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Кнез Павле Карађорђевић
Павле Карађорђевић, једино дете кнеза Арсена Карађорђевића и Ауроре Павлове Демидов, рођен је 28. априла 1893. у Петрограду.
Аурора није имала могућности да брине о сину, тако да га je са три године поверила кнезу Петру Карађорђевићу, који је са децом живео у Женеви. Кнез Павле је још само у два наврата видео своју мајку, која је рано преминула, у својој тридесетој години (1904).
Кнез Петар Карађорђевић је о њему бринуо као о свом детету, тако да
су Павле, Ђорђе и Александар, будући краљ Југославије, расли заједно.
У априлу 1913. Павле одлази на класичне студије у Оксфорд, на колеџ
Christ Church, где је професор Џон Мареј посебно утицао на његово занимање за уметност.
Након избијања Првог светског рата, кнез Павле се вратио из Лондона и ставио на располагање Врховној команди као коњички потпоручник. У
току рата оболео је од тешког облика хепатитиса. Тек крајем јануара 1917.
стигао је у Солун и учествовао у припремама за пролећну офанзиву.
Године 1918. вратио се у Оксфорд да би наставио студије, које окончава 1921, добивши титулу master of arts.
Олгу, најстарију ћерку грчког принца Николе и сестру будуће војвоткиње од Кента, први пут је видео у Лондону, на балу код леди Зије Вернер.
Венчање Павла и Олге обављено је 22. октобра 1923. године у Београду.
Кум је био војвода од Јорка, будући краљ Џорџ VI.
У прво време кнез Павле и кнегиња Олга становали су у Грасу, а 13.
августа 1924. у дворцу Елизабете од Јорка, у крилу куће Вајтлоџ, где се родио њихов први син Александар, који је добио име по своме куму краљу
Александру.
Почетком септембра 1925. године дошли су у Београд, у Стари двор,
где бораве током зиме. Омиљено састајалиште за целу ширу породицу лети
било је на Бохињу. Путовали су на југ Француске, у Париз, Фиренцу, Рим,
Венецију, Минхен, Беч и Лондон.
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Други син Никола рођен је такође у Вајтлоџу, 29. јуна 1928. године, а
ћерка Јелисавета родила се 15. априла 1936, месец дана после усељења у Бели двор. Исте године Павле је купио дворац на Брду код Крања за своју летњу резиденцију.
Почетком 1929, на иницијативу кнеза Павла, у Конаку кнегиње Љубице почео је да ради Музеј савремене уметности, који 1935. године прераста
у Музеј кнеза Павла и сели се у просторије Старог двора.
Трагичном смрћу краља Александра у октобру 1934. године, завршио
се мирнији део живота кнеза Павла. Краљ га је тестаментом именовао за првог намесника свом малолетном сину Петру II, и Павле бива бачен у узбуркане политичке воде. Имао је тада 41 годину.
Време владавине кнеза Павла као намесника испуњен је многим политичким превирањима, јачањем економског и политичког утицаја Немачке и
Италије у Југославији упркос покушају ослањања на традиционалне савезнике Енглеску и Француску. Тада је кнез Павле посетио те земље.
Југославију су изнутра потресале криза око конкордата и нерешено
хрватско питање. Почетком 1939. кнез Павле је сменио дотадашњег председника владе Милана Стојадиновића и поставио Драгишу Цветковића. Међутим, упркос постигнутом споразуму са Хрватима, неповољан развој политичких догађаја настављен је услед избијања Другог светског рата.
Југославија је 1940. године била окружена Немачком, њеним савезником Италијом и присталицама Тројног пакта. На старе савезнике Енглеску и
Француску није могла да рачуна, јер је Француска те године капитулирала,
а Енглеска се тешко бранила од немачких ваздушних напада. После састанака са Хитлером, који му је поставио ултиматум да за три недеље одговори о приступању Тројном пакту, кнез Павле је 6. марта 1941. сазвао Крунски савет, на коме су сви чланови дали сагласност, под условом да се добију специјални уступци – изостајање војних клаузула. Вест о приступању Југославије Тројном пакту 25. марта 1941. изазвала је уличне демонстрације и
војни пуч (27. марта). После потписивања оставке кнеза намесника, истог
дана око 7 увече, власт је преузео малолетни краљ Петар II, а кнез Павле напушта двор око 11 часова увече и одлази у доживотно избеглиштво.
После кратког боравка у Атини и Судану, интерниран је у Кенију, а у
пролеће 1943. у Јоханесбург. Тек је 1948. кнез Павле добио дозволу да се
врати у Европу и настанио се у Женеви, а две године касније у Паризу.
Поновним доласком у Европу он почиње да се опоравља од замало
трагичног живота у Африци. Обновио је своја стара пријатељства и дружио
се са људима из аристократских кругова. Трагичан губитак сина љубимца
Николе, 12. априла 1954, оставио је неизбрисив бол и једину утеху налазио
је у својој великој љубави према уметности.
Умро је у америчкој болници у Неију крај Париза 14. септембра 1976.
године.
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Аурора Демидова (1873-1904), мајка
кнеза Павла са сином (други с десна)
и децом Петра Карађорђевића,
Александом, Ђорђем и Јеленом,
Женева, 1896.1
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Венчање кнеза Павла (1893-1976) и
грчке принцезе Олге (1903-1997),
Београд, 22. 9. 1923.

Породица Павла Карађорђевића: Никола (1928-1954), Александар (1924), супруга Олга и
Јелисавета (1936), Београд, Бели двор, 1940.
1
Све фотографије приказане у овој галерији налазе се у саставу збирке фотографија
фонда Двор Краљевине Југославије, АЈ-74.
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Крштење кнеза Никoле Карађорђевића, Вајтлоџ, 1928.

На тераси Белог двора: кнез Никола, кнез Павле, Петар II, краљица Марија (1900-1961),
кнегиња Јелисавета, кнегиња Олга, кнез Александар и краљевић Томислав (1928-2000),
Београд 1938.

Кнез Павле са ћерком
Јелисаветом, Београд,
Бели двор, 1940.
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Након лова са
краљем Александром

У игри са ћерком
Јелисаветом, 1938.

Рекреација уз голф
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У салону Белог двора

У музеју

Сцена из позоришта
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Током посете Италији,
кнез Павле и краљ
Виторио Емануеле III,
Рим, 1939.

Патријарх Варнава
и кнез Павле,
Београд, 1937.

Са престолонаследником Петром II,
Београд, 1940.
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Председник владе Милан Стојадиновић
испраћа кнеза Павла у службену посету,
Београд, 1938.

Председник владе Драгиша Цветковић
и кнез Павле, 1939.
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