
Записивањем и бележењем историје и историјских 
догађаја посматрано са ове временске дистанце нај-
чешће су се бавили хроничари времена а ми који се 
њоме бавимо, проучавамо је и инспиришемо се њоме из 
најразличитијих побуда нечесто смо сведоци чињенице 

да су историјске догађаје и токове често обележиле или иницира-
ле жене.
У плејади знаменитих жена светске историје, чија имена су 
свакако позната најширем кругу, попут велике Јелене Тројан-
ске, Катарине Велике, Марије Антонете или Марије Терезије, не 
смемо заборавити сваког поштовања и хвале вредан ред знаме-
нитих српкиња, дама које су снагом  своје харизме, ерудиције или 
далекосежности своје визије осветлале образ својој нацији и за 
живота чинивши импозантна дела обележиле нашу националну 
историју.
Једна од свакако најважнијих личности овог племенитог низа 
јесте српска принцеза Јелена Карађорђевић (Цетиње, 04. новембар 
1884 - 16. октобар 1962), жена која је у Србији и српској исто-
рији неправедно заборављена и неафирмисана, те по многима са 
правом заслужује епитет “заборављене српске принцезе”, док је 
руска историја памти као велику,племениту и омиљену кнегињу, у 
Русији познатију као Јелена Петровна.
Наиме, Јелена Карађорђевић била је најстарија ћерка српског 
краља Петра I Карађорђевића и црногорске кнегиње Зорке а 
по удаји за за руског кнеза Јована Константиновича Романова 
постаје и велика кнегиња руске царске породице Романов.Воља 
судбине биће и чињеница да ће управо она бити мајка последњег 
Романова рођеног на тлу царске Русије.

•



Након Октобарске револуције, кнез Јован је ухапшен од стране 
бољшевика, а Јелена га је добровољно пратила у сибирском егзилу 
и покушавала да издејствује његово ослобађање. Прво је био зато-
чен у Јекатеринбургу, да би ускоро био премештен у Алапајевск.
17. јула 1918. године, у Јекатеринбургу, у подруму куће Ипатје-
вих, стрељани су цар Николај Други, царица Александра, царе-
вић Алексеј (14 година), велике кнегиње Олга (23), Татјана (21), 
Марија (19) и Анастасија (17), затим њихова куварица, кућна 
помоћница и доктор.
Одмах сутрадан, 18. јула, у Алапајевску долази до ликвидације 
шире породице Романових, међу којима је и кнез Јован Констан-
тиновић. Ово се одиграва на посебно бруталан начин. Са изузе-
тком великог кнеза Сергеја Михајловича којег су морали да убију 
пре него што су га бацили у рупу, сви остали преживљавају пад. 
Све жртве умиру споро, и у великим мукама; поред мужа Јелене 
(који у том тренутку има 32 године), ту су и његова млађа браћа 
Константин (27) и Игор (24), затим Владимир Павловић Палеј 
(21-годишњи песник и син великог кнеза Павла Александровича 
Романова са Олгом Палеј), као и Фјодор Ремез, секретар великог 
кнеза Сергеја.
А ту су и велика кнегиња Јелисавета Фјодоровна, немачка принце-
за из куће Хесе-Дармштад, унука британске краљице Викторије, 
удовица великог кнеза Сергеја Александровича, која је канонизо-
вана од стране Руске православне цркве као света преподобному-
ченица; ту је и њена пријатељица, монахиња Варвара Јаковљева 
коју је РПЦ такође прогласила за светицу.
Јелена Петровна није успела да помири са смрћу мужа. Није хтела 
да себи прави нови дом, зато што је сматрала да ће без њеног 
„милог принца Жана“ кућа увек бити празна. После његове 
смрти, пребачена је у Кремљ да би 1919. године добила дозволу да 
отпутује за Шведску, где ју је већ чекала свекрва са децом. Након 
свега проживљеног Јелена није желела да деца уче руски језик. 
Преселила се у Француску, у Ницу, где је остала до краја живота. 
Није се више удавала, а децу је одгајала продајом своје српске 
имовине.

Јеленина животна прича веома је импресивна и потресна исто-
времено, о њој се недовољно и непотпуно зна те је мисија овог 
подухвата управо демистификација и афирмација живота и дела 
ове велике жене која је,по нашем скромном мишљењу, оличење 
племенитости у самој својој есенцији.Као најстарије дете оца у 
изгнанству и мајке из племените црногорске лозе Петровића, 
оставши рано без мајке, Јелена ће детињство провести најпре на 
Цетињу а потом по дијаспори, тек ће удајом 1911. године у Русији 
за кнеза Јована Кованстантиновича Романова добити неколико 
мирних и благословених година породичне среће и стабилности. 
Трагедије које ће уследити заувек ће променити њен живот, о 
чему ће касније бити речи. Било како било, Јелена Карађорђевић 
ће насупрот бескрајном низу трагедија које су обележиле живот 
ове узвишене српско- руске принцезе, постати дама која је својојм 
ерудицијом, манирима, племенитошћу и урођеном непосредно-
шћу великих, одушевљавала европске дворове.
После ране смрти мајке Зорке, одрасла је код тетака Анастасије 
и Милице Петровић Његош. Јелена се образовала на Смољном 
институту, санктпетербуршкој школи за високорођене девојке. 
Памте је из тог периода као слатку, крупних црних очију, веома 
тиху и љубазну.
Преко своје тетке Јелене Савојске у Италији је упознала кнеза 
Јована Константиновича, унука руског цара Николаја Првог. 
Венчању су у Санкт Петербургу 3. септембра 1911. године присут-
ствовали цар Николај Други и краљ Петар Карађорђевић.
Током Балканских ратова платила је са својим мужем отварање 
болнице у Врању, а и сама је дошла у Србију да помогне. Јелена је 
студирала медицину на универзитету у Санкт Петербургу све до 
1914. године.
Када је почео Први светски рат књегиња је ступила у милосердне 
сестре Царске Прве армије,и о свом је трошку отворила болнички 
воз. У међувремену је морала да напусти студије, не само због 
рата, већ и због тога што је 20. јануара 1914. родила своје прво 
дете, кнежевића Всеволода. Испоставиће се да је он последни му-
шки Романов који се родио на царском тлу. Кум му је био Његово 
Императорско Величанство Николај Други лично. Ћерка Јекате-
рина је дошла на свет 12. јула 1915.



Родитељи кнегиње 
Јелене Петровне – 
најстарија кћерка 

црногорског владара 
кнегиња Зорка-

Љубица и кнез Петар 
Карађорђевић

Кнегиња Љубица (24. децембар 1864 
– 16. март 1890), коју су у Србији 
звали Зорка, била је најстарија 
кћерка црногорског кнеза Николе 
Петровића Његоша и кнегиње 
Милене Вукотић. По завршетку 
Царског васпитног друштва 
(Смољног института) у Петербургу 
1881. године добила је шифру 
царице, што је њој и њеном будућем 
супругу, независно од његовог 
друштвеног положаја омогућавало 
да учествују у званичним дворским 
манифестацијама и да буду 
представљени на руском двору.
Кнегиња Зорка-Љубица удала се 1. 
августа 1883. године за кнеза Петра 
(29. јун – 16. август 1921), сина кнеза-
изгнаника из рода Карађорђевића, 
унука једног од вођа Првог српског 
устанка (1804-1813). Потоњи краљ 
Србије (од 1903) стекао је образовање 
у Француској на војној академији 
Сен-Сир.

Принцеза Јелена (23. октобар 1884 – 
16. октобар 1962) била је најстарија 
кћерка краља Петра Карађорђевића 
и кнегиње Зорке-Љубице. Осим 
ње, преживела су њена два млађа 
брата – кнежеви Георгије (одрекао 
се престолонаслеђа 1909. године) и 
кнез Александар, будући српски краљ 
(1921-1934). После развода родитеља 
у Петровој породици је такође живео 
његов братанац, син кнеза Арсена 
Карађорђевића и Ауроре Демидове 
– кнез Павле (27. април 1893 – 14. 
септембар 1976).

Српска принцеза 
Јелена с браћом – 
принчевима Ђорђем 
и Александром и 
принцем Павлом. 

Поштанска разгледница. 
Почетак ХХ века



Царске тетке 
кнегиње Јелене 

Петровне: велика 
кнегиња Милица 

Николајевна, велика 
кнегиња Анастасија 

Николајевна и 
италијанска краљица 

Јелена Савојска. 

Крај XIX века

Принцеза Јелена Петровна је удајом 
ушла у породицу великог кнеза 
Константина Константиновича. 
Он је био ожењен алтенбуршком 
принцезом која је у браку 
добила титулу велике кнегиње, 
Јелизаветом Маврикијевном (25. 
јануар 1865 – 24. март 1927). Бог 
их је благословио и даровао им је 
деветоро деце (кћерка Наталија је 
умрла у детињству). Велики кнез 
Константин Константинович је 
био генерал-инспектор војних 
школских установа, председник 
Царске Академије наука, песник, 
преводилац и драматург. Велика 
кнегиња Јелизавета Маврикијевна се 
бавила доброчинством, бринула се о 
сиромашној и болесној деци. Велики 
кнез Константин Константинович 
и велика кнегиња Јелизавета 
Маврикијевна васпитавали су децу 
у вери и побожности, поштовању 
према Православној Цркви, да воле 
цара и отаџбину и да им буду одана.

Породица великог 
кнеза Константина 
Константиновича. 

Павловск. 1905. ДА РФ

Кнегиња Јелена Петровна била је 
веома везана за млађе сестре своје 
мајке, које су одиграле значајну 
улогу у њеном животу. У тешким 
животним периодима оне су увек 
биле поред ње у већој или мањој 
мери. Црногорске кнегиње Милица 
и Анастасија (Стана) завршиле су 
Смољни институт и удале су се за 
представнике дома Романова. У 
породици велике кнегиње Милице 
Николајевне принцеза Јелена је 
живела од 1897. до 1903. године. Тада 
се упознала с царицом Александром 
Фјодоровном и њеним кћерима, 
од којих јој је најстарија, велика 
кнегиња Олга Николајевна, касније 
постала врло блиска. Велика кнегиња 
Анастасија Николајевна је била кума 
принца Александра Карађорђевића.



Породична 
фотографија у част 50. 
годишњице  
црногорског краља 
Николе Петровића 
Његоша. 

Цетиње, 1910.

Кнез царске 
крви Јован 

Константинович. 

Поштанска разгледница. 
Почетак ХХ века

Муж кнегиње Јелене Петровне био 
је најстарији син великог кнеза 
Константина Константиновича, кнез 
Јован Константинович. Од младости 
је био морални оријентир млађих 
чланова породице. Један од браће је 
неком приликом истакао: „За човека 
постоје две главне ствари: савест и 
истина. Срећан је човек ако никад 
не лаже. Ако увек слуша савест, биће 
добар човек. Смејемо се Јованчику, 
али ако погледамо све нас, он има 
најбољу савест.“
Кнез Јован Константинович је 
изабрао војну каријеру и пре 
женидбе служио је у телесној гарди у 
Коњичком пуку.

Кнегиња Јелена Петровна била је 
веома везана за своју црногорску 
родбину.
Здесна налево: 
У првом реду: принцеза Вера, велики 
кнез Петар Николајевич, принц 
Франц Јозеф Батенберг, принцеза 
Ксенија, кнез Данило, кнез Мирко, 
кнегиња Наталија Петровић и кнез 
Петар;
У другом реду: краљ Виктор Емануил 
Савојски, принцеза Милица (Јута 
Мекленбург-Стрелицка), краљица 
Јелена Савојска, краљица Милена, 
краљ Никола, велика кнегиња 
Милица Николајевна и принцеза Ана 
Батенберг;
У трећем реду: принц Александар 
Карађорђевић, кнегиња Марина 
Петровна и принцеза Јелена Српска



Свечаности у част 
веридбе кнеза Јована 
Константиновича 
и кнегиње Јелене 
Петровне. Коњске 
трке на Бањици, 6. 
август 1911. године. 

Фрагмент поштанске 
разгледнице с почетка 
ХХ века

Кнез Јован 
Константинович 
и кнегиња Јелена 

Петровна на 
званичним 

свечаностима 
поводом њихове 

веридбе. Београд. 

Поштанска разгледница 
с почетка ХХ века

Кнез Јован Константинович је 
допутовао у Србију на званичне 
свечаности поводом веридбе 3. 
(16) августа 1911. године у пратњи 
генерала Н. Н. Јермолинског. Београд 
је био празнично украшен, а дочек је 
био изузетно срдачан. У току недеље 
кнеза Јована Константиновича 
и принцезу Јелену чекали су 
многобројни молебани, посете, 
смотре војске и породични ручкови. 
Управо у то време су вереник и 
вереница званично фотографисани. 
Касније су се ове фотографије 
користиле како у новинама, тако и за 
разгледнице.

Здесна налево: Краљ Петар, принцеза 
Јелена, кнез Јован Константинович, 
престолонаследник Александар, 
кнегиња М. Д. Палавантова и једна 
од дворских дама српског краљевског 
двора

Дана 6. августа 1911. године српска 
краљевска породица, кнез Јован 
Константинович, дипломатски 
кор и српско високо друштво 
присуствовали су коњским тркама 
на Бањици на Преображење. За 
високе госте подигнуте су затворене 
трибине. На фотографији снимљеној 
тог дана забележено је радосно 
расположење које је владало међу 
царским гостима трка и њиховим 
пратиоцима.



Кнегиња Јелена 
Петровна с омиљеним 
псом Пусијем. 
Фотографија. 

1910-их година. ДА РФ

Поглед на Павловск. 

Цртежи с почетка  
ХХ века

Кнегиња Јелена Петровна је веома 
волела псе. Свог омиљеног пса Пусија 
донела је из Србије. У преписци 
чланова породице великог кнеза 
Константина Константиновича 
и његових ближњих Пуси се 
често помиње. Јелена Петровна 
се практично није растајала од 
њега. Кад би отпутовала некуд 
даље, о псу се бринула кнегиња 
Палавандова. Тако је било и за време 
Првог балканског рата, и за време 
прогонства и хапшења кнегиње 1918. 
године. Напуштајући Русију заувек 
кнегиња Јелена Петровна је одвела 
свог вољеног пса.

Кнегиња Јелена Петровна је веома 
волела Павловск, сматрала га је 
својим домом. Ову земљу царица 
Катарина II је у децембру 1777. године 
поклонила свом сину, великом 
кнезу Павлу Петровичу (потоњем 
императору Павлу I). Павловски 
дворац је саграђен 1786. године. 
Две године касније Павле Петрович 
је село Павловск поклонио својој 
жени – великој кнегињи Марији 
Фјодоровној.
Град Павловск на обали реке 
Славјанке био је приватан мајоратски 
посед и кнез Јован Константинович 
га је наследио после смрти свог 
оца – великог кнеза Константина 
Константиновича. За две године 
управљања Павловском и кнез 
и кнегиња су много учинили на 
уређењу града.



Кнез царске крви Всеволод Јованович 
рођен је 7. јануара 1914. године. 
Као најстарији син добио је титулу 
„његово височанство“. Царском 
новорођенчету кумови на крштењу 
били цу цар Николај II и велика 
кнегиња Јелизавета Маврикијевна.
Почетком Првог светског рата кнез 

Кнегиња Јелена 
Петровна с првенцем 
– кнезом царске 
крви Всеволодом 
Јовановичем. 

Фотографија. 
1915. ДА РФ

Престолонаследник 
Александар и кнегиња 

Јелена Петровна у 
униформи сестре 

милосрђа у периоду 
Првог балканског 

рата. 

Фрагмент поштанске 
разгледнице с почетка 

ХХ века

У време Првог балканског рата 
(1912-1913) кнегиња Јелена Петровна 
је допутовала у Србију заједно са 
санитарним одредом кад је донета 
велика количина лекова. Кнез Јован 
Константинович се веома поносио 
женом и називао ју је ватреном 
патриоткињом.



Посета војне болнице 
краљице Олге 
Константиновне 
од стране чланова 
породице великог 
кнеза Константина 
Константиновича. 

Исечак из новина. 
Павловск. 1915.

Јован Константинович је заједно с млађом браћом 
отишао на фронт. Његов пук се борио у саставу 
Прве гардијске дивизије. За храброст коју је 
показао у биткама 2, 4. и 6. августа 1914. године 
награђен је Златним оружјем.
У првом реду: Друга слева је кнегиња Јелена 
Петровна, затим грчка краљица Олга 
Константиновна, велика кнегиња Јелизавета 
Маврикијевна, дворска дама велике кнегиње 
бароница С. Н. Корф и велики кнез Константин 

Кнез Јован 
Константинович 

у војничкој 
униформи. 

Павловск. 1915. ДА РФ

Константинович.
Почетком Првог светског рата 
чланови породице великог кнеза 
Константина Константиновича 
отворили су у Павловску и 
Стрељни војне болнице и лично су 
учествовали у њиховом раду. Осим 
тога, издржавали су војну болницу 
Мермерног дворца која се налазила 
на фронту.



Српски део 
магацина кнегиње 
Јелене Петровне у 
Мермерном дворцу. 
Фотографије 
из часописа 
„Столица и усадба“. 
1916. У средини 
стоји кнез Јован 
Константинович.

Кнез Всеволод 
Јованович – први унук 

српског краља Петра. 
У корист српских 

војника. 

Добротворна 
разгледница. 1915.

На почетку Првог светског рата више 
пута су одржавани Српски дани 
ради прикупљања помоћи за болесне 
и рањене српске војнике. Касније 
– у корист српских избеглица и 
ратних заробљеника. Разгледница с 
ликом кнеза Всеволода Јовановича 
користила се за време прикупљања 
добротворних прилога.

На почетку рата кнегиња Јелена 
Петровна у петроградској 
резиденцији Константиновича 
– Мермерном дворцу – отвара 
магацин за прикупљање помоћи 
болесним и рањеним војницима. 
Он је имао два одељења – руско 
и српско. Од краја 1915. године 
кнегиња Јелена Петровна појачава 
српско одељење организујући помоћ 
српским избеглицама и ратним 
заробљеницима.



Алапајевск.  
Пољска школа. 

Фотографија. 
Почетак ХХ века

Јекатеринбург. 
Атамановске собе. 

Фотографија с 
почетка ХХ века

Кнегиња Јелена Петровна је 
добровољно пратила свог мужа у 
прогонство. Петербург су напустили 
2. априла 1918. године и кренули 
су за Вјатку где су провели мање од 
месец дана. Затим су добили налог да 
путују за Јекатеринбург. Прогнани 
кнежеви су се настанили у хотелу 
Атаманова („Атамановске собе“), 
који је припадао наследницима 
трговца В. Ј. Атаманова.

Кнез Јован Константинович, кнегиња 
Јелена Петровна и њихови сродници 
из дома Романова 20. маја 1918. 
године у пратњи војне страже су 
стигли у Алапајевск. Смештени су у 
предграђу у школској згради која се у 
граду звала Пољска, јер је почињала 
од поља. Кнез и кнегиња су живели 
у засебној соби. Режим је у прво 
време био слободан. Међутим, после 
одласка кнегиње Јелене Петровне у 
Јекатеринбург 18. (5) јуна 1918. године 
због дозволе за одлазак у Петербург 
код деце, режим прогнаних чланова 
дома Романова је промењен у 
затворски.



Велика кнегиња 
Јелизавета 
Маврикијевна с 
унучадима. 

Фотографија. 
Крај 1910-их година

Пермски губернијски 
затвор. 

Фотографија. 
Почетак ХХ века

У Јекатеринбургу су кнегиња Јелена 
Петровна и српска мисија која је 
послата по њу ухапшени 7. јула 
1918. године, а 21. јула су послати у 
пермски затвор. Кнегиња и њени 
сапутници морали су овде да 
проведу скоро четири месеца.

У октобру 1918. године кнегиња 
Јелена Петровна успева да пренесе 
свекрви дозволу да одведе њену 
децу – кнеза Всеволода и кнегињу 
Јекатерину (рођену 1915. године) 
у иностранство. У новембру исте 
године велика Кнегиња Јелизавета 
Маврикијевна је заувек напустила 
Русију заједно с најмлађом децом и 
унучадима.



Напомена: 

ДА РФ је Државни архив Руске Федерације


