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Маријана КОКАНОВИЋ-МАРКОВИЋ*

ТРАГОМ ПРВОГ КЛАВИРА У КАСТЕЛ ЛАСТВИ 
— ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ ГРАЂАНСКЕ КУЛТУРЕ 

ПАШТРОВИЋА

Сажетак: Браћа Крсто и Јово М. Греговић, Паштровићи 
из Кастел Ластве (данас Петровац на Мору), који су богат-
ство стекли у Цариграду средином 19. века, по повратку у за-
вичај саградили су лепу и велику кућу која је имала два са-
лона. Јово Греговић је у Цариграду оженио Гркињу Катину 
Станаки, која је у Кастел Ластву донела први клавир, седам-
десетих година 19. века. Луксузни салони браће Греговић, 
опремљени стилским намештајем и сликама, а Јовов и са кла-
виром, несумњиво су били место окупљања и дружења, где 
су гости имали прилику да слушају музицирање на клавиру 
његове супруге. О значају који се у дому породице Греговић 
придавао образовању и уметности најбоље сведоче њихови 
потомци: Душан Ј. Греговић, угледни дипломата и председ-
ник Занатлијског пјевачког и тамбурашког друштва на Це-
тињу и Марко К. Греговић, један од првих школованих сли-
кара у Црној Гори. Забелешка о првом клавиру у Кастел Ластви 
отвара прозор у свет заборављених грађанских салона поро-
дице Греговић, у којима су прве додире са уметношћу има-
ли Душан и Марко Греговић. Пратећи судбину клавира, рас-
плиће се и „невидљива“ женска историја породице Греговић, 
почев од Гркиње Катине Станаки, која је прва музицирала на 
њему, преко њене кћерке Драгиње и унуке Анастасије, које 
су музичко образовање стекле у женским заводима, какви су 
били Ђевојачки институт на Цетињу и француска школа за 
девојке у Цариграду, до праунуке Лидије која је живела у 
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Канади и САД и била пијанисткиња. Као симбол грађанске 
културе 19. века, први клавир у Кастел Ластви у локалним 
оквирима добија и предзнак европеизације и модернизаци-
је: од салонског музицирања у дому Греговића, до првих ве-
сника модерне Црне Горе на пољу уметности и дипломатије 
кроз делатност Марка и Душана Греговића.

Кључне речи: Кастел Ластва, клавир, Крсто М. Греговић, 
Јово М. Греговић, Катина Станаки, Душан Ј. Греговић, Мар-
ко К. Греговић. 

ГРАЂАНСКИ САЛОНИ КРСТА И ЈОВА ГРЕГОВИЋА

Почетком 19. века Кастел Ластва или скраћено Кастио (данашњи 
Петровац на Мору) почиње да се развија као насеље, да би убрзо, 
као саобраћајно и трговачко, посталo и управно средиште источ-
ног дела Паштровића.1 Средином столећа Кастeл Ластва је имала 
265 становника, а деведесетих година тај број се повећао на 400.2 
Дионисије Миковић и Антоније Вучетић 1905. године у дубровач-
ком листу Срђ доносе живописну слику места, која сведочи о ње-
говом убрзаном развоју: 

„Ово је село при мору, најљепше и, како рекосмо, најве-
ће, јер ниједно друго село у Паштровићима нема толико 
домова, 62, ни толико душа, 494, колико Ластва, а има мно-
го мјесне трговине. […] Сада при обали, а у дужини од Ка-
шћела до Малога брда наредале се 42 лијепе, у тврдо сагра-
ђене, двоподне и троподне породичне куће! А више овијех 
по брежуљцима, по стрменицама и по равницама растрка-
не су 22 такођер породичне куће; а у ове спада и мали скуп 
кућа Мединов крш, ваљда тако прозванијех стога, што је 
мјесто обилато с вељијем кршима и што ту само Медини 
обитавају! Мјесто има изглед симпатичне варошице […]. 

1 Искрену захвалност упућујем Душану Медину на подстицају за ово истра-
живање, драгоценим консултацијама и секундарној литератури, као и омогу-
ћавању увида у копије рукописа Ника Лукина Перазића (Државни архив Црне 
Горе — Архивски одсјек Будва) и матичне књиге (Мјесна канцеларија, Петро-
вац на Мору), без чега писање овога рада не би било могуће.

2 Јован Вукмановић, Паштровићи. Антропогеографско-етнолошка испити-
вања, Цетиње, [б. и. ], 1960, 437.
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У селу постоје православна црква св. пророка Илије и св. 
апостола Томе, а бивша православна црква св. мученика 
Вида сада је римокатоличка […]. Село има основну школу 
и српску читаоницу и поштарско-брзојавни уред; а у са-
моме Лазарету и Кашћелу постоји и једна посада ћ. и кр. 
Војништва.“3 

У првој половини 19. века становници Кастел Ластве, као и оста-
ли Паштровићи, одлазили су у печалбу у Османско царство, Ру-
сију и Америку, где су стицали иметак, а неки од њих су се потом 
враћали у родни крај, куповали имања, градили куће и успешно 
се бавили трговином и земљорадњом. Имућни појединци децу су 
школовали у иностранству.4 Иметком, знањима и новим култур-
ним навикама, стеченим за време школовања или рада у развијени-
јим и богатијим срединама и државама, појединци су дали знача-
јан допринос развоју и јачању грађанске културе у Кастел Ластви, 
а међу њима се посебно истичу старе паштровске породице (Гре-
говић,5 Медин, Перазић и Суђић).6 

3 Дионисије Миковић, Антоније Вучетић, „Паштровићи“, Srđ, IV/ 11, 12 (30. 
јuna 1905), Dubrovnik, 491–492.

4 Мирослав Лукетић, „Душан Греговић“, у: Културна баштина I, избор, ЈУ 
Народна библиотека Будве, Паштровски алманах, Будва, Штампар Макарије, 
Београд, 2019, 105.

5 Јован Вукмановић пише да се данашње братство Греговић „прозвало“ 
по Григорију Миковићу, који је по предању изградио Цркву Св. Илије у Ка-
стел Ластви. Братство се први пут помиње 1475. године. По народном преда-
њу потичу из јужног дела Македоније, одакле су избегли пред најездом Тура-
ка, населивши се прво у Новосељу, одакле су дошли у Калудерац, а потом у 
Голубовиће (Буљарица). Крајем 18. века доселили су се у Кастел Ластву (Јован 
Вукмановић, Паштровићи. Антропогеографско-етнолошка испитивања, Це-
тиње, [б. и. ], 1960, 116). 

Нико Л. Перазић истиче да су се Греговићи бавили „трговином и разним 
предузећима онога доба“, те да су се увек „одвајали као господа“ (Нико Л. Пе-
разић, „Ластва“, у: Приче о догађајима по чујању на терену Општине Паштров-
ске, 1954−1955. Из збирке фотокопија бр. 51 (ПОПЕР), Државни архив Црне 
Горе Цетиње — Архивски одсјек Будва. Рукопис „Ластва“ Љиљана Зеновић 
Краповић је приредила и објавила у Паштровском алманаху 2016. године (стр. 
405–415)).

