Ивана Божовић

УДК929КарађорђевићА.„1942/1943”(093.2)

Писма кнеза Александра Карађорђевића
из Африке 1942–1943.
Најстарији син кнеза Павла и кнегиње Олге Карађорђевић, кнежевић
Александар рођен је 13. августа 1924. у Вајтлоџу, Енглеска. По православном
обреду крштен је септембра 1924. у месту рођења. Поред војводе од Јорка, Беатрисе од Шпаније и краља Александра I Карађорђевића, кумови су му били
и сви најближи чланови грчке краљевске породице.1
Школовао се на Итону, престижној школи у Енглеској. Марта 1936. у
Women Magazin-у изашао је чланак у коме се каже: „Он је у једној школи у
Енглеској, а проводи распуст у Београду или Бохињском Језеру. Као и његов
отац који је био у Оксфорду, он говори енглески без икаквог трага страног
нагласка... Језик Југославије је српско-хрватски, и да Александар не би заборавио тај језик у Енглеској, југословенски васпитач посећује га два пута
недељно.“2
Поводом 17. рођендана, кнежевић Александар Карађорђевић је ступио
у 3. заставни ескадрон 7. коњичког пука „Кнеза Павла“.3
У јеку Другог светског рата, кнежевићи Александар и Никола Карађорђевић, млађи син кнеза Павла и кнегиње Олге, прекинули су школовање у
Енглеској и били упућени за Југославију, где су стигли 3. августа 1940.4
После успешно изведеног пуча 27. марта 1941. кнез Павле Карађорђевић је поднео оставку на место намесника и са породицом напустио Краљевину Југославију. Након кратког боравка у Грчкој и Египту, били су смештени у
британску колонију Кенију.5 По доласку на тло источне Африке, у Наиваши,
кнежевић Александар се брзо уклопио и „снашао“: „...био (је) чврст дечак који је волео природу, па му је живот у Кенији одговарао. Највећи део времена
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Нил Балфур, Сели Мекеј, Кнез Павле Карађорђевић. Једна закаснела биографија, Београд 1990, 34.
Архив Југославије (АЈ) – Централни пресбиро председништва Министарског савета
Краљевине Југославије (38)-496-648. Аутор чланка је К. Ситерс.
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Н. Балфур, С. Мекеј, н. д., 132.
Више о емигрантским данима кнеза Павла Карађорђевића видети у: Ивана Божовић,
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suvremenu povijest, II–III, Zagreb 1976, 19–46.
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проводио је задовољан, помажући Шарпију,6 возећи кола и јашући, ловећи
или веслајући с осталим дечацима.“7
Уз помоћ војводе од Кента,8 кнежевић Александар је ступио у RAF
(Royal Air Force) у другој половини 1942. Његов боравак на југу Африке није
остао незапажен. Шеф југословенске Војне мисије са седиштем у Кејптауну,9 мајор Душан Бабић, на вест о доласку кнежевића Александра у пилотску
школу у Јужној Родезији, пише Министарству војске Краљевине Југославије,
оцењујући да је долазак најстаријег сина кнеза Павла „...доста незгодан због
наших тамо. Молим интервенишите код енглеских власти.“10 С друге стране,
примање кнежевића Александра у редове RAF-а изазвало је „бујицу“ питања у британском Парламенту од стране капетана Канингема-Реда. Почетком
1943, током јануара и фебруара, он је захтевао да се објасни како је син једног
политичког затвореника могао да ступи у RAF, да ли је југословенска влада
консултована поводом твог питања и да ли је дала сагласност.11 У листу Sunday Times из Јоханесбурга 31. јануара 1943. објављен је чланак у коме се каже
да кнежевић Александар има чин авијатичара и да га зову Алекс. „Он ради
исто што и остали. Жали се на храну, жали се на вежбе и жали се на стражарску дужност.“12
Кнежевић Александар Карађорђевић је после рата био пилот цивилног
ваздухопловства, руководилац неколико предузећа и председник једне авио
компаније.13 Преминуо 12. маја 2016. у Паризу, у 92. години живота. Са њим
је отишао још један сведок прошлости и најстарији члан породице Карађорђевић.
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Мајор Шарп је био официр у пензији, задужен да се стара о кнезу Павлу Карађорђевићу у Кенији.
Н. Балфур, С. Мекеј, н. д., 178.
Џорџ Едвард Александар Едмунд (1902–1942), члан британске краљевске породице.
Године 1934. оженио се принцезом Марином, сестром кнегиње Олге Карађорђевић.
Војвода од Кента је био веома близак пријатељ кнеза Павла. Погинуо је у авионској
несрећи, у близини замка Данроби у Шкотској августа 1942.
О деловању југословенске Војне мисије у Јужној Африци више у: Ивана Божовић, Покушај прикупљања војске: Југословени у Јужној Африци 1941–1945, Војноисторијски
гласник, 1/2015, Београд 2015, 279–298.
АЈ – Генерални конзулат Краљевине Југославије у Кејптауну (даље 390)-4-14.
http://hansard. millbanksystems.com (4. мај 2016).
АЈ-390-4-15.
Њ.К.В. Кнез Александар Павлов Карађорђевић, Свим Србима свуда, Париз 2000, 8.
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***
Писма кнежевића Александра кнезу Павлу Карађорђевићу су јединствено сведочанство о односу сина и оца у току Другог светског рата. У питању
су четири писма, два написана у Јужној Родезији, а два у Јужној Африци (у
зависности где је кнежевић Александар био на обуци) и испоручена у Кенији,
где је боравио кнез Павле са остатком породице. Временски обухватају свега
неколико месеци. Прво писмо је недатирано, али чињеница да Александар
спомиње вест из новина како је кнегиња Олга „безбедно стигла“ у Лондон,
омогућава нам да другу половину септембра 1942. узмемо за terminus post
quem.14 Четврто, уједно и последње писмо написано је јануара 1943. Писма
се чувају у Архиву Југославије, у Микрофилмованој збирци кнеза Павла Карађорђевића.15
Пре напуштања Кеније, кнежевић Александар је био на медицинском
прегледу у Најробију. Када су га том приликом упитали шта би желео да буде,
одговорио је „пилот ловац“.16 На основу преписке кнеза Павла и војводе од
Кента може се установити да је кнежевић Александар дошао у Јужну Родезију између 15. јуна и 5. јула 1942.17 Првобитно је смештен у Булвајо, а затим
премештен у Салзбери. Стигао је „телеграм од куће – Министарства ваздухопловства – које ме је обавештавало“, пише кнежевић Александар оцу, „да
треба да престанем са обуком и одем у Салзбури.“18 На захтев југословенске
владе кнежевић Александар је поново премештен, овог пута у Јужну Африку
(Лителтон камп).
Током боравка у Јужној Родезији и Јужној Африци он је долазио у контакт са великим бројем људи. Не само да је имао додира са странцима, неке
од њих је познавао од раније, него и са Југословенима, војним лицима и цивилима. Југословенска влада је настојала да онемогући контакт кнежевића
Александра са Југословенима, али се из писама види да у томе није успела. О
томе сведоче описи сусрета, разговора, одлазака на вечере, добротворни бал.
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После погибије војводе од Кента у авионској несрећи, августа 1942, краљ Џорџ је добио одобрење од британског председника владе да кнегиња Олга Карађорђевић дође у
Лондон из Кеније, да буде уз сестру Марину. Н. Балфур, С. Мекеј, н. д., 187.
АЈ-Микрофилмована збирка (даље 797), збирка кнеза Павла Карађорђевића, ролна 2,
снимци 427–442; 450–458.
Писмо кнеза Павла Карађорђевића војводи од Кента 15. јун 1942. АЈ-797, ролна 3, снимци 490–493.
Одговор војводе Кента на писмо кнеза Павла од 15. јуна 1942. у којем каже „... Ја сам
се распитивао о Александру... он је у кампу сада... када напуни 18 година може да тренира као ваздухопловац.“ Писмо војводе Кента кнезу Павлу Карађорђевићу 5. јул 1942.
АЈ-797, ролна 2, снимци 320–322.
Писмо кнежевића Александра кнезу Павлу Карађорђевићу, недатирано. АЈ-797, ролна
2, снимци 428–431.
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Занимљива је констатација кнежевића Александра о Југословенима: „То су
добри људи али углавном мангупи.“19 Писма су писана на енглеском језику,
али је реч мангупи једина написана на српском и то ћирилицом.
Обука није увек вршена у континуитету, па је било периода када се кнежевић жалио да ништа не ради. У писму од октобра 1942. пише кнезу Павлу:
„До сада, нисам ни пришао авиону ни на километар!“20 Два месеца касније,
ситуација је била другачија: „Мој курс напредује само има превише самосталног марширања и вежбања да се обави, на шта се сви жале.“21
Поред тренирања имао је доста слободног времена које је проводио на
разне начине – одласком на игранке, фарму, у биоскоп, на купање, у хостел за
трупе у граду, на добротворне балове (југословенски и грчки).
Писма нам пружају слику живота кнежевића Александра током првих
неколико месеци његовог боравка и обуке при RAF-у на југу Африке. Објављујемо их у изворном облику. Место где се налазе нечитке речи означено је
заградом.
Писма
1.
Одељење за размештај
Салзбури
Драги оче,
Надам се да си веома добро. Имао сам веома пријатно путовање до
Булваја и стигао сам тамо око 5 поподне следећег дана. Провели смо ноћ код
Додоме у Тангањики, у малом хотелу који је припадао Грку, што је изгледа
био случај и са свим радњама. Сви чланови послуге су били из Јужне Африке
и били су веома фини према мени.
Прво вече у Булвају изашао сам на вечеру до града и у биоскоп са неким људима из кампа. За дивно чудо наишао сам на једног од наших официра
који је такође био на обуци.22 Он је био веома фин и изашао сам на вечеру са
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Писмо кнежевића Александра кнезу Павлу Карађорђевићу 12. децембар 1942. АЈ-797,
ролна 2, снимци 450–453.
Писмо кнежевића Александра кнезу Павлу Карађорђевићу 26. октобар 1942. АЈ-797,
ролна 2, снимци 434–440.
Писмо кнежевића Александра кнезу Павлу Карађорђевићу 12. децембар 1942. АЈ-797,
ролна 2, снимци 450–453.
У Јужној Родезији је вршена обука људства за југословенско ваздухопловство. Априла
1942. група од 25 људи је ради обуке послата из Шкотске у Јужну Родезију и били су
смештени у кампу Булвајо. И. Божовић, Покушај прикупљања војске..., 291.
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њим и још једним његовим пријатељем официром и са Југословеном кога сам
једном упознао у Робинсоновој кући у Лондону. Свеукупно тамо је било око
30 наших људи.
Такође тамо сам упознао још неке веома фине Американце. Чини се да
је Булвајо подједнако велик као Најроби и готово исто енергичан и превише
топао ујутру и свеж увече. Ту се налази једно предивно купатило где сам често ишао.
Почео сам са обуком која подразумева летење прва 3–4 месеца и био
сам до банке да организујем ствари када су изненада добили телеграм од куће
– Министарства ваздухопловства – које ме је обавештавало да треба да престанем са обуком и одем у Салзбури. Сада сам овде и нико не зна шта би требало да радим тако да ја овде седим ништа не радим, што је веома досадно.
Овде имам велики шатор за спавање који делим са два Аустралијанца.
Међутим они су јуче отишли и дошао је један Велшанин који је јако добар
момак. Идем на купање скоро сваки дан што је лепо али волео бих да могу да
почнем курс сада.
Отишао сам до банке и менаџер је био веома пријатан и отворио ми је
рачун. Мислим да ће тај рачун бити довољан, али чини ми се да су сви остали
људи много старији од мене и сви имају своја приватна средства.
Прочитао сам у новинама да је мама безбедно стигла.23 Питам се какво
је њено путовање било. Мора да је било веома напорно.
Као моју адресу можеш да користиш:
L.A.C. 700779

Кнез Александар итд
Јединица за размештај
RAF Белведере
Салзбури Родезија
P. T.O.

Молим те пренеси моје поздраве свима и пољуби Пуси.
Иначе волео бих да знам имена људи којима је г-ђа Ебсворт писала.
Држим се веома добро и добро ми је.
Волим те и води рачуна о себи.
Велики загрљај од Александра
23

Кнегиња Олга је са Лилијом Рели кренула из Најробија за Лондон 10. септембра 1942.
Н. Балфур, С. Мекеј, н. д., 188.
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2.
26. окт 42.

Одељење за размештај
Белведере
Салзбури

Драги оче
Пуно хвала за твоја два телеграма која сам примио. Овде сам скоро 6
недеља и ништа нисам радио. Пре неки дан A.O.C. је дошао и рекао ми је да
ћу бити послат у Унију због мог тренирања зато што наши људи у Лондону изгледа не желе да ја тренирам овде (Питам се да ли ти знаш нешто о томе?).
Сјајно се проводим овде идем на игранке и биоскопе. Овде има неколико финих девојака али их има мало и (нечитко) и остале нису онакве какве
девојке треба да буду.
Пре неку ноћ – у суботу – ишао сам на вечеру са неким људима који
се зову (нечитко). Изгледа да су провели у Кенији неколико месеци и сада је
госпођа Ебсворт веома добро. Они изгледају веома пријатно.
Пре неки дан група нас је једва изнајмила ауто и успели смо да искамчимо неколико галона горива и отишли смо са пар девојака на фарму. Возио
сам и имали смо веома леп дан, упркос чињеници да сам мислио да ће да нам
нестане бензина сваког тренутка.
Имам дуге викенде повремено које проведем у хостелу за трупе у граду. Веома је јефтин, само (нечитко) ноћ са додатком хране, и удобан је и
можеш доћи у било које доба ноћи с обзиром да нико не води рачуна о томе
шта други раде.
Утврдио сам да се овде троши много новца и понекад је веома тешко да
се не троши, када се изађе у бар са друштвом, свако мора да плати рунду пића
за све и онда када изведеш девојке у биоскоп и на вечеру све се скупи. Менаџер банке је веома фин и помаже ми и опомиње ме да ми не нестане пара.
Звучи добро! Питам се да ли би могао да ми дајеш још пет фунти месечно?
(Нечитко) југословенски пилот официр долазио је пре неки дан да се
упознамо. Тек што је дошао из Енглеске као инструктор. Хтео је да покуша
да ме провоза авионом али властима се није допала та идеја јер нисам био
распоређен у истом кампу као он. До сада, нисам ни пришао авиону ни на
километар!
Волео бих када би могао да се вратим у Кенију. Много је лепша земља
него ова и има више дивљачи. Нисам видео газелу или било шта лепо од када
сам овде. У сваком случају ово је искуство које не бих пропустио ни за шта
и пружа ти шири поглед на свет и можеш да упознаш различите људе и да
научиш пуно.
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Да ли знаш када се мама враћа и како се сналази. Чуо сам да је авион
ујка Џорџа24 летео погрешним правцем када је пао. Ово је споменуто у току
истраге која се одржала касније, изгледа да је пилот веровао да зна боље од
навигатора!
Слике које шаљем ће забавити Пепи нарочито оне на којима лепе госпође играју на трави јер је он непрестано збијао шале на рачун једне од њих
– питај њега.
Пренеси моје поздраве свим суседима и реци да ћу писати ускоро. Иначе да ли си успео да набавиш Линколн аутомобил?
P. T.O.
3.
Лителтон камп I. T.W. 75 Air School
Робертс Хајтс
12/12/42.
Драги оче,
Пуно ти хвала за твоје писмо које је коначно стигло. Примио сам писмо
од маме заједно са поруком од Лилије коју је генерал Сматс25 донео из Енглеске са собом; она каже да ће морати да се врати са њим јер је Лилија болесна.
Послао сам телеграф тетка Марини пре неки дан – надам се да је безбедно
стигао.
Мој курс напредује само има превише самосталног марширања и вежбања да се обави, на шта се сви жале. С времена на време идем у Тобург и
тамо је веома лепо и упознао сам неколико људи који су јако фини. Обично
одседнем код једног старијег пара госпође и господина Картер. Он је познати
24
25

