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Кнез Павле Карађорђевић у изгнанству
1941–1976
АПСТРАКТУМ: У чланку се на основу архивске грађе југословенског и британског порекла, микрофилмоване збирке кнеза Павла
Карађорђевића и постојеће литературе анализира положај кнеза
Павла на афричком континенту (у Кенији и Јужноафричкој Републици), као и на европском континенту. Разматра се и однос југословенске и британске владе према кнезу Павлу.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: кнез Павле Карађорђевић, Велика Британија, југословенска влада, изгнанство
Протеклих неколико година, нарочито последњих месеци актуелно је
питање политичког ангажовања кнеза Павла Карађорђевића за време вршења
дужности првог намесника. Као последица интересовања публиковано је неколико монографија и зборника.1 За разлику од тог периода кнежевог живота,
период изгнанства, односно интернације и емиграције 1941–1976, недовољно
је обрађен у историографији. Први рад о тој теми пре више од три деценије
написао је Душан Бибер на основу британске документације.2 Излазак прве и
једине биографије кнеза Павла коју су аутори Нил Балфур и Сели Мекеј назвали Закаснелом биографијом, пружа подлогу за тумачење целокупног животног пута кнеза Павла.3
После потписивања Тројног пакта 25. марта 1941. и пуча од 27. марта
1941. уследила је оставка тројице намесника, кнеза Павла Карађорђевића, др
Иве Перовића и др Раденка Станковића. Даљу судбину главног намесника
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кројила је Велика Британија. Дешавања од 27. марта 1941. затекла су кнеза
Павла на путу за Словенију. После обавештења о догађајима у главном граду
Краљевине, кнез Павле се након састанка са Влатком Мачеком сусрео са британским конзулом у Загребу затраживши од њега да интервенише код надлежних да му дозволе да напусти земљу са породицом у правцу Грчке, с намером да се касније настани у Енглеску.4 Питање смештаја било је отворено у
Министарству за колоније, разматрали су се Сејшели, Цејлон и евентуално је
долазила у обзир и источна Африка.5
Грчки краљ Ђорђе је одобрио долазак кнеза Павла, иако то није било
популарно у извесним грчким круговима, али се надао да ће то питање бити
убрзо заборављено.6 Сплет околности које су уследиле нису му дозволиле дуг
останак у Грчкој. Проблем је правила југословенска влада, која је сматрала да
кнез Павле сплеткари и да хоће да се освети. Према њиховој тврдњи постојала
су два доказа: покушај кнегиње Олге да у ноћи 2/3. априла 1941. телефонира
краљу Петра II Карађорђевића и телеграм који је кнез Павле упутио Влатку
Мачеку.7 После тога, Душан Симовић је затражио од британске владе да утиче на грчку владу како би се кнез Павле удаљио из Атине и упутио на Пелопонез, Крит или још даље и тако онемогућило његово сплеткарење.8
Одлука да кнез Павле Карађорђевић напусти Грчку донета је 11. априла
1941, када су се укрцали у авион из Атине за Хелиополис у Египту. Египатски
премијер није желео да посетиоци дођу у Египат, и свакако не без сагласности египатске владе. Како полазак није могао да буде одложен, египатски премијер је захтевао да они морају да буду у заштитном притвору.9 За египатску
владу долазак, као и боравак кнеза Павла били су веома непожељни и она није била вољна да их дуго „чува“. У Хелиополису су били смештени у кући
бившег британског официра, испред које је на захтев египатског премијера
била постављена стража.10
Постављало се питање: шта даље учинити са кнезом Павлом, које место
или колонију изабрати за његов смештај. С обзиром на став египатске владе,
Британија је морала да узме у разматрање где би била крајња дестинација кнеза Павла. Предлог да то буде Кипар је одбачен, јер је постојала могућност да
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се грчка влада у одређеним околностима премести тамо.11 Друге алтернативе
које су долазиле у обзире биле су Јужна Африка и Кенија.12 Иако је Јужна
Африка била најпожељнији избор, због климе и угодности боравка, њен гувернер генерал Сматс се налазио на путу, тако да је избор пао на Кенију. Гувернер Кеније Хенри Мур дао је пристанак закључујући „да не види примедбу