6 Детаљније види: Сава Накићеновић, Бока. Антропогеографска студија, 
фототипско издање, ЦИД Подгорица, Јавна установа Градска библиотека и чи-
таоница Херцег Нови, Херцег Нови, 2012, 437–439.
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Браћа Крсто (1817−1886) и Јово Митров Греговић (1820−1894) су, 
захваљујући предузетничком духу, богатство стекли у Цариграду,7 
где су имали каменоломе и „испоручивали камен за градњу султа-
нових двора ‘Долма башче’“.8 Реч је о познатој палати Долмабахче, 
саграђеној у периоду између 1842. и 1856. године, по узору на мо-
дерне европске палате, а по жељи султана Абдулмеџида I.9 Након 
повратка у завичај, браћа Греговић су саградила лепу и велику ку-
ћу, коју хроничар Петровца Нико Л. Перазић,10 средином прошлог 
столећа, истиче као „онда па још и данас најљепшу кућу у Петров-
цу, баш ту исту и једину у којој данас постоји хотел Сутјеска“.11 Кућа 
је била саграђена за оба брата, а „сваки од њих имао је салон умјет-
нички намолован“.12 Захваљујући Перазићевом рукопису, познато 
је да је Јово Греговић у Цариграду оженио „неку отмену Гркињу“, 

7 Није познато када су Греговићи тачно боравили у Цариграду. Нико Л. Пе-
разић наводи: „Ова браћа још прве половине 19. вијека отишла су у Цариград“ 
(Нико Л. Перазић, Паштровски појединци (личности) кроз XIX и прву полови-
ну XX вијека, I и II дио. Из збирке фотокопија бр. 51 (ПОПЕР), Државни архив 
Црне Горе — Архивски одсјек Будва). 

8 Исто.
9 Zeynep Tarim Ertuğ, „Dolmabahçe Palace“, In: Encyclopedia of the Otoman 

Empire, ed. Gábor Ágoston, Bruce Masters, Facts on File, New York, 2009, 186–188.
10 Нико Лукин Перазић (1885‒1958) рођен је у селу Режевићи, а највећи део 

живота провео је у Кастел Ластви / Петровцу на Мору. Говорио је више страних 
језика и дао је значајан допринос развоју културе, образовања, спорта и тури-
зма у завичају. Као вредни хроничар свог краја, сачувао је од заборава драго-
цене податке, који и данас чине значајно упориште истраживачима Паштро-
вића. Детаљније видети у: Душан Медин, Ванеса Будимић Вуковић, „О запису 
Назив стабала насађених у Петровцу Ника Лукина Перазића“, Бока: зборник 
радова из науке, културе и умјетности, 36, Херцег Нови, 2016, 261.

11 Нико Л. Перазић, Паштровски појединци (личности) кроз XIX и прву по-
ловину XX вијека, I и II дио. Из збирке фотокопија бр. 51 (ПОПЕР), Државни 
архив Црне Горе — Архивски одсјек Будва.

12 Перазић истиче да су оба салона браће Греговић, нажалост, уништена 
приликом унутрашњег преуређења куће 1946. године за потребе хотела „Сутје-
ска“, иако се у њима „умјетност била потпуно очувала“, а постојала је и иници-
јатива да се сачувају: „Наши људи са Цетиња говорили су да треба та два салона 
сачувати као умјетност. Али приликом унутрашње прераде за хотел униште-
ни су“ (Нико Л. Перазић, Паштровски појединци (личности) кроз XIX и прву 
половину XX вијека, I и II дио. Из збирке фотокопија бр. 51 (ПОПЕР), Држав-
ни архив Црне Горе — Архивски одсјек Будва).
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Катину (рођену Станаки),13 која је у Кастел Ластву донела први кла-
вир. До педесетих година 20. века био је то једини клавир у месту: 
„Донијела је у кући клавир (пјанофорте) назад око 85−90 то је пр-
ва до сада и посљедња кућа у Петровцу у којој је унешен клавир“.14 

Први клавир у Кастел Ластву стигао је вероватно 1872. или 1873. 
године,15 двадесетак година касније од првог клавира који је на цр-

13 У Перазићевом рукопису, литератури о старој Кастел Ластви, као и у пре-
гледаним родословима братства Греговић, није било наведено име Јовове су-
пруге. Истраживањем три генерације жена из породице Греговић из Кастел 
Ластве, од седамдесетих година 19. до средине 20. века, утврђено је и име Ка-
тине Станаки, а увидом у преписе матичних књига (Мјесна канцеларија Петро-
вац на Мору). Детаљније видети у: Marijana Kokanović Marković, Dušan Medin, 
„Neispisana ženska istorija porodice Gregović iz Kastel Lastve u kontekstu građan-
ske kulture“, u: Žensko nematerijalno kulturno nasljeđe Crne Gore: Nove mape, rod-
ne perspektive, ur. Nataša Nelević, NVO Nova — Centar za feminističku kulturu, 
Podgorica, 2020, 26.

14 Нико Л. Перазић, Паштровски појединци (личности) кроз XIX и прву по-
ловину XX вијека, I и II дио. Из збирке фотокопија бр. 51 (ПОПЕР), Државни 
архив Црне Горе — Архивски одсјек Будва.

15 Катина и Јово Греговић су кћерку Драгињу добили у Цариграду 10. јула 
1871, а син Душан рођен је у Кастел Ластви 1. јула 1873. године, што указује да 

Слика бр. 1: Нико Л. Перазић, Паштровски појединци (личности) кроз 
XIX и прву половину XX вијека, I и II дио. Из збирке фотокопија бр. 51 

(ПОПЕР), Државни архив Црне Горе — Архивски одсјек Будва

Трагом првог клавира у Кастел Ластви…
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ногорски двор 1855. године донела млада невеста књаза Данила I 
Петровића Његoша Даринка, рођена Квекић. Пореклом из углед-
не и богате тршћанске породице,16 Даринка је у црногорску пре-
стоницу донела многе европске обичаје и унела знатне измене на 
двору: почев од увођења дворске етикеције и опреме у уређењу 
двора, као и нових видова дружења. Изузетно образована, поред 
српског, говорила је четири језика (италијански, латински, руски, 
француски, латински), свирала клавир и волела да чита. Старом 
двору (Биљарди) на Цетињу дала је отмен изглед, а организовала 
је и забаве на којима су играни валцери и други интернационал-
ни модерни плесови, задивљујући присутне својим свирањем на 
клавиру.17 

Будући да се и у Перазићевом рукопису указује на „отмено“ по-
рекло Јовове супруге, која је са собом донела клавир, несумњи-
во је да је она у младости стекла и музичко образовање, које је у 
19. веку улазило у редовне оквире општег образовања, а посебно 
за женску децу.18 Клавир је био репрезент богатства и образова-
ња у идеалном јединству и као такав заузимао је централно место 

су се највероватније доселили 1872. или 1873. године. Подаци о датумима ро-
ђења преузети су из преписа матичних књига у Петровцу на Мору. Детаљније 
видети у: Marijana Kokanović Marković, Dušan Medin, „Neispisana ženska istori-
ja porodice Gregović iz Kastel Lastve u kontekstu građanske kulture“, 26.

16 Даринка Петровић Његош (1838–1892) је била кћерка велетрговца и бро-
довласника Марка Квекића, родом из Херцег Новог, који се у Трст доселио 
1820. године. Из брака са грофицом Јелисаветом Катарином Мирковић имао 
је синове Николу и Јована и кћери Аделаиду и Даринку, а својој деци обезбе-
дио је одлично образовање (Бојана Миљковић Катић, „Квекић, Марко“, Срп-
ски биографски речник, 5, Кв–Мао, главни уредник Чедомир Попов, Матица 
српска, Нови Сад, 2011, 30–31).

17 Spiridon Gopčević, Montenegro und die Montenegriner, Verlag von Hermann 
Fries, Leipzig, 1877, 34–39; Marija Delić, Darinka Petrović — glamurozna crnogorska 
knjeginja, http://www.srpskilegat.rs/darinka-petrovic-glamurozna-crnogorska-
-knjeginja/?pismo=lat (pristup: 7. 4. 2020).

18 Музичко образовање, а пре свега умеће свирања клавира, имало је зна-
чајну улогу у васпитању и образовању младих, а посебно девојака. Овакав кон-
цепт образовања био је повезан с општевладајућим ставом да је жена од ро-
ђења била предиспонирана за мајку и супругу, те да јој је припадала приватна 
сфера деловања. Стога је код женске деце акценат био на васпитању и него-
вању типично женских вештина и умећа (свирање неког инструмента, учење 
страних језика, плес, ручни радови, одржавање и вођење домаћинства). Види: 
Маријана Кокановић Марковић, Друштвена улога салонске музике у животу и 
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у грађанским салонима. Поседовање клавира указивало је не са-
мо на финансијску моћ породице већ и на образовање и припад-
ност високом друштву, којем су браћа Греговић несумњиво при-
падала.19 Луксузни салони браће Греговић, опремљени стилским 
намештајем и сликама, а Јовов и са клавиром, несумњиво су били 
место окупљања и дружења, где су гости имали прилику да слу-
шају музицирање на клавиру његове супруге Катине. Овакав вид 
салонских дружења, уз обавезно музицирање на клавиру, знача-
јан је показатељ грађанског начина живота, тако карактеристич-
ног широм Европе у разматраном периоду. Несумњиво је клавир 
„у ондашњој невеликој и патријархално устројеној Кастел Ластви, 
у којој су се тек назирали обриси грађанског начина живота, бу-
дио интересовање и привлачио пажњу“.20 

Браћа Греговић су након повратка из Цариграда предузетничке 
послове развијали у Бару, а били су и у пријатељским односима са 
владарском династијом Петровић Његош и увек добродошли на 
црногорском двору. Крсто Греговић био је и повереник друштва 
Матице далматинске у Задру за Кастел Ластву, 1864. године,21 чи-
ја је прва главна скупштина одржана само годину дана раније, 26. 

систему вредности српског грађанства у 19. веку, Музиколошки институт СА-
НУ, Београд, 2014, 116–141.

19 Није тешко објаснити механизам како одређени предмети, под условима 
капиталистичког робног тржишта, постају статусни симболи: што је предмет у 
набавци скупљи, то је ексклузивнији његов карактер, јер се порастом набавне 
цене смањује круг потенцијалних купаца. Уколико је притом реч о луксузном 
предмету, његовим поседовањем циљана социјална категорија је још виша. Као 
симбол богатства и образовања, клавир је био смештен у најрепрезентативни-
јем простору дома, у салону, одакле је могла да зрачи његова симболичка сна-
га. Било је очекивано да се купи клавир за ново кућанство, уколико га супруга 
већ није донела у мираз. У породичним часописима могли су се наћи савети за 
младе супружнике како да уштедом на другим стварима дођу до жељеног кла-
вира. О друштвеној функцији и значају клавира у грађанском друштву 19. века 
погледати: Маријана Кокановић Марковић, Друштвена улога салонске музике у 
животу и систему вредности српског грађанства у 19. веку, 110–141.

20 Marijana Kokanović Marković, Dušan Medin, „Neispisana ženska istorija po-
rodice Gregović iz Kastel Lastve u kontekstu građanske kulture“, 27.

21 „Imenik G. G. Matičinih povjerenikah u Dalmaciji i indje“, Narodni koledar 
novi i stari za prestupnu godinu 1864, uredio J. Sundečić kao odborski član Matice 
dalmatinske, izdan o trošku društva Matice dalmatinske, druga godina, u Zadru, ti-
skom Demarchi-Rougierovim, 116.
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јула 1863. у дворани задарске народне читаонице,22 а 1875. његово 
име налази се и на списку редовних поротника за друго заседање 
Поротног двора у Задру.23 

О угледу другог брата, Јова Греговића, можда најбоље сведочи 
податак да је приликом посете аустроугарског цара Франца Јозе-
фа I (Franz Joseph I) Боки Которској и Приморју, у мају 1875, пред-
водио три стотине Паштровића, који су цара пратили од Кастел 
Ластве до врха Тројегоре, на тромеђи Књажевине Црне Горе, Ау-
строугарске монархије и Османског царства. У Кастел Ластви цара 
Франца Јозефа дочекао је паштровски начелник Мирослав Кажа-
негра, након чега је цар обишао школу и цркву, похваливши том 
приликом пароха Владимира Греговића. На свечаном ручку у Бу-
дви, уприличеном цару у част, Јово Греговић је такође био прису-
тан, поред паштровског и будванског начелника и других углед-
них званица, међу којима је био и књижевник и политичар Стефан 
Митров Љубиша, захваљујући чијем залагању је и дошло до посе-
те цара Франца Јозефа I Далмацији и Боки.24 

„Пратило је Његово Величанство око три стотине Па-
штровића лијепо ођевених и наоружаних, које је предво-
дио вриједни и жарки родољуб Јово Митров Греговић. […] 
Упркос рђавог времена, које се није очекивати могло на 
Ђурђевдан, Цар је хтио на ноге поћи на врх Тројегоре, гђе 
је граница турско-црногорска и аустријска, да види под 
собом Скадарско језеро и сву Црмничку нахију, па су му 

22 „Prva glavna skupština društva Matice dalmatinske“, Narodni koledar novi 
i stari za prestupnu godinu 1864, uredio J. Sundečić kao odborski član Matice 
dalmatinske, izdan o trošku društva Matice dalmatinske, druga godina, u Zadru, 
tiskom Demarchi-Rougierovim, 104.

23 Податак је објављен у листу Avvisatore Dalmato — Objavitelj dalmatinski, 
који је излазио средом и суботом у Задру („Notizie locali e provinciali — Mistni i 
pokrajinski glasovi“, Avvisatore Dalmato — Objavitelj dalmatinski, N. ro 89 — Zara, 
Sabato, 6 Novembre 1875, 3).

24 У време цареве посете, Стефан Митров Љубиша (1822–1878) био је „бо-
кешки представник у Царевинском вијећу и у далматинском сабору“. Његов 
политички рад првенствено је био усмерен на борбу за равноправност јези-
ка, вероисповести и економски развој Боке и Далмације, у оквиру Хабзбур-
шке, а касније и Аустроугарске монархије. Детаљније видети: Мирослав Лу-
кетић, „Стефан Митров Љубиша“, у: Поменик Паштровића I, Банкада — Збор 
Паштровића, Петровац, 2000, 90. 



153

магла и дажд бранили да види овај чаробан простор.“ […] 
Међу огромним и непрекидним живио ступи Цар у стару 
Будву. […] На Царевој соври били су позвани начелници 
Будве и Паштровића, оба пароха грацка, заступник Љуби-
ша, и г. г. Јово Греговић, витез Маџаревић, Иван Перазић, 
судник и повјереник мјесни“.25 

О значају који су Крсто и Јово Греговић придавали образова-
њу најбоље сведоче њихови потомци Марко К. Греговић и Душан 
Ј. Греговић, који су, како својим школовањем, тако и деловањем, 
оставили трајан допринос не само средини из које су потекли већ 
и знатно шире.26 

25 „Будва 6 Маја“, Zemljak, III/41 (22. svibnja 1875), Zadar, 3–4.
26 У овом раду у фокусу истраживања су били мушки потомци породице 

Греговић. Породична историја Греговића из женске визуре представљена је 
у раду: Marijana Kokanović Marković, Dušan Medin, „Neispisana ženska istorija 
porodice Gregović iz Kastel Lastve u kontekstu građanske kulture“, 23–43.

Слика бр. 2: Петровац на Mору средином 20. века. Кућа породице Греговић 
прва с леве стране. Картографско-географска збирка Националне 

библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, NBCG 295FR

Трагом првог клавира у Кастел Ластви…



Маријана Кокановић-Марковић154

МАРКО К. ГРЕГОВИЋ: СЛИКАР И ИКОНОПИСАЦ

Крсто Митров Греговић и Тонина (девојачки Маркићевић) имали 
су више синова и једну кћер Росанду, коју су звали Ева и Евица.27 
Нико Л. Перазић пише да су Крстови синови „одрасли и школо-
вани у Русији — Одеса“, те да су сви умрли „млади као студенти“ 
од туберкулозе, изузев најмлађег Марка.28 Колико се у породици 
Крста Греговића водило рачуна о образовању деце указује и пода-
так да је, поред других угледних грађана Кастел Ластве, наведен 
као пренумерант за сина Велимира и кћер Евицу за лист Србско-
-далматински магазин29 за 1870/71. годину.30 

27 Драгана Ивановић, „Биографија“, у: Марко Греговић. Стогодишњица прве 
самосталне изложбе слика у Црној Гори, Модерна галерија Будва, Будва, 1997.

28 Нико Л. Перазић, Паштровски појединци (личности) кроз XIX и прву по-
ловину XX вијека, I и II дио. Из збирке фотокопија бр. 51 (ПОПЕР), Државни 
архив Црне Горе — Архивски одсјек Будва.

29 Србско-далматински магазин је био најстарији литерарни годишњак ко-
ји је излазио у Боки и Далмацији (1836−1873). Покренуо га је Божидар Петра-
новић, а потом су га уређивали Ђорђе Николајевић и Герасим Петрановић.

30 „Гг. Предбројници.“, Србско-далматински магазин за годину 1870−1, уре-
дио Герасим Петрановић, консисторяални и М. Драговића Архимандрит, го-
дина XXIX, у Задру, Печатња Нар. Листа, 148.

Слика бр. 4: Попис пренумераната из Будве и Кастел Ластве  
у Србско-далматинском магазину, 1870/71, 148.
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Најмлађи син Крста Греговића, Марко (1867−1941), био је академ-
ски сликар, школован у Бечу. Основно образовање стекао је у род-
ној Кастел Ластви, а како је рано испољио дар за сликање уписао је 
Академију ликовних уметности у Бечу (општи одсек за сликарство) 
школске 1884/85, где је остао „неколико година“.31 Интересантно је 
да се 1885. године и први школовани црногорски композитор Јован 
Иванишевић (1861−1889), родом са Цетиња, обрео у Прагу, како би 
се посветио студијама музике на Оргуљској школи.32 Иванишевић 
је своје школовање окончао 1889. године са положеним државним 
испитом за учитеља музике. Нажалост, исте године је трагично из-
губио живот, клизајући се преко залеђене Влтаве.33 

Чињеница да је Греговићев сликарски таленат запажен у детињ-
ству указује на значај који се у окриљу породице придавао умет-
ности. Након студија, Марко Греговић се вратио у родни крај, где 
је наставио уметничку делатност. Поред тога што припада првој 
генерацији школованих сликара, приредио је и прву самосталну 
изложбу у Црној Гори, а текстови објављени том пригодом у Гла-
су Црногорца у историји црногорске уметности тумаче се као „не-
ка врста претходнице ликовне критике“.34 

У рубрици „Домаће вијести“, анонимни аутор у чланку „Грегови-
ћеве слике“ извештава о изложби приређеној 26. јула 1896. у сало-
ну Вулетићеве гостионе на Цетињу. Том приликом изложене су две 
слике: „Црногорац на стражи“ и „Свети Петар и Павао“. Већ у овом 
кратком осврту указано је „на лијеп таленат умјетников“.35 Слику 

31 Драгана Ивановић, „Сто педесет година од рођења сликара Марка Гре-
говића“, у: Д. Медин (ур.) Марко К. Греговић. 150 година од рођења (1867−2017). 
Слике и иконе [каталог изложбе], ЈУ Музеји и галерије Будве, Будва, 2017, 4–5. 

32 Milica Gajić, „Jovan Ivanišević — Pokušaj rekonstrukcije njegove biografije“, 
Zvuk, 2, Sarajevo, 1980, 65; Маријана Кокановић, „Једно непознато писмо Јова-
на Иванишевића“, Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, 32–
33, Нови Сад, 2005, 250–253.

33 Јоцо Горњопољски, „Црногорски умјетници“, Босанска вила, XXV/16, 17 
(август 1910), Сарајево, 258.

34 Драгана Ивановић, „Сто педесет година од рођења сликара Марка Гре-
говића“, 3. Види и: Мирослав Лукетић, „Марко Крстов Греговић“, у: Поменик 
Паштровића I, Банкада — Збор Паштровића, Петровац, 2000, 127–128; Алек-
сандра Новаков, „Греговић, Марко“, Српски биографски речник, 2, В–Г, главни 
уредник Чедомир Попов, Матица српска, Нови Сад, 2006, 803. 

35 „Греговићеве слике“, Глас Црногорца, XXV/31 (27. 7. 1896), Цетиње, 4.
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„Црногорац на стражи“ грађани Цетиња су откупили и поклони-
ли напуљском принцу Виторију Емануелу III (Vittorio Emanuele 
III), који се 10. августа 1896. верио са књегињицом Јеленом Петро-
вић Његош.36 О угледу који је Марко Греговић уживао у круговима 
блиским двору сведочи и податак у Гласу Црногорца да је његову 
слику одабрао „нарочити одбор цетињског грађанства“.37 У истом 
броју објављена је и песма Радоја Рогановића Црногорца „Сретна 
свадба“, посвећена овом догађају.38 

Да је млади сликар Греговић био активан у културном живо-
ту родног града сведочи и податак о његовом учешћу у оснивању 
Српске читаонице у Кастел Ластви, 1890. године. Први председ-
ник Читаонице био је Стијепо (Стефан) Медин,39 а међу оснива-
чима се, поред Ива Перазића, наводе и учитељ Јово Јавор и Мар-
ко Греговић. Била је то прва читаоница у Паштровићима, која је, 
попут других у приморским местима, имала за циљ да што ши-
рем кругу грађанства омогући подстицање националне свести и 
народно просвећивање, те понуди књиге на матерњем језику, које 
су добављане из Цетиња, Београда, Новог Сада, Дубровника и дру-
гих градова. Поред књига, Српска читаоница је била претплаћена 

36 Вјеридби књегињице Јелене и напуљског принца Виторија Емануела III 
био је посвећен читав број 33 Гласа Црногорца од 10. августа 1896. године.

37 „Дар принцу напуљском“, Глас Црногорца, XXV/41 (6. 10. 1896), Цетиње, 4.
38 Венчања у књажевској породици Петровић Његош била су повод за ства-

рање пригодних уметничких дела. Поводом венчања књегињице Милице Пе-
тровић, Јован Иванишевић је компоновао песму Радоја Рогановића Црногор-
ца „О вјеридби Њене Свјетлости Књегињице црногорске Милице са Његовим 
Царским Височанством Великим Књазом Петром Николајевићем“ („Умјет-
ност“, Глас Црногорца, XVIII/24 (11. 6. 1889), Цетиње). Поред хорске компози-
ције, Иванишевић је објавио и верзију овог дела за соло клавир. О објављива-
њу наведеног дела у Лајпцигу види: „Умјетност“, Глас Црногорца, XVIII/35 (27. 
8. 1889), Цетиње, 3.

39 Стијепо (Стефан) Медин (1824−1897) поморски капетан и ктитор Цркве 
Св. Томе у Кастел Ластви 1885. године. За заслуге у ослободилачким ратовима 
против Османског царства, књаз Никола га је одликовао Даниловим орденом 
III степена. Као први председник Српске читаонице у Кастел Ластви, на првој 
светосавској вечери Читаонице, 1891. године, заједно са Ивом Перазићем дао 
је прилог за набавку намештаја. Залагао се и за образовање женске деце (Ми-
рослав Лукетић, „Стјепо Медин“, у: Поменик Паштровића I, Банкада — Збор 
Паштровића, Петровац, 2000, 115–116). Види и: Владимир Н. Митровић, Поро-
дица Медин (рукопис), 1969. Захваљујем господину Слободану Митровићу из 
Будве на омогућавању увида у наведени рукопис.
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на више листова и часописа (Глас Црногорца, Српска ријеч, Дубров-
ник, Босанска вила, Врач и погађач, Срђ).40 

За време студија у Бечу, Марко Греговић се упознао с академ-
ским реализмом, који је касније најчешће примењивао у сликар-
ском раду. Историчари уметности његов опус деле на три тематске 
целине: „портрети, религиозна композиција и пејзаж којим доми-
нира историјска фигура“.41 У његовом стваралаштву посебно место 
припада управо портретима, на којима су „главни актери позна-
ти грађани с Приморја и Црне Горе“.42 Радио је на иконостасима у 
Приморју (Црква Св. Тројице у Манастиру Режевићи, новија Цр-
ква Св. Стефана на Светом Стефану, Црква Успења Богородице у 
Боретима, Црква Св. Тројице у Будви), али и у Босни и Херцего-
вини. Почетком 20. века деловао је у Мостару, где је осликао ико-
ностас Саборне цркве, који је уништен у Другом светском рату.43 У 
листу Источник из 1910. наводи се да је сликар „Марко Греговић 
из Мостара“ осликао и српску цркву у Тузли, чиме се указује и на 
време када је живео у том граду, али и на његове уметничке радо-
ве у Тузли и Требињу: „Иконостас је радио Србин Вуковић из Пе-
ште, а иконе је моловао Марко Греговић из Мостара. Г. Греговић у 
колико је нама по чувењу познато, показао је своју сликарску спо-
собност при моловању икона требињске цркве, па је освјетлао себи 
образ и са иконама тузланске цркве. Иконе су рађене у византиј-
ско-српском штилу с понеким угледањем на руску иконографију“.44 

40 Српска читаоница је 1906. добила властиту зграду, која је срушена у зе-
мљотресу 1979. године. У окриљу Читаонице, 1911. основано је Спортско-со-
колско друштво (Istorijat Narodne biblioteke Budve, https://www.nbbd.me/istorijat/
lang/lat (приступ 20. 4. 2020)).

41 Драгана Ивановић, „Сто педесет година од рођења сликара Марка Гре-
говића“, 4.

42 Највећи број портрета насликао је у периоду од 1888. до 1895. године, а 
међу њима се посебно издваја портрет митрополита црногорско-приморског 
Висариона Љубише (1823–1884), родом такође из Паштровића, који је био и ми-
нистар просвете и црквених дела Књажевине. Детаљније види: Драгана Ива-
новић, „Сто педесет година од рођења сликара Марка Греговића“, 5.

43 Исто, 6.
44 Ј. П., „Свечаност приликом хиротоније и иншталације АЕ и Митрополи-

та зворничко-тузланског Госп. Илариона Радонића“, Источник, XXIV/ 11, 12 (1. 
јула 1910), Сарајево, 195. 
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Последње године живота Марко Греговић провео је у Београду, 
а становао је у Хотелу „Империјал“, који се налазио у Улици Ва-
се Чарапића.45 У његовим биографијама се истиче да је живео бо-
емским животом, па је брзо остао без очевог иметка. Греговићеве 
слике из овог периода уништене су за време Другог светског рата.46 
Умро је у сиромаштву, а сахрањен је о трошку београдске општи-
не.47 Након завршетка рата, губи се траг већини Греговићевих де-
ла, не само оних која су се налазила у Београду48 већ и у завичају.

ДУШАН Ј. ГРЕГОВИЋ: ДИПЛОМАТА И 
ПРЕДСЕДНИК ЗАНАТЛИЈСКОГ ПЈЕВАЧКОГ И 

ТАМБУРАШКОГ ДРУШТВА НА ЦЕТИЊУ

Јово Греговић је са Катином Станаки, поред сина Душана 
(1875−1923), имао и кћер Драгињу, као и старију кћерку Милицу, 
из првог брака са Јелом Состум (?).49 Душан је завршио Гимназију 

45 Хотел је вероватно саграђен после Берлинског конгреса, 1878. године, а 
у њему су претежно одседали страни трговачки путници, као и домаћи гости 
из унутрашњости. У ресторану хотела служена су француска јела, точило се 
плзењско пиво, а били су доступни и разни домаћи и инострани часописи и 
листови. Било је то место где су се окупљали припадници либералне странке 
1892. и 1893. године. Хотел је 1908. године имао 28 соба, као и сале за банкете 
и скупове. Зграда хотела срушена је 1968. године (Најзначајнији хотели Бео-
града 19. века. https://www.srbijaspace.com/blog/Najznacajniji-hoteli-Beograda-19-
veka.html (приступ 19. 1. 2021)).

46 Драгана Ивановић, „Сто педесет година од рођења сликара Марка Гре-
говића“, 6.

47 Љубазношћу госпође Виолете Обреновић (ЈКП Погребне услуге Београд), 
дошла сам до података да је Марко К. Греговић преминуо 31. маја, а сахрањен 
3. јуна 1941. године. Сахрану је извршила Државна болница ул. Трг. Прест. Пе-
тра 5, а опеван је у капели болнице. Сахрањен је на Централном гробљу — пар-
цела 1, гроб 469.

48 Александра Новаков, „Греговић, Марко“, 803.
49 Будући да имена женске деце нису навођена у родословима, у литерату-

ри се срећу подаци да је Душан Греговић био јединац. Помен о његовој сестри 
Милици (1852−1905), удатој за Рудолфа Будјовског, налази се у обавести о ње-
ној смрти у Гласу Црногорца, коју је потписао њен брат Душан („Јавна благодар-
ност“, Глас Црногорца, XXXIV/33 (20. 8. 1905), Цетиње). Друга сестра, Драгиња 
(1871−1957), била је супруга Петра С. Греговића, с којим је имала кћерку Ана-
стасију (1907?−1959, удата за Лала Зубера). Најлепше захваљујем кћерци Анаста-
сије Греговић и Лала Зубера, госпођи Дијани Деклић и унуци Амбри Деклић из 
Трста на драгоценим информацијама о породицама Греговић и Зубер, као и на 
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на Цетињу, а потом и Лицеј Галата Серај у Цариграду.50 Залагањем 
црногорске владе добио је стипендију. Студирао је право у Цари-
граду, али студије је напустио услед „неуредне исплате стипенди-
је од стране турских власти“.51 По повратку у домовину, започео 
је дипломатску каријеру: од првог секретара Министарства ино-
страних дела, затим конзула у Скадру (од 30. маја 1905. до 18. ма-
ја 1907), а потом и у Цариграду (од јула 1907. до 1. фебруара 1910). 
Након повратка у Црну Гору, поново је именован за црногорског 
конзула у Скадру (од фебруара 1910. до августа 1911), а затим и за 
министра иностраних дела (од 10. августа 1911. до 6. јуна 1912).52 
Указом краља Николе, од 9. јуна 1912. године, додељена му је ти-
тула дворског маршала.53 Душан је био ожењен Мариком, кћер-
ком Јока Давидовића, која је била дворска дама краљице Милене.

Увид у блиску сарадњу и поверење које је уживао код краља Нико-
ле, као и у највише државничке кругове у којима се кретао, може се 
сагледати на одломцима из обимног извештаја „Monarchenbesuche“ 
(„Посете монарха“), посвећеног званичној посети краља Николе I 
цару Францу Јозефу I јуна 1912. у Бечу.54 У овом чланку дат је исцр-
пан осврт на боравак црногорског суверена у Хофбургу (Hofburg), 
као и на почасти које су му том приликом указане. У пратњи кра-
ља Николе I, као министар иностраних дела, био је и Душан Гре-
говић.55 Са делегацијом Краљевине Црне Горе, присуствовао је 

уступљеним фотографијама. Детаљније о Драгињи Греговић и Милици Будјов-
ски погледати у: Marijana Kokanović Marković, Dušan Medin, „Neispisana ženska 
istorija porodice Gregović iz Kastel Lastve u kontekstu građanske kulture“, 29–34.

50 Александра Новаков, „Греговић, Душан“, Српски биографски речник, 2, 
В–Г, главни уредник Чедомир Попов, Матица српска, Нови Сад, 2006, 802–803.

51 Мирослав Лукетић, „Душан Греговић“, у: Културна баштина I, 106.
52 Детаљније види: Мирослав Лукетић, „Душан Греговић“, у: Културна 

баштина I, 106–107; Montenegro und das Deutsche Reich. Dokumente aus dem 
politischen Archiv des Auswärtigen Amts in Berlin, 1906−1914, Band 2: 1910−1914, 
Radoslav Raspopović, Konrad Clewing, Edvin Pezo, Senka Raspopović (Hg.), Frank 
& Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2019, 150.

53 „Ми Никола I по милости Божјој краљ и господар Црне Горе“, Глас Цр-
ногорца, XLI/25 (12. 6. 1912), Цетиње, 1.

54 „Monarchenbesuche“, Sport & Salons. Illustrierte Zeitschrift für die Vornehme 
Welt, 15/25 (15. Juni 1912), Wien, 2–4.

55 У наведеном аустријском листу, 15. јуна 1912, функција Душана Грегови-
ћа је наведена као министар иностраних дела иако је он указом краља Нико-
ле I већ 9. јуна био именован за маршала двора. Као маршал двора у тексту се 
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свечаном ручку у Хофбургу, у Александер апартману (Alexander 
Aparttement).56 Истога дана краљ Никола је примио амбасадоре 
Италије, Немачке, Велике Британије, Шпаније, Америке, Јапана, 
Русије, Османског царства и Француске, као и дипломатског по-
сланика папе на двору Рафаела Скапинелија ди Легвиња (Raffaele 
Scapinelli di Leguigno). Несумњиво је да му је од кључног значаја у 
овим државничким пословима био министар иностраних посло-
ва Душан Греговић. Дан је заокружен гала вечером: „У седам са-
ти увече Његово Величанство цар приредио је гала вечеру у част 
Краља Николе од Црне Горе у великој галерији Шенбрун двор-
ца (Schönbrunn), при којој су између двојице монарха размењене 
здравице.“57 Након вечере, истиче се да је краљ Никола посетио 
Дворско оперско позориште (Hofoperntheater), где се давала опера 
Пајаци (Pagliacci) Руђера Леонкавалa (Ruggero Leoncavallo).58 На-
редног дана, Душан Греговић је, уз краља Николу I, био гост вој-
воде Франца Фердинанда (Franz Ferdinand) у Хофбургу: „У пола 
један поподне Његова Царска и Краљевска Висост господин вој-
вода Франц Фердинанд и госпођа војвоткиња Софија од Хоен-
берга (Sophie von Hohenberg) приредили су свечани ручак у Мра-
морној сали (Mramorsaal) у Хофбургу у част Краљу Николи, којем 
су присуствовали: Краљ Никола, Његова Царска и Краљевска Ви-
сост господин војвода Франц Фердинанд, Њена Висост војвотки-
ња Софија од Хоенберга, црногорски министар иностраних дела 
Душан Греговић, црногорски генерални ађутант Митар Марти-
новић, црногорски дворски маршал С. Рамадановић, црногорски 
лични лекар др Перазић,59 црногорски капетан и ађутант наслед-

наводи Славо Рамадановић. Вероватно је на нову дужност ступио по поврат-
ку из наведене званичне посете Бечу.

