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Никола Пашић, слике са летовања

На дан 10. децембра 1926. године, после аудијенције код краља Алексан-
дра, и неколико дана пре свог 81. рођендана и породичне славе Светог Николе, 
преминуо је Никола Пашић, патријарх српске политичке сцене. По уходаном 
обичају београдске чаршије, престоницом су одмах почеле да круже гласине о 
узроцима његове смрти (да је отрован на Двору, да је имао срчани напад за време 
аудијенције), које су стигле и до Двора и на другој страни изазвале комешање 
јавности. Пишући, касније, о овом догађају, Милан Стојадиновић је навео да је 
током аудијенције владар, на захтев Николе Пашића да као вођа најјаче странке 
њему буде поверен мандат за састав владе, стари државник од краља добио 
одговор да тако шта не долази у обзир, јер је „под анкетом“ због афера његовог 
сина. Док год се „не оперете од оптужби у вези са аферама вашег сина, ви не 
можете бити на челу владе“, био је оштар одговор краља, који је тешко погодио 
Пашића. После доласка кући, која се налазила у Француској улици, породици 
је рекао да вечерају без њега, јер се не осећа добро. Иако је по министру Двора 
Драгомиру Јанковићу краљ, на вест о Пашићевом погоршаном здравственом 
стању, послао извињење због оштрине свога наступа, али не повлачећи своју 
одлуку и услове (ултиматум) које је током аудијенције изнео, то је само погор-
шало Пашићево стање. Наредног јутра, у 8 часова и 45 минута, преминуо је у 
своме дому. Тако је Никола Пашић, може се (поред политичких разлога) рећи, 
био „жртва“ краљеве нетактичности и сопствене слабости према сину јединцу, 
чији су поступци наносили штету угледу старог политичара.

Никола Пашић (1845–1926) основао је породицу на крају првог, бурног, 
периода своје политичке делатности, у својој 45. години, када је био председник 
Министарског савета. Оженио се �урђином Дуковић из угледне тршћанске 
српске трговачке породице, пореклом из Боке Которске. Венчали су се у Фи-
ренци 1891. године. У томе треба видети и Пашићеву намеру да свој приватни 
и породични живот држи од првог дана далеко од очију радознале српске 
јавности. После годину дана добили су сина Радомира (1892–1964), а затим и 
кћери Даринку и Петрославу – Паву. 
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Породица Николе Пашића била је у својим унутрашњим односима пат-
ријархална, окупљена око њега као неприкосновеног и поштованог оца, који је, 
међутим, према деци био изузетно благ и попустљив. Његови савременици по-
себно су подвлачили његову болећивост према сину Радомиру, првенцу, јединцу, 
који је одлучио да се жени у време када је влада коју је водио његов отац била у 
избеглиштву, што је изазвало негативне критике не само у српским избегличким 
круговима. Пашић је 1918. добио унука Николу, а две године касније другог 
унука Владислава. Његово окретање главе од проблематичних послова сина 
Радомира давало је довољно „муниције“ за нападе противника који су желели 
уклањање старог и до тада неприкосновеног политичког ауторитета.

Добри познаваоци Пашићеве биографије, као што је професор �орђе 
Станковић, наглашавају сву сложеност његове личности, између осталог, његову 
затвореност, уздржаност, прибраност; такође да је био реалиста, како у јавном 
и политичком животу, тако и у приватном. Живео је релативно скромно, што је 
било и део његовог животног и политичког прагматизма.

Фотографије са породичног летовања показују једног опуштеног, нефор-
малног Пашића, окруженог децом, унуцима и другим члановима породице. 
Фотографије упућују и на закључак о његовој дубокој везаности за породицу, 
чији је био патријарх, али без оних (бар не истакнутих) ауторитарних црта. 
На другим снимцима је крепак, здрав стари господин, који ужива у шетњи по 
медитеранском окружењу. То су готово типизовани снимци са летовања једне 
српске грађанске породице. Пашићеви су били такође међу онима који су, сле-
дећи моду, редовно путовали на летовање и лечење не само у домаће бање већ 
су, као део друштвеног престижа, бирали тада изузетно популарна летовалишта 
и бање у иностранству. Са прекидима које су изазвали ратови, летовали су у 
Абацији (Опатија), Маријенбаду (Маријанске Лазни), Цриквеници. 

Фотографије су сведочанство кратких одсечака једног дугог живота, али 
и „белешке“ о пролазности која је брзо после њиховог настанка сустигла и 
старог државника. Оне су свакако и део наше историјске баштине. Налазе се 
у Задужбини Николе Пашића у Зајечару и добијене су од Пашићевог унука 
�орђа. На групној фотографији су, поред Пашића, супруге �урђине, њихова кћи 
Пава удата Рачић, њен супруг Стефи, њихова деца: Антун – Џони (1920–1994) 
и Катарина – Кити (1919-1946) и �орђи Рачић. Поред њих, непозната женска 
особа вероватно је гувернанта породице Рачић. На фотографијама на којима је 
Пашић у шетњи и током одмора, налази се у његовој пратњи један мушкарац 
чији идентитет није утврђен. На фотографијама нема назнака када су и где 
снимљене, али је то, судећи по ведутама које су такође део ове збирке, било у 
кући Пашићеве кћери и зета у Цавтату 1924. или 1925. године. 

 Редакција ГДИ жели да захвали управитељу Задужбине и директору 
зајечарског Народног музеја Бори Димитријевићу и његовим сарадницима за 
помоћ и дозволу да објави фотографије.
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Никола и �урђина Пашић с породицом ћерке Паве и пријатељима

Пашић у разговору с непознатим пратиоцем
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Предах старог политичара

Приморски мотив из околине Дубровника
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У шетњи с непознатим пратиоцем

Дубровник