зашто кнез Павле и његова породица не би боравили у колонији, иако није консултовао војнe власти, и да нема никаквих сумњи у погледу проналажења погодног смештај за њих у земљи.“13
У складу са упутствима добијеним од британске владe, управа у Кенији
је требало да се придржава следећих услова: статус кнеза Павла и кнегиње
Олге је једнак статусу политичких затвореника, којима је дозвољена слобода
нормалних посетилаца колоније; степен надзора који је предложио гувернер
Кеније Мур је прихваћен тј. изабран је административни официр у пензији да
се стара о њима (мајор Шарп); контакт гувернера са кнезом Павлом и његовом женом треба да буде чисто формалан и они не смеју бити примани у гувернерову резиденцију; кнезу Павлу и његовој породици дозвољена је слобода кретања и дружење са обичном јавности; у локалној штампи не сме се помињати њихово присуство; њихова деца могу похађати енглеску школу. Форин офис није види разлог зашто би се плаћали животни трошкови и забаве
кнеза Павла и његове породице, под претпоставком да он има довољно средстава да то финансира; стога ће британска влада плаћати само закуп куће, што
треба да потенцира чињеницу да је то у извесном смислу затвор.14
По доласку у Наиваши у Кенији, 24. јуна 1941, кнез Павле је са породицом био смештен на имање које је некада припадало лорду Еролу.15 Међутим,
није био одушевљен британским избором, пре свега зато што се кнегиња Олга
жалила да је сувише удаљена од продавнице, школе и доктора и стога су желели да оду у Јужну Африку.16 Премијер Велике Британије Винстон Черчил
забележио је 1. маја 1941. како је најбоље да за сада остану у Кенији. Без обзира на тај одговор, консултован је премијер Јужноафричке Републике генерал Сматс, који у том тренутку није могао да донесе коначну одлуку. Како је
у исто време код владе Јужноафричке Републике покренуто питање смештаја
грчке краљевске породице, поједини челници британске политике сматрали
су да питање кнеза Павла не треба покретати док чланови грчке краљевске
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породице не добију дозволу боравка и док се не сместе у Јужну Африку.17
Због незадовољства смештајем, као алтернатива био им је понуђен смештај у
Нанјуки, али је кнез Павле оклевао да то прихвати.18 После извесног времена
кнез је опет покренуо питање одласка у Јужну Африку и генерал Сматс је по
други пут консултован. Овога пута је прихватио идеју све док се није упознао
са условима под којима треба да се „чува“ кнез Павле; после тога је одбио
предлог због потешкоћа у прихватању свих захтева.19
Писма кнеза Павла и кнегиње Олге су била „дискретно цензурисана“ од
стране Министарства иностраних послова. Властима у Кенији дата је инструкција да без оклевања треба да цензуришу све што сматрају неподобним.
Британске власти су сматрале да и телеграми могу бити опасни, тако да су и
они цензурисани; број одлазних и долазних је лимитиран на два недељно.20
Мада је писање о кнежевском пару у локалној штампи било забрањено, посредством јужноафричке штампе у Кенији ипак се знало о кнезу Павлу и кнегињи Олги.21 У Великој Британије је једно време такође постојала забрана писања. Ипак, септембра 1941. појавио се први чланак о кнежевском пару.22 Како су информације доспеле у јавност Министарство колонија Велике Британије укинуло је ову забрану. У наредном периоду често су у британском парламенту покретане дебате и питања о судбини кнеза Павла, у највећем броју
случајева на подстрек капетанa Канингем-Реда.23
Као члан Краљевске куће, кнез Павле је примао апанажу све до 27-мартовских догађаја. Питање кнежеве апанаже разматрала је и Југословенска влада у емиграцији. На седници финансијског одбора 29. априла 1942. изнет је
акт министра Двора од 24. априла, којим је краљ Петар II одредио да се кнезу
Павлу исплаћује на терет слободног дела његове цивилне листе апанажа у износу од 500 фунти месечно почев од 1. априла 1941. Да би се омогућило да
плати ову накнаду без сопственог губитка, краљ Петар II је требало да повећа
своју цивилну листу.24 Кнез Павле је био обавештен да ће му југословенско
посланство ускоро уплатити 6500 фунти, а затим слати месечно по 500 фун17
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ти.25 Томе се енергично супротставио Милан Грол, сматрајући да издвајање те
суме из краљеве цивилне листе штети династији. У исправност свог става покушао је да убеди остале министре. Историјат, односно пут који је довео до
доношења акта од 24. априла изложио је Милан Грол у свом дневнику: „Ничић је био на чају код Кентоваца, где су га ражалили тешким стањем кнеза
Павла... Он је о том говорио са краљицом и краљем и иза тога је дошао
акт.“26 Већ 4. маја 1942, међутим, тај акт је био поништен.27
Конфинирање кнеза Павла у Кенију значило је да његови поседи подлежу истим законима који се примењују на остале становнике британске територије, односно да акције у доларима, готовина и злато морају бити предати
британском Министарству финансија.28 Оно што поседује у фунтама-стерлинга кнез је могао пребацивати и слободно користити све док борави у зони где
се користи британска валута. Будући да се преко свог заступника у Лондону
кнез Павле жалио да је у тешкој финансијској ситуацији, мајор Шарп је послао извештај о кнежевом финансијском положају ради разматрања у британској влади. У свом домаћинству издржавао је осам Европљана, трошио је 180
фунти месечно и још 166 фунти за приватне трошкове месечно, односно 4.152
фунти годишње. Насупрот томе су били приходи од свега 3.357 фунти годишње.29 Када је британска влада сазнала да југословенска влада исплаћује апанажу кнезу Павлу чињеница да, према мајору Шарпу, кнежеви приходи износе нешто више од 3.000 фунти чинила се нелогичном будући да су кнежеви
приходи морали бити много већи.30 Рос је забележио да је кнез Павле увек
имао репутацију прилично богатог човека, „и верујем да он и даље има доста
масиван банковни рачун. Поред тога, Југословени му плаћају накнаду од 6000
фунти годишње које би требало да буде довољно за свакога да живи. Мислим
да стога можемо са резервом да прихватимо сву ову сентименталну причу о
сиромаштву кнеза Павла.“31 У грађи британске провенијенције постоји пода-
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так да су кнежеви приходи износили 9.857 фунти насупрот издацима од 4.152
фунти.32
Иако заокупљен финансијском нестабилношћу, кнез Павле је током
1941. и 1942. новчано даривао два фонда: фонд за заштиту слонова33 у износу
од 400 фунти и Афричку унутрашњу мисију са 500 фунти.34
Британска влада је требало да се постара за опремање куће али то није
испунила; кућа је била без осветљења, воде, канализације. Британци су једино
плаћали закуп куће који је износио 20 фунти месечно. Кнез Павле је сматрао
да би слобода избора становања могла да реши његове финансијске проблеме
и често је тражио да му се дозволи да живи тамо где може да смањи своје расходе.35 У писмима војводи од Кента једна од главних тема била је његова финансијска нестабилност: „Ми не тражимо ништа ни од кога само желимо да
будемо третирани као људска бића и да нам дозволе да живимо негде где наши расходи неће бити велики.“36
Крајем 1942. у преписци британских функционера Форин офиса разматрана је могућност да се обруч око кнеза Павла олабави, без обзира што је у
парламенту јасно дефинисан кнежев статус на захтев капетана Канингема-Реда.37 У пракси „попуштање“ би значило да кнез Павле остаје политички затвореник, али би му се дозволило да живи где хоће, да не буде под присмотром и
да одржава нормалне друштвене контакте са гувернером.38 После објављивања чланка у Sunday Times-у 1942. године, Министарство спољних послова одлучило је да ствар одложи за касније. Убрзо је донета и одлука да кнез Павле
треба да се уздржава од посета, као и да друштвене контакте смањи на минимум, због личног и општег интереса.39
32
33

34

35
36

37

38
39

Исто.
The dicksie elephants of Kenya war fund. АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла
11/510–511.
Africa Inland Mission – организација која је на тлу Кеније руководила школом за дечаке,
школом за девојчице, Valley academy, болницом, штампаријом, Министарством пољопривреде и Министарством индустрије. АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла
11/502.
АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла – 11/506.
Писмо кнеза Павла војводи од Кента августа 1942. АЈ – Микрофилмована збирка кнеза
Павла – 3/485.
„Статус кнеза Павла је политички затвореник и под надзором је. Живи у кући коју је
одабрала влада Кеније. Тамо се налази полицијска стража и кнез је под надзором официра који живи у тој кући,“ био је одговор британских званичника у парламенту на питање
капетана Канингема-Реда. АЈ – FO 371/33448, R 7153/2752/92.
Исто.
Лист Sunday Times од 18. октобра 1942. наводи: „Са кнезом Павлом живи пензионисани
администратор мајор Шарп. Кнез Павле је политички затвореник са полицијском стражом, али практично нема никаквих ограничења у његовој слободи. Често посећује Наироби и одседа у најбољим хотелима. Воли Сафари и недавно је био у пратњи мајора
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Дебате у британском парламенту о судбини кнеза Павла, као и одјеци у
штампи, утицали су на његово психичко стање. Крајем 1942. лекари која су га
прегледали, др Бани и др Џекс Блејк, затражила су његов премештај. Хенри
Мур, који је био задужен за свог „госта“, обавестио је о овом проблему британског државног секретара за колоније Оливера Стенлија и уједно је ступио
у контакт са генералом Сматсом, са циљем да се кнезу Павлу хитно дозволи
боравак у Јужноафричкој Унији, јер болује од меланхолије и врло тешко подноси тропску климу. Влада Британског краљевства је такође ступила у комуникацију са владом Јужноафричке Уније.40 Резултат тих преговора било је
одобрење да се кнез Павле премести на југ Африке.
Кнез Павле је питање пресељења покренуо готово одмах по доласку, затраживши алтернативни смештај на неком другом месту. Генерални конзул
југословенске владе у Кејптауну Стојан Гавриловић је већ 25. јула 1941. обавестио владу у Лондону о том кнежевом захтеву.41 Војвода од Кента се састао
са Ентони Идном и Винстоном Черчилом, али му је саветовано да кнез остане
тамо где јесте.42 Приликом посете југословенских министара Кејптауну, августа 1941, генерал Сматс их је обавестио о кнежевој молби да се настани на територији Јужноафричке Уније и упитао за гледиште југословенске владе.43
Сви покушаји, међутим, били су одбијани све до 1943, када је кнез Павле због
лошег психичког стања добио дозволу за пресељење.
Премијер Јужноафричке Уније генерал Сматс, који је био вољан да изађе у сусрет кнежевом захтеву, затражио је мишљење и југословенске владе
посредством југословенског конзула у Кејптауну. У образложењу је навео
следеће: јужноафричка влада добро зна ко је кнез Павле; побуде за промену
места боравка су искључиво здравствене природе; кнез Павле ће бити под
строгим тајним надзором; биће му додељен стални британски саветник, који
је у исто време лекар: кнез ће бити смештен у Јоханесбургу, граду који је због
надморске висине најпогоднији за његово здравље и пружа све услове за смештај.44

40
41
42

43
44

Шарпа у разгледању слонова. Живи у кући америчког милионера на обали језера Наиваша са прелепим погледом на планине.“ АЈ-FO 371/33448, R 7152/85/92.
АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла – 11/534.
АЈ-390–6-19.
Војвода од Кента није губио наду и веровао је „да ће се ствари поправити, али када
сам ти писао раније сви су били толико заузети, поготову сада са наставком рата, тешко је било шта урадити. Надам се да ће нам 1942. година донети боља времена и да
ћемо се срести пре следећег Божића“. Писмо војводе од Кента кнезу Павлу, 13. децембар 1941. АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла 2/301–302.
АЈ-390-6-19.
Исто.
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На седници Министарског савета југословенске владе од 15. априла
1943. разматран је захтев јужноафричке владе.45 Одговор је био негативан, и
поред тога што су добили гаранције да ће кнез Павле живети повучено и неће
долазити ни са ким у додир. Премештај кнеза Павла у Јоханесбург учинио би
рђав утисак у Југославији, јер би се схватио као ублажавање надзора над њим
и припрема његовог коначног ослобођења, што би лоше утицало на морал људи који се боре у окупираној Краљевини. Ипак, један од главних разлога противљења пресељењу кнеза Павла била је велика југословенска колонија у
Унији и Јоханесбургу.46
И поред протеста југословенске владе, генерал Сматс је 4. марта 1943.