Видети фусноту 8.
Јан Кристијан Сматс (1870–1950), истакнути јужноафрички и британски политичар.
Студирао је права на Кембриџу. Током Бурског рата био је главнокомандујући свих бурских снага у колонији Кејп. Заједно са генералом Луисом Ботом 1904. оснива Народну
партију. После уједињења Трансвала и Орања (територија настањених Бурима) са британским колонијама Кејп и Натал, формирана је 1910. Јужноафричка Унија. Сматс је
био министар одбране (1910–1920), министар унутрашњих послова и руда (1910–1912)
и министар финансија (1912–1913). Током Првог светског рата постао је генерал-пуковник у британској војсци и врховни командант савезничких снага у источној Африци.
Заједно са премијером Луисом Ботом представљао је Јужноафричку Унију на Версајској конференцији мира 1919. После смрти Луиса Бота, вршио је дужност премијера
(1919–1924). За време Другог светског рата постао је фелдмаршал у британској војсци.
Као и после Првог светског рата, тако је и 1946. представљао Јужноафричку Унији на
конференцији мира али овог пута у Паризу. На изборима 1948. његова влада је доживела пораз и убрзо се Сматс повукао из јавног живота. The Encyclopedia Americana,
volume 24, New York 1971, 140–141.
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уметник и слика прелепе слике – рекао ми је да тетка Марина има једну његову слику. Она је дивна жена и позајмљује ми ауто суботом увече и не брине
када ћу да се вратим што је обично прилично касно! Следеће јутро – обично
поведем једног или два пријатеља – доручкујемо у кревету и уживамо. То је
предивна промена после кампа када легнеш у леп мекан кревет са постељином. Иначе овде нема постељине! Замисли то и мало мира. Такође упознао
сам много Југословена овде.26 Био сам на југословенском балу пре неки дан
који је организовао господин А. Б. Хофмајер27 наш конзул. То су добри људи
али углавном мангупи.
Неколицина официра је овде прочитала извесне књиге које су објавили
необавештени новинари о периоду када смо отишли, питали су ме да им причам о томе па сам разјаснио неке информације које су биле нетачно изнете у
књигама; синоћ сам отишао на вечеру са једним од њих чија жена је из Далмације. Било је то пријатно вече и ја сам срео госпођу коју сам видео у Кенији
која ми је рекла да је Артур Тејлор у Преторији – морам га потражити. Дама
је госпођа Колдикот, жена истоименог пуковника.
Ја сам сада у I.T.W. што је скраћено за Одељење за међународно тренирање.28 Отприлике 18-ог јануара ми ћемо прећи у A.T.W. – Одељење за напредно тренирање,29 где ћемо провести два месеца и онда ћемо ићи у Школу
за почетни курс летења – E.F.T.S.30 Сви очекујемо да ћемо моћи да летимо до
новембра следеће године.
Веома је тужно што нећу бити код куће за Божић. Мислим да је то први
пут да смо се сви раздвојили.
Пре неки дан био сам позван на грчки бал за добротворни фонд и упознао сам много Грка и такође један пар који мислим да познајеш. Он је бригадир Салзбури Џонс31 и његова жена. Упознао сам њихове синове на Итону и
могао сам да јој дам неке новости о њима јер се нису дуго чули.
Јутрос смо имали тренинг у стрељани на 25 јарди удаљености као вежбу која претходи пуцању на великим даљинама. Очекујем да ће се мама вра26

27

28
29
30
31

Према извештају генералног конзула Краљевине Југославије у Кејптауну Стојана Гавриловића из 1941, у Јужној Африци је живело око 2000 Југословена. Више у: Ивана
Божовић, Југословенска колонија у Јужној Африци 1941–1945, Архив, 1–2/2013, 147–
159.
Андриес Бејерс Хофмајер, адвокат из Јоханесбурга. Дужност југословенског почасног
конзула у Јоханесбургу вршио је у периоду 1941–1946. Такође, био је благајник југословенског Црвеног крста у Јужној Африци.
Initial Training Wing
Advanced Training Wing
Elementary Flying Training School
Џонс Салзбури, шеф Британске војне мисије у Преторији.
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тити пре него што добијеш ово писмо.32 Како ти се допадају слике из другог
писма, сигуран сам да су се Пепију допале прелепе даме!!
Покушавам да набавим ауто који је овде неопходан али су прескупи између 30–80 фунти. Тако да не могу да урадим ништа поводом тога и не желим
да тражим новац од банке. Врло је корисно имати кола јер када смо заглављени у кампу недељу дана велико је олакшање одвести се с времена на време.
Надам се да се Лилија опоравила и да се осећа боље. Да ли си успео
да набавиш филмове за моју камеру јер их је овде веома тешко набавити.
Надам се да ћеш уживати у Божићу и пријатно га провести и покушај
да заборавиш твоје бриге бар на један дан. Нека вас Бог чува и благосиља
увек мислим на вас.
Молим те пољуби Паса и загрли маму и пренеси поздраве Надји и
свим пријатељима.
Велики загрљај од (нечитко)
4.
23.1.43.

A.T.W. 75 Air School
Лителтон
Преторија

Драги оче,
Пуно хвала на писму од 14. децембра које сам примио 15. јануара.
Нисам ли ти рекао да је С.33 донео писмо од маме и такође од Лилије.
Пре неки дан десило се нешто неочекивано био сам позван на ручак са
капетаном и чик погоди ко је био тамо били су Моли и њен муж! Обоје смо
били изненађени што видимо једно друго тако да смо причали и причали,
њен јадни муж је био потпуно изостављен.
Нисам могао да поверујем сопственим очима када сам видео да је Маријан Дин верена. Мора да је неки клипан. У сваком случају желим му срећан
лов!
Верујем да си упознао сер Џона и госпођу Малинс који имају две кћерке једна од њих се убила у Паризу. Сер Џон је преминуо и синоћ сам упознао
његову бившу жену – Иркиња – у ноћном клубу. Она се преудала. Мислио
сам да ће те то интересовати. Она је типична Иркиња и потпуно блесава има
малу деветогодишњу девојчицу.
32
33

Кнегиња Олга Карађорђевић је кренула из Лондона 31. децембра 1942. После 12 дана
стигла је у Кенију. Н. Балфур, С. Мекеј, н. д., 189.
Мисли се на Јана Кристијана Сматса.
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Сећаш се да си ме питао да ли смем да имам ауто? Е па сад смо овде и
пронашао сам веома леп мали D.K.W.34 са добрим гумама и који прелази око
45 миља по галону. Кошта 167 Ј. Штедљив је и вредан ауто јер су гуме добре
и велика је потражња за њима због мале потрошње горива. Питам се да ли
би могао да размислиш и даш ми новац, као што сам написао у претходном
писму. Зависим много од других људи који ме возе што је понекад од помоћи
али много чешће није.
Почећемо са летењем у неком тренутку у марту и једва чекам да крене
E.F.T.S. (Школа за почетни курс летења).
Пре неку недељу смо имали игранку у кампу коју је организовао наш
курс. Много непознатих жена је дошло и сви су се лепо слагали и било је јако
забавно.
Имамо много посла да урадимо у A.T.W. и много је интересантније.
Упознао сам веома фине Ирце. Он је надзорник у војној болници у Преторији и имају две кћерке. Једна је мала а друга има око 17 година. Веома је
слатка.
Питам се да ли би могао да ми пошаљеш моју плаву кожну јакну јер је
овде понекад веома хладно. Пуно хвала за додатни новац баш лепо од тебе.
Нема шта још пуно да се каже сем да сам веома добро и много црњи и већи
– ако можеш да ме замислиш већег.
Пре извесног времена сликао ме је официр по наређењу Министарства
ваздухопловства за пропаганду или нешто друго и слика је изашла у новинама пре неки дан шаљем је у прилогу. Да ли би могао да сачуваш слику нашег
курса. Само су неки на њој.
Имамо два папагаја у бараци. Баш су слатки и цвркутају и ходају по
креветима. Мачка је убила два, штета.
Примио сам телеграм од Надније пре неки дан и писмо од госпође Ситерс.
Шаљем пуно топлих поздрава мами и теби и пољубац за Елизабет35 и
поздрав за Ника.
Пуно поздрава и велики пољубац од
(нечитко)

34
35

Dampf-Kraft-Wagen – марка немачких кола.
Јелисавета Карађорђевић (1936), кћерка кнеза Павла и кнегиње Олге Карађорђевић.

