бо де, 
зло у по тре бља вао Бе о град ски круг го
во ре ћи: „Ево вам до ка за, по сто ји Бе о
град ски круг, ни ко их не хап си, мо гу 
да при ча ју”. Би ли смо све сни да мо гу 
да нас зло у по тре бе у том сми слу, али 
ипак ни смо има ли дру гог из бо ра не го 
да се том ре жи му су прот ста ви мо. Као 
што су по вре ме но га си ли Ра дио Б 92, 
та ко ни ми јед но вре ме ни смо има
ли где да се са ста је мо, мно ги љу ди су 
оста ли без по сла, мно ги ста вље ни на 
цр не ли сте и то су би ле по сле ди це тог 
на шег мо рал ног ан га жма на. 

С Бе о град ским кру гом се по ве зу
је из раз „дру га Ср би ја”, али се то шта 
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