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Ове године се навршава осам деценија од пуча 27. марта, до-
гађаја који није само из корена променио мој и живот моје по-
родице, већ и Краљевине Југославије, која ће нестати у вихору 
светског рата и истовремене социјалистичке револуције. Када 
је први пут 1980. године на енглеском језику, под насловом 
Prince Paul, Britain’s Malignant Friend, објављена ова књига, са-
знала сам много више о тим догађајима, а пре свега о свом оцу 
и његовој улози у процесима који су дословно мењали историју. 
То издање је покренуло моју, према многим мишљењима наивну 
идеју, да покушам да се изборим за истину, да с имена свог оца 
скинем љагу злочинца, издајника и народног непријатеља. Те-
шко бреме с којим је моја породица живела деценијама. Књига 
се на српском језику први пут појавила 1990, под насловом Кнез 
Павле Карађорђевић, једна закаснела биографија, а њено допуње-
но издање изашло је на енглеском језику 1996. године у Канади. 

Осамдесет година од мартовског пуча 1941, пред домаћом 
публиком је допуњено издање на српском језику. У међувреме-
ну се много тога догодило. 

Вратила сам се да живим у земљи у којој сам се родила, да 
покушам да служим свом народу, али и да покренем процес ре-
хабилитације свог оца. Била је потребна читава деценија, број-
ни процеси и мноштво доказа да би средином децембра 2011. 
године, одлуком Вишег суда у Београду, мој отац, кнез Павле 
Kарађорђевић, био рехабилитован. Овом пресудом поништена 
је одлука Државне комисије из септембра 1945. године, којом је 
био проглашен за злочинца. Истовремено су поништене и све 
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правне последице те одлуке. Решењем о рехабилитацији утвр-
ђено је да је одлука Државне комисије за утврђивање злочина 
окупатора и њихових помагача ништавна, као и да су ништавне 
све њене правне последице, укључујући и казну конфискације 
имовине. Пред судом је, а у поступку који сам покренула уз по-
моћ адвоката Душанке Хомен, доказано да је, одлуком из 1945. 
године, кнез Павле био проглашен злочинцем из идеолошко-
-политичких разлога.

Био је то кључни корак како бих испунила највећу жељу 
свог оца – да га вратим кући. Почетком октобра 2012. године, 
земни остаци мог оца, моје мајке, кнегиње Олге, и мог брата, 
кнежевића Николе, пренесени су из Швајцарске у Србију. Уз нај-
више државне и војне почасти, најпре су изложени у Саборној 
цркви у Београду, а потом сахрањени 6. октобра, у маузолеју 
породице Карађорђевић, Цркви Светог Ђорђа на Опленцу. Тако 
је судбина затворила још један зачарани круг.

У Београду, јануара 2021. године

Јелисавета Карађорђевић
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Дeo ПРВИ



Аурора Павловна Демидова Карађорђевић, принцеза од Сан Доната, са сином Павлом Карађорђевићем, 
око 1894, Санкт Петербург, Русија
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ГЛАВА I 

1893–1912. 
Порекло и младост

Павле Карађорђевић рођен је 15. априла 1893. у Пе-
трограду, као једино дете кнеза Арсена Карађорђевића и Ауроре 
Демидов, принцезе од Сан Доната. Како су се ово двоје уопште 
одлучили за тај брак, остало је тајна. Арсен је као човек био пот-
пуно неподобан за супруга, а и Аурора је, сасвим сигурно, била 
недорасла одговорностима мајке. Зато су били дубоко несрећан 
пар и нису дуго остали заједно.

Арсен, који је ишао у гимназију Луја Великог у Паризу, а за-
тим завршио официрску школу Сен Сир, развио је као врло млад 
склоност ка женама и жудњу за ратовањем. Коцкар по природи, 
читавог живота јурио је за опасностима и авантуром. Већ до 
своје двадесет осме године прошао је, ратујући као француски 
официр, бојишта широм света – од северне Африке до Кине, а 
касније је, с променљивом срећом, служио и у руској царској 
војсци и краљевској српској коњици.

Арсенов немирни дух умногоме је особен за његово кара-
ђорђевићевско порекло. Био је унук легендарног Карађорђа 
(Црног Ђорђа), човека из народа који је 1804. подигао устанак 
против омражених Турака и постао неприкосновени господар 
Србије.

Аурора Демидов пак потиче из старе породице, чији је 
успон до славе и богатства више последица њиховог савршеног 
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смисла за посао него неких племенитих и херојских дела. При-
ча се како је једнога дана 1694. године, док је Никита Деми-
дич – сиромашни ковач у граду Тули ‒ мирно ударао по свом 
наковњу, одједном кочија украшена царским амблемима за-
стала пред његовом радионицом. Лакеј је дотрчао до Никите 
и затражио да поправи пиштољ у којем се током путовања за-
главио метак. И док је радио свој посао, Никита је чуо глас из 
кочије како проклиње чињеницу да се за лепо и добро оружје 
мора ићи у иностранство. Истог тренутка Никита је одвратио 
да је такво оружје сасвим лако направити. Човек који је потом 
искочио из кочије и овоме распалио шамар због дрскости и на-
добудности био је нико други до цар – Петар Велики, главом и 
брадом. Посрћући од ударца, Никита оде у радионицу и изнесе 
два пиштоља истоветна ономе који је поправио. Петар Велики 
се запањио и одмах позвао Никиту на ручак. Кад је ковач напу-
стио дворску палату, цар му је даровао слободу и земљиште на 
Уралу. И тако је он искористио тај необични и срећни случај, јер 
је, откривши да је земља коју је добио богата гвозденом рудом, 
одмах изградио фабрику муниције. У току рата са Шведском 
фабрика у Тули радила је пуном паром, одржавајући највећи 
могући ниво производње, па је то њеном власнику донело ти-
тулу грофа.

Када је ова титула постала наследна, 1780, Демидови су 
већ поседовали руднике сребра, платине и злата, али је упркос 
великом богатству њихов положај у друштву остао несигуран. 
Стога је Николај Демидов, Аурорин деда, добро учинио што је 
за жену узео Јелисавету Александровну Строганову.

Да би избегли друштвену несигурност у Санкт Петербургу, 
Николај и његова невеста преселили су се у Француску. У напо-
леоновском Паризу су просто цветали. Уз огромно богатство, 
руску племићку титулу и жељу за дружењем са светском ели-
том, они су тада поставили добре основе за друштвени успех 
свог најстаријег сина, Анатолија Демидова. Тај син – стриц Ауро-
рин – касније је и остварио друштвене, књижевне и уметничке 
амбиције својих родитеља.

Анатолиј је одрастао у величанственој вили Сан Донато, 
коју је његов отац изградио надомак Фиренце. Био је културан, 
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шармантан и леп, па је убрзо дошло и до спектакуларног брака 
с предивном Наполеоновом нећаком Матилдом.1 Због звучног 
имена своје жене и веза с руском царском породицом, Анатолиј 
је добио титулу принца од Сан Доната. Овај брак, међутим, није 
био дугог века. Матилда се вратила у Париз, а Анатолиј је наста-
вио да живи сам у Сан Донату, одајући се писању путописа, који 
су доцније постали чувени, а и колекционарству – скупљао је 
слике и намештај, украшавајући тако још више свој дом.

Од Анатолија, који није имао наследника, принчевска титу-
ла прешла је на његовог млађег брата Павла – Аурориног оца. 
Аурорина мајка пак, принцеза Елена Трубецка, била је друга 
жена Павла Демидова. За разлику од Анатолија, који је много 
путовао, Павле и Јелена живели су у Русији, па су се у Петрогра-
ду и родили Павлов син Елим (из претходног брака) и кћери 
Аурора и Мојна Демидов. И док је Елим постао руски дипломата, 
скрасивши се коначно у Грчкој, Мојна се удала такође за славног 
и културног љубитеља путовања – руског кнеза Симеона Абама-
лека Лазарева, па се с њим настанила у раскошној вили у Риму.

Уметничко окружење које је Анатолиј Демидов створио у 
Сан Донату, као и пример и иста таква залагања његовог тече 
Абамалека Лазарева у Риму и ујака Елима Демидова у Грчкој, 
развили су рано код младог српског кнеза Павла интересовање 
за класичну уметност. Богатство Демидових у Италији пак омо-
гућило му је доцније, кад је постао кнез Југославије, да стекне 
материјалну независност и тиме средства да се препушта својој 
великој љубави према уметности, која га није напустила чита-
вог живота.

Павле је отишао из Русије с мајком и једном руском дади-
љом још као једногодишње дете. Аурора, по свему судећи, од са-
мог почетка није гајила никакве илузије о својој или Арсеновој 
способности да одгаје свог малог дечака. У почетку је молила 
свог полубрата Елима да га усвоји, али њему као дипломати од 
каријере то није било згодно, па је морао да је одбије. Млада, 
преплашена и напуштена, Аурора је наставила да тражи дом 

1  Матилда је била и сестричина Романова и праунука енглеског краља Џорџа III.
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за свога сина. Најзад, 1896, кад је Павлу било само три године, 
прилика се указала.

Арсенов најстарији брат Петар, глава династије Карађор-
ђевића у изгнанству, живео је тада у Женеви. Пошто му је жена 
умрла, он је одлучио да своје троје деце – Ђорђа, Јелену и Алек-
сандра – овај трећи, најмлађи, имао је осам година – пошаље 
на школовање у Петроград. Требало је да дечаци иду у Школу 
пажева, а девојчица у Завод у Смолном. Он се зато сагласио да 
у своју кућу на обали Женевског језера прихвати братанца и 
његову дадиљу. Од дана када је Павле са својом дадиљом напу-
стио Ницу са оно мало ствари које су му припадале, мајку је ви-
део још само два пута у животу. Много касније, као стар човек, 
причао је како је се, ипак, сећа само из два кратка али снажно 
узбудљива сусрета. Једном, када му је било само шест година, 
на крстарењу великим бродом по Женевском језеру, изненада 
га је зграбила у наручје једна дама на палуби, и држала га тако, 
чинило му се, читаву вечност, а у свом малом срцу он је ту веч-
ност доживео као највећу срећу. Онда га је својим пријатељима 
на броду представила као свога сина. И онда, још једном – било 
му је можда осам година – одвели су га једне вечери, касно 
усред зиме, на неку железничку станицу, и рекли му да чека. 
И кад је наишао воз, она иста дама сишла је из вагона и чврсто 
загрлила свог сина, држећи га у загрљају неколико минута. За-
тим се, обливена сузама, попела у воз, који се одмах изгубио у 
ноћи. Аурора се убрзо након што је свог Павла послала у Женеву 
преудала за неког Николу, грофа од Ногера, из Торина. Умрла 
је 1904, оставивши за собом два сина близанца – и ниједан од 
њих никада није упознао полубрата Павла.

Арсен се, међутим, никада није поново женио. Наставио је 
свој живот луталице и усамљеника, и у време повратка династи-
је Карађорђевића на престо у Србију, 1903. године, већ је за со-
бом имао низ љубавних веза и сасвим мали део свог наследства. 
У току балканских ратова 1912. и 1913, истакао се као коњички 
официр, а заузео је и град Велес. Потом су га, по избијању Првог 
светског рата, потпуно мимоишли. Бесан, вратио се у Русију, где 
је добио чин генерала и учествовао у рату у коњичкој гарди, све 
док га револуција није приморала да се врати у Париз.
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Арсен никада није прихватио одговорности оца, па је Павле 
одрастао као потпуни странац за њега. И по природи њих дво-
јица били су сасвим различити. Павле – веома осећајан, мисаон 
и повучен, а отац прек, брз на делу и екстровертан. Односи су 
им ипак били срдачни, иако готово формални, али је Павле у 
својим младим годинама, у ствари, мало сусретао оца.

Прве две Павлове године са стрицем у Женеви прошле су 
прилично добро. Он је обожавао своју руску дадиљу, која је већ 
тада преузела улогу и оца и мајке. Његов строги и ћутљиви 
стриц није се много мешао, а пошто су његови млади рођаци 
били у Русији, имао је читаву кућу на располагању, па није био 
несрећан.

Но, тада се догодио драматичан преокрет нагоре: кад је на-
пунио седам година, спаковали су га за једну школу у Лозани, 
где је имао да живи као питомац, а његову дадиљу су отпустили. 
Та школа била је хладна, мрачна и пуна пацова. До краја живо-
та, и сама помисао на пацова испуњавала је Павла ужасом. Уса-
мљен, јадан и збуњен, Павле је само чезнуо за својом дадиљом. 
Њена љубав и нежност били су једино право топло осећање за 
које је знао, па он ту жену никада није заборавио. Осећање од-
бачености било је потпуно. Током следеће четири године он се 
кретао између Женеве и Лозане, између дома у којем су били 
само мушкарци и школе коју је мрзео и које се бојао. По приро-
ди осећајан и бојажљив, постао је тих година сасвим усамљен, 
изнад свега жудећи за женском заштитом. 

А онда су, јуна 1903, стигле вести из Србије да су краљ Алек-
сандар Обреновић и његова жена убијени и да Павлов стриц 
Петар треба да буде проглашен за краља. Павле је прекинуо 
школовање, јер је требало да са стрицем пође у Београд.

У то време, Павле готово да ништа није знао о супарни-
штву између две породице, па је био дубоко узнемирен гро-
зним убиствима. Александар Обреновић и његова жена сасе-
чени су у орману у који су покушали да се склоне од својих 
атентатора, а њихова унакажена тела избачена су у дворско 
двориште. Павле се задесио у соби у тренутку доласка гласника 
који је јављао о убиствима, па га сећање на то није напустило  
до краја живота.
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Осим ове крваве епизоде, Павле није много знао о својој 
домовини. У ретким приликама у којима му се стриц обраћао, 
највише је било речи о његовом понашању и манирима, или о 
школовању и сличним детаљима. Његов први језик био је руски, 
а у школи је говорио и учио на француском. И зато је, стигавши 
као десетогодишњак у Београд и сместивши се у собицу на нај-
вишем спрату североисточног крила краљевског двора, морао 
да се осети као потпуни странац. Живот на двору био је сав у 
знаку мушкараца, а дисциплина и протокол строги. Зато је овај 
дубоко интелигентни, болно стидљиви и радознали дечак по-
чео да се интелектуално надаxњује у контакту са страним посе-
тиоцима – амбасадорима и другим дипломатским особљем. Зна-
ње о српској и балканској историји скупљао је делом у школи, а 
делом за време обеда у двору, када су сви официри у свечаним 
униформама парадирали поред стола за којим је седео прео-
збиљни, претерано пажљиви и ћутљиви краљ Петар. Осим што 
је с напором слушао шта се говори, најважнија Павлова брига 
током тих обеда била је како да нешто и поједе. Краљ је имао 
обичај да умаршира у просторију и одмах седне за сто; пошто би 
први био послужен, завршио би с јелом пре но што би остали и 
били послужени како треба. Чим би престао да једе, устао би од 
стола, објавио да је обед завршен и напустио просторију.

Између 1903. и 1912. Павле је ишао у школу у Београду. Од 
његових малих рођака, најстарија Јелена била је девет година 
старија од њега, а живела је највише у Русији. За руског кне-
за Јована Константиновича, сина великог кнеза Константина 
и унуке цара Николаја I, удала се 3. септембра 1911. године. 
Старији од два Петрова сина – Ђорђе, био је душевно нестаби-
лaн. Jeдном је у Београду успео да убије сопственог стражара 
и слугу; другом приликом су га ухватили како растура срчу по 
школском дворишту (у коме су се деца обично играла босоно-
га), само да би уживао гледајући шта ће се десити. Павле, кога 
је још у Женеви његов старији брат од стрица готово утопио, 
а у Београду му пуцао поред стопала да би га натерао да скаче, 
сасвим природно се бојао Ђорђа. Чак и касније, као средовечан 
човек, страховао је да остане с њим насамо.