56 „Monarchenbesuche“, Sport & Salons. Illustrierte Zeitschrift für die Vornehme 
Welt, 15/25 (15. Juni 1912), Wien, 2.

57 Исто.
58 Исто, 2–3.
59 Божидар Перазић, такође из Паштровића, рођен је 1863. у Кастел Ластви, 

од оца Луке и мајкe Стане (девојачки Греговић). Студије медицине завршио је 
у Бечу, 1890. године. Од 1892. до 1895. деловао је у Цариграду. На позив кња-
за Николе I дошао је 1898. на Цетиње. Био је управник болнице „Данило I“. За 
дворског и књажевог личног лекара именован је 1908. године. Прикупљао је 
и истраживао архивску грађу која се односи на историју Црне Горе. Умро је 
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ног принца Врбица, министар иностраних послова гроф Берхтолд 
(Berchtold), дворска дама грофица Берхтолд […].“60 Четири године 
касније (1916), у јеку Првог светског рата, умро је цар Франц Јозеф 
I, у својој осамдесет шестој години. Симболично је да је ово био 
последњи царев сусрет са делегацијом из Краљевине Црне Горе у 
којој је као министар иностраних дела био Душан Ј. Греговић, син 
Јова М. Греговића, који је са три стотине Паштровића 1875. пра-
тио тада четрдесетпетогодишњег цара приликом прве посете Ка-
стел Ластви и Будви. 

После завршетка Првог светског рата, у Краљевини Срба, Хр-
вата и Словенаца, Душан Греговић је наставио своју дипломатску 
каријеру и до пензионисања био на служби у Цариграду као гене-
рални конзул (од 14. 2. 1919. до 11. 3. 1922). Преминуо је у Београ-
ду, а његовом спроводу присуствовала је „без мало сва бокељска 
и црногорска колонија“. Брзим возом превезен је из Београда „до 
Зеленике, а одатле у родно мјесто Петровац“.61 

Међутим, Душан Греговић није био само врстан дипломата, који 
је одлично говорио више страних језика. Мање је позната и истра-
жена његова делатност на месту председника Занатлијског пјевач-
ког и тамбурашког друштва на Цетињу. На ову функцију име-
нован је 13. марта 1905. године, на главној годишњој скупштини 
Друштва, одржаној у Зетском дому. Поменуто друштво основано 
је 1904, а већ у првој години постојања приредили су четрнаест 
забава и излета, док су на репертоару имали преко 60 компози-
ција.62 Несумњиво је да је, као председник, Душан Греговић имао 
утицаја на рад Друштва, а и сарађивао са другим члановима 

1954. у Београду. Види више: Мирослав Лукетић, „Божидар Перазић“, у: По-
меник Паштровића I, Банкада — Збор Паштровића, Петровац, 2000, 132–134.

60 „Monarchenbesuche“, Sport & Salons. Illustrierte Zeitschrift für die Vornehme 
Welt, 15/25 (15. Juni 1912), Wien, 2–3.

61 „Некролог“, Црна Гора, IV/41 (22. 6. 1923). Према: Petar Krivokapić, Branislav 
Borilović, Bibliografija o iseljenicima iz Crne Gore do 1941, Centar za iseljenike Crne 
Gore, Podgorica, 2010, 148.

62 „Главна годишња скупштина Занатлијског пјевачко-тамбурашког Дру-
штва на Цетињу“, Глас Црногорца, XXXIV/13 (2. 4. 1905), Цетиње, 3. О оснива-
њу и делатности Занатлијског пјевачко-тамбурашког друштва на Цетињу више 
види: Душан Ј. Мартиновић, Пјевачка друштва Црне Горе с посебним освртом 
на КУД Његош — Цетиње, Црногорска академија наука и умјетности, Подго-
рица, 2006, 101–104.
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Управе.63 Тако је већ прва заба-
ва са игранком Занатлијског пје-
вачког и тамбурашког друштва 
уприличена 22. маја у Зетском 
дому, а у корист оснивања дру-
штвене читаонице, што говори 
о агилности и свести Управе о 
значају просвећивања и обра-
зовања. У Гласу Црногорца по-
себно се истиче „свирање там-
бураша, који су у овако кратком 
времену лијеп успјех постигли и 
позоришни комад ‘Ђакон Ава-
кум’, који су друштвени дилетан-
ти одиграли са потпуним разу-
мјевањем […].“64 Из приложеног 
чланка евидентно је да је поме-
нуто друштво у свом окриљу са-
држало не само певачки и там-
бурашки већ и позоришни одсек. 
Душан Греговић је 30. септембра 
1905. ступио на дужност конзула у Скадру, а Друштво је постоја-
ло до 27. маја 1907, када је на ванредној скупштини преименовано 
у Цетињско радничко друштво.65 

* * *

Одрастајући у окриљу богате и угледне породице, несумњиво је 
да су и браћа Марко и Душан Греговић од раног детињства имали 

63 За потпредседника Друштва изабран је Урош Марић, секретара Марко 
Томовић, а благајника Стеван Петровић. Одборници су били: Петар Спасић, 
Спасоје Пилетић, Димитрије Беговић, Мићо Баровић, Смаил Ђурбузовић и Ва-
со Радовановић („Главна годишња скупштина Занатлијског пјевачко-тамбура-
шког Друштва на Цетињу“, Глас Црногорца, XXXIV/13 (2. 4. 1905), Цетиње, 3).

64 „Забава у Зетском дому“, Глас Црногорца, XXXIV/21 (28. 5. 1905), Цети-
ње, 4.

65 Душан Ј. Мартиновић, Пјевачка друштва Црне Горе с посебним освртом 
на КУД Његош — Цетиње, 104.

Слика бр. 3: Душан Ј. Греговић 
(s. a.). Власништво породице 

Зубер–Греговић 
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прилику да слушају музицирање на клавиру у салону Душанове 
мајке. Могуће је да су у породичном кругу стекли и основно му-
зичко образовање, као део опште културе грађанског друштва у 
19. веку. Сходно уобичајеној пракси тога доба, лако је замислити 
дружења у салонима Греговића, где су се, после музицирања на 
клавиру Јовове супруге Катине, читале песме и проза, као и акту-
елне вести из ондашње штампе. 