дао сагласност да кнез Павле Карађорђевић дође у Јужну Африку, али не у
Кејптаун где су живели неки чланови грчке краљевске породице, већ у Јоханесбург. Обећања које је кнез Павле добио од генерала Сматса, посредством
Х. Мура, наговештавала су попуштање стега: да ће у Јужној Африци имати
већу слободу да посећује пријатеље и места за забаву; да неће бити потребно
да се било ко налази у његовом поседу као што је до тада чинио мајор Шарп и
да ће сваки надзор бити ненаметљив; генерал Сматс је наговестио да ће кнеза
примати у приватне посете.47 Британска влада је пристала да сноси трошкове
селидбе и ренте за кућу, која се налазила 10 миља од Јоханесбурга. После 25
месеци боравка у Кенији, 11. јуна 1943. кнез Павле и кнегиња Олга су се преко белгијског Конга упутили у Јужну Африку.
Какав је био однос југословенске владе према кнезу Павлу током емигрантских дана? Од укупно 218 седница колико је одржао Министарски савет
Краљевине Југославије у емиграцији, кнез Павле је био предмет расправе на
десетак. Стиче се утисак да влада и министри у ратним годинама од мноштва
обавеза, проблема, међусобних несугласица нису имали времена да се баве
личношћу кнеза Павла. Увидом у архивску грађу, међутим, стиче се другачија
слика. Влада је страховала од утицаја кнеза Павла – могуће због његових добрих веза са британским краљевским двором, мада је тих година кнез лоше
стајао код британског државног врха, тако да би сваки покушај да утиче на
њих био безуспешан. Мада је југословенска влада успела да издејствује уклањање кнеза Павла што даље из Атине, она није била спокојна. Душан Симовић, у својству председника владе, преклињао је британску владу да никако
не дозволи кнезу Павлу одлазак у Северну Америку или било где другде одакле би он могао политички да делује.48 Кнез Павле ће сигурно, према речима
45

46
47
48

На седници се полемисало и о томе да ли да се одговор упути директно влади Јужноафричке Уније или да се у то укључе Енглези, уз образложење да је кнеза Павла у Кенију
довела британска влада и да се никакви кораци не могу предузимати без консултација са
њом. M. Grol, n. d., 320.
АЈ-390-6-19.
АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла – 11/603–604.
D. Biber, n. d., 35.
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Симовића ,„настојати да поврати изгубљени углед у очима британског народа и владе.“49 Представници југословенске владе су у разговорима са британским и америчким посланицима и политичарима износили лоше мишљење о
кнезу Павлу и његовој политици.
Приликом повлачења из Краљевине Југославије, на једној од успутних
„станица“, југословенска влада је донела Указ о измени Устава тј. члана 38.50
Указом од 17. маја 1941, донетим у Јерусалиму, кнез Павле и његова породица били су искључени из Краљевског дома. Поред потписа министара који су
присуствовали тој седници Министарског савета, налазио се и потпис краља
Петра II, који је био присутан приликом доношења Указа. Краљ Петар II је
новим Указом из 1948. поништио претходни јерусалимски. Његова предаја
кнезу Павлу ишла је преко Драгише Цветковића.51
Момчило Ничић је октобра 1941. затражио од британског амбасадора
Рендела помоћ у набавци прибора за штампање 1.000 примерака пропагандног материјала о кнезу Павлу. Југословенска влада је у ствари одлучила да изнесе „праву истину“ о понашању и интригама кнеза Павла док је био регент.
Од доласка у Енглеску прикупили су велики број нових чињеница из разних
поверљивих извора и одлучили да објаве резултате истраживања у облику
брошуре.52 Та брошура, односно памфлет, носила је назив Prince Paul of Yugoslavia и није била намењена објављивању већ да се подели изабраном броју
људи који треба да знају праве чињенице. Момчило Ничић је Форин офису
препустио да одлучи коме ће памфлет бити додељен.53
После погибије војводе од Кента 27. августа 1942, британски краљ Ђорђе VI је успео да издејствује долазак кнегиње Олге у Лондон.54 То је изазвало
бурно негодовање југословенске владе, која није била ни консултована ни
обавештена, а у новинама се појавила изјава Лова дата у Парламенту да југословенска влада није изразила противљење.55 Слободан Јовановић је одмах
протестовао код Рендела, британског амбасадора на југословенском двору у
Лондону. ако се поверује у тачност тих речи у Југославији и међу савезнич49
50

51
52
53

54
55

Isto.
Измењен члан 38 гласи: Краљевски дом сачињавају: Краљица, супруга краљева, његови
живи преци и његови потомци у првој линији са супругама и потомцима; млађа браћа
Краљева и њихови потомци са њиховим супругама; сестре владајућег краља, као и сви
женски потомци до њихове удаје. Титуле „Величанства“ и „Краљевског Височанства“
могу носити само поменути чланови Краљевског дома. Односи и ранг чланова Краљевског дома уређују се правилником који прописује Краљ. АЈ-103-1-16.
АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла - 1/458.
АJ – FO 371/33448, R 85/85/92.
Памфлет на енглеском АJ – FO 371/33448, R 85/85/92; српски превод у: D. Biber, n. d.,
35–37.
Сестра кнегиње Олге, Марина, била је удата за војводу од Кента.
АJ – FO 371/33448, R 8175/85/92.
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ким владама у Лондону закључило би се да је влада заузела помирљив став
према своме квислингу. Владу је забрињавала и могућност да посета кнегиње
Олге не отвори врата доласку кнеза Павла у Лондон.56
Један од разлога који је определио југословенску владу да не одобри долазак кнеза Павла у Јужноафричку Унију био је страх од контаката кнеза Павла и југословенске колоније у Јоханесбургу. Непосредно по доласку, кнез је
добио писмо од „Словенске зоре“ у којем га позивају да присуствује плесу у
корист југословенских војних фондова. Он је одбио позив: „дошли смо у ову
гостољубиву земљу да водимо потпуно повучен живот“, али је анонимно дао
прилог.57
О ставу југословенске владе према кнезу Павлу говори и питање примања његових писама. После доласка кнеза у Јужноафричку Унију, у конзулат
Краљевине Југославије у Јоханесбургу стигла је пошта адресована на његово
име. Тим поводом из Лондона је упућена инструкција: „Нека пошту кнеза
Павла почасни конзул преда локалним властима да му уруче. У будуће да почасни конзул не прима пошту за кнеза Павла.“58
За разлику од боравка у Кенији када је кнежев однос са гувернером
Хенри Муром био на дистанци и чисто формалне природе, у Јужноафричкој
Републици долази до промене у том погледу. Генерал Сматс је кнеза Павла с
времена на време примао у посету.59 Штавише, страст према уметности подстакла је кнеза Павла да галерији у Јоханесбургу поклони једну слику Невила
Луиса.60
Како се назирао крај рата у корист савезника, постала су актуелна разматрања о суђењима ратним злочинцима. Посланик, капетан Канингем-Ред
познат по својим нападима на кнеза Павла, 4. августа 1943. први пут је поставио питање у Доњем дому о кнезу Павлу као ратном злочинцу.61 Мада југословенска влада у емиграцији није подигла никакву оптужбу, нова комуни-
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Коста Ст. Павловић, Ратни дневник 1941–1945, Београд 2011, 152–153.
Писмо је кнезу Павлу упутио секретар Комитета Словенска зора Спира Петијевић, 29.
јуна 1943. Плес је био организован под покровитељством југословенског почасног конзула А. Б Хофмира и г-ђе Хофмир. АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла - 11/543–
544.
АЈ-390-6-19.
О томе сведоче кнежеве забелешке о разговорима са генералом Сматсом о политичким
дешавањима у свету током августа и децембра 1945. АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла -11/558–564.
Реч је о слици Pondo Giril; градоначелник Јоханесбурга упутио је 5. октобра 1943. кнезу
Павлу писмо у коме се захваљује на поклону. АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла
- 10/175
D. Biber, n. d., 43.
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стичка власт у Југославији прогласила је кнеза Павла ратним злочинцем 11.
јануара 1945.62
Кнезу Павлу је враћена слобода 1. јуна 1946, после чега је морао да се
обавеже високом комесару у Унији да ће се уздржати од свих политичких активности у тој земљи.63 Током две године колико је још провео на афричком
континенту живео је мирно, као обичан грађанин и плаћао закуп куће 100
фунти месечно.64 Почетком 1947. британски краљ Џорџ VI и краљица Елизабета су за време званичне посете Јужној Африци, успели су да издејствују сусрет са кнезом Павлом и кнегињом Олгом.65 Исте године представник Папе,
за време своје посете Јужној Африци, сусрео се са кнезом Павлом и захвалио
му се за пријатељство које је показао према Римокатоличкој цркви током периода намесништва.66
Питање повратка кнеза Павла на Стари континент, иако је званично постао слободан 1946. године, било је сложено. Пријатељ кнеза Павла, Едвард
Бахреус, кога је упознао током студија на Оксфорду, покушао је да му омогући да се са породицом пресели у јужну Ирску. На ту идеју је дошао после њиховог сусрета у Јужноафричкој Републици 1947. године. Бахреус се обратио
за помоћ Дулантију, високом комесару за Ирску, да би преко њега испитао
мишљење Де Валера, премијера Ирске.67 У жељи да помогне кнезу Павлу,
обраћао се и високим званичницима британске политичке сцене, Артуру
Гринвуду, Филипу Ноелу Бакеру и Ернесту Бевину.68
Будући да је кнез Павле био слободан и да се није налазио у интернацији, енглеска влада није могла да инсистира на његовом останку у Унији нити
да га спречи да оде у Ирску, ако ирска влада покаже спремност да му одобри
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Поступци кнеза Павла због којих је проглашен ратним злочинцем, изнети у извештају
Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, састојали су
се у следећем: гажење Устава и узурпирање краљевске власти; саботажа припреме народа и земље за рат и одбрану; учествовање у стварању пете колоне у држави уопште а у
војсци и дипломатији напосе; растурање Мале Антанте и отуђење Југославије од земаља
демократије већином њених дотадашњих савезника; фашизирање земље и њено привредно и политичко потчињавање Немачкој и Италији; припрема и потпис пакта којим
је 25. марта 1941. у Бечу Југославију предао на милост и немилост фашистичкој Немачкој. АЈ – 110–3572.
Захваљујем се Владимиру Унковском Корици на послатим документима о кнезу Павлу
за 1948. годину из Националног архива у Лондону. FO 371/ 72606, R970/970/92.
У Јужној Африци кружиле су приче да кнезу Павлу Британци и даље плаћају закуп куће. FO-371/72606, R 8486/970/92.
Н. Балфур, С. Мекеј, н. д., 197.
Податак је навео Едвард Бахреус у писму Дулантију. АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла – 5/294.
АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла – 5/291–294.
АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла – 5/274–276.
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визу.69 Форин офис је ипак био резервисан: тај потез је могао да стимулише
југословенску владу да изврши притисак за предају кнеза Павла као квислинга и ратног злочинца; такође, сазнање да су Велика Британија и ирска влада
подржале његов прелазак из Уније у Ирску може му дати за право да се опет
упусти у политичке активности.70 Високи комесар за Ирску Дуланти је у разговору са британским државним секретаром о пресељењу кнеза Павла у Ирску добио одричан одговор, уз образложење „да је далеко боље да кнез Павле
остане у Африци. Он би тако био заборављен, али ако се врати у Европу сва
незгодна питања биће опет обновљена. Чињеница је да нас је Павле изневерио и помагао Немце током рата.“71 Британски краљ Џорџа VI, међутим, није видео никакве сметње да се кнез Павле насели у Ирску.72 После вишемесечних расправа, марта 1948. одлучено је да кнез Павле до даљег остане у Јужноафричкој Републици. У образложењу је наведено „да је много паметније за
кнеза Павла да се не креће, јер постоје ризици који могу „мртва“ питања поново покренути и да непожељни посетиоци могу створити компликације и за
ирску владу и за кнеза Павла лично, јер је Ирска географски много лакше приступачнија него Унија.“73 Одмах по добијању негативног одговора, кнез је затражио од генерала Сматса одобрење да посети Португал. Форин офис је сматрао да би било паметно да кнез Павле не иде у Португал из истих разлога који су били примењени у случају Ирске.74
Коначно, октобра 1948. кнез Павле је са породицом стигао у Женеву.
Преко Драгише Цветковића чуо је да француска влада нема ништа против његовог доласка,75 тако да је почетком 1949. више пута долазио у Париз, док се
коначно није преселио у град светлости.
Долазак у Енглеску, који је кнез Павле прижељкивао још од првих изгнаничких дана, није и даље било лак.76 Покушај да 1950. добије привремену
визу за улазак у Енглеску није успео; као и две године раније и тада је покушао да му помогне Едвард Бахреус преко британског министра за гориво и
енергију Филипа Ноела Бакера. Министарство унутрашњих послова Велике
Британије је ставило вето на кнежев долазак, чак и из медицинских разлога.77
69
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FO 371/72606, R 970/970/92.
Исто.
FO 371/72606, R 1797/970/92.
FO 371/72606, R 276/970/92.
FO 371/72606, R 2934/970/92.
FO 371/72606, R 4966/970/92; R 5909/970/92.
АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла 1/456–457; 1/467–468.
„Ми живимо само за онај дан када ћемо моћи да угледамо беле клифове енглеске обале и
све вас. Знам да је тај тренутак јако далеко и да је лудост уопште и говорити сада
тако нешто“ – из писма кнеза Павла војводи од Кента, 18. август 1941. АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла 3/424.
АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла 5/286–287.
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Коначно, изговор је нађен када је 6. фебруара 1952. умро краљ Џорџ VI. За
разлику од британског политичког врха, кнез Павле је био увек радо виђен и
позиван од краљевске породице.
У југословенској политичкој емиграцији од 50-их година XX века водио
се прави публицистички рат. Емиграција је била подељена на лондонску групу око које су били окупљени браћа Радоје и Живан Кнежевић, а насупрот
њима су били Парижани Драгиша Цветковић и Часлав Никитовић. У Паризу
је боравио и кнез Павле. Избегавао је да непосредно учествује у публицистичком рату, али је својим саветима, давањем докумената, пружањем материјалне помоћи учествовао из позадине у „борби за истину“ која је поведена у југословенској политичкој емиграцији по завршетку Другог светског рата.78
По повратку у Европу кнез Павле је био добротвор великог броја удружења. Највише је помагао Српско историјско-културно друштво „Његош“, затим Српску православну црквену општину Свети Сава у Паризу,79 Српску
православну цркву Св. Сава у Лондону, Комитет за изградњу цркве Св. Кнеза
Лазара у Бирмингену, а током 70-их година обнову манастира Хиландара.80
Кнез Павле Карађорђевић је умро 14. септембра 1976. у америчкој болници у Неију крај Париза.
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У једном писму Драгише Цветковића упућеном кнезу Павлу наводи се: „До сада сам
експедирао 600 комада за иностранство. Поштарина је сада много скупља, нарочито
авионска, па нисам смео много да шаљем авионом, јер кредит од 8 000 франака биће недовољан. Штампање листа кошта 52 500 франака... Ако мислите да треба већи број
послати авионом... јавите, јер не бих хтео без вашег одобрења да чиним издатке ван
кредита, који сте ми дали... Наравно да ће један део брошура ићи за Београд, познатим
путем.“ АЈ – Микрофилмована збирка кнеза Павла 1/529.
На дан Светосавске прославе кнез је преко Драгише Цветковића даривао 5.000–10.000
франака за очување и одржавање Храма Светог Саве.
Преписка са тим организацијама или њиховим представницима АЈ – Микрофилмована
збирка кнеза Павла 6/69; 6/296–301; 6/472–474; 6/479–480; 7/154–211; 8/834–836; 8/840–
843; 9/265–267; 9/277–281; 9/283–286; 9/287.