Породичну кућу Греговића наследила је Драгиња, сестра Душа-
на Јововог Греговића, а потом и њена кћерка Анастасија, супруга 
Лалa Зубера, истакнутог предузетника у међуратном периоду. Као 
васпитаница Ђевојачког института на Цетињу, Драгиња је свира-
ла клавир, као и њена кћерка Анастасија, која је музичко образо-
вање стекла у Цариграду, у француској средњој школи за девојке. 
Анастасија Греговић је одлично свирала клавир, а имала је и леп 
сопран. Радо је, поред дела класичног репертоара, изводила и та-
да популарне композиције.66 Након завршетка Другог светског ра-
та, имовина породице Зубер је национализована. Клавир из поро-
дичне куће у Петровцу, на којем су свирале три генерације жена 
из породице Греговић, Катина, Драгиња и Анастасија, избачен је 
на улицу и изложен пропадању, а власницима није било дозвоље-
но да га преузму.67 

Завршавајући своје вредне забелешке о угледној породици Гре-
говић, хроничар Петровца Нико Л. Перазић забележио је: „Данас 
од браће Крста и Јова Греговића нема више потомства и дом им се 
угасио“.68 Пишући о њима, Перазић је пратио потомство искључи-

66 Реч је вероватно и о америчкој забавној музици, која је почетком 20. ве-
ка потиснула до тада доминантан салонски репертоар клавирских композици-
ја. Детаљније о Драгињи и Анастасији Греговић видети у: Marijana Kokanović 
Marković, Dušan Medin, „Neispisana ženska istorija porodice Gregović iz Kastel 
Lastve u kontekstu građanske kulture“, 29–41.

67 Захваљујем госпођи Амбри Деклић на наведеним подацима.
68 Нико Л. Перазић, Паштровски појединци (личности) кроз XIX и прву по-

ловину XX вијека, I и II дио. Из збирке фотокопија бр. 51 (ПОПЕР), Државни 
архив Црне Горе — Архивски одсјек Будва. Колико је познато, Марко К. Гре-
говић и Душан Ј. Греговић нису имали потомство. Међутим, сестра Душана 
Греговића, Драгиња, удата за Петра Стијеповог Греговића, имала је кћер је-
диницу Анастасију, која је са Лалом Зубером родила троје деце: кћери Лидију 
(удато Рангант, Париз, 1925 ‒ Мек Ален, Тексас, 2015) и Дијану (удато Деклић, 
Трст, 1927) и сина Ивана (Сплит, 1931 ‒ Херцег Нови, 2020). Видети: Marijana 
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во по мушкој линији, не помињући женску децу Крста и Јова Гре-
говића. У контексту овог истраживања, од значаја је податак да је 
једна од кћерки Анастасије Греговић и Лала Зубера била пијанист-
киња. Реч је о Лидији (Зубер) Рангант (Lidija Lilly Ranganth), која 
је образовање стекла у француском интернату у Трсту, а од 1950, 
након удаје, живела у Канади и САД.69 

Иако су салони браће Греговић уништени 1946. године, при-
ликом прилагођавања њихове куће за потребе Хотела „Сутјеска“, 
и нису сачуване уметнине које су их красиле и које би нам данас 
сведочиле о укусу и начину живота њихових власника, па је чак 
и кућа срушена 1980, као што је и значајан део сликарског опуса 
Марка Греговића изгубљен у време Другог светског рата, заостав-
штина Греговића је жива и обавезујућа и данас.70 И то не само 
кроз сликарски опус Марка Греговића, који још увек чека да буде 
у потпуности откривен и представљен кроз нова истраживања, и 
читања политичког и друштвеног ангажмана Душана Греговића, 
министра иностраних дела Краљевине Црне Горе, маршала на цр-
ногорском двору и народног посланика, већ и уопште кроз значај 
породице у културном и друштвеном животу средине из које су 
потекли, а коју су обогатили и оплеменили знањима и вештинама 
стеченим у иностранству. Свесни важности образовања, Грегови-
ћи су децу школовали на угледним школама и лицејима у Цари-
граду, Бечу и Одеси да би по повратку у завичај били лучоноше и 
гласници новог времена како у државно-правним пословима, та-
ко и у уметничком и културном животу.

Забелешка о првом клавиру у Кастел Ластви отвара прозор у 
свет заборављених салона породице Греговић, али и старе Кастел 
Ластве и њене грађанске културе, у којима су прве додире са умет-
ношћу имали и Душан и Марко Греговић, које су са собом поне-
ли у престонице два велика царства, Османског и Аустроугарског. 

Kokanović Marković, Dušan Medin, „Neispisana ženska istorija porodice Gregović 
iz Kastel Lastve u kontekstu građanske kulture“, 35–38. 

69 „Lidia (Lilly) Ranganath (1925−2015)“. https://www.legacy.com/obituaries/
themonitor/obituary.aspx?n=lidia-ranganath-lilly&pid=175003499&fhid=8128 
(pristup: 24. 7. 2020).

70 Галерија у Спомен-дому „Црвена комуна“ у Петровцу на Мору од децем-
бра 1996. носи име Марка Крстовог Греговића.
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С друге стране, пра-
тећи судбину клави-
ра у Кастел Ластви, 
расплиће се и „не-
видљива“ женска 
историја породице 
Греговић, почев од 
Гркиње Катине Ста-
наки, која га је доне-
ла и прва музици-
рала на њему, преко 
њене кћерке Драги-
ње и унуке Анаста-
сије, које су музичко 
образовање стекле 
у женским заводи-
ма, какви су били 
Ђевојачки институт 
на Цетињу и францу-
ска школа за девојке 
у Цариграду, до пра-
унуке Лидије која је 
била пијанисткиња. 
Као симбол грађан-
ске културе 19. века, 
први клавир у Кастел 
Ластви у локалним 
оквирима добија и 
предзнак европеи-
зације и модернизације: од салонског музицирања у дому Грего-
вића, до првих весника модерне Црне Горе на пољу уметности и 
дипломатије кроз делатност Марка и Душана Греговића. 

Слика бр. 4: Хотел „Сутјеска“, Петровац на 
Мору, испред госпођа Дијана Зубер Деклић, 

педесете године 20. века, власништво породице 
Зубер–Греговић, https://www.zuber-gregovic.me/

imovina-petrovac/
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Прилог 1: 
Именик повјереника Матице далматинске 1864  

(„Krsto Gregović za Kastel Lastvu“).
Narodni koledar novi i stari za prestupnu godinu 1864,  

Maticа dalmatinskа, Zadar, 116.
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Прилог 2: 
Списак редовних поротника за Друго заседање Поротног  

двора у Задру, 1875 („Krsto Gregović, Castellastua“).
„Notizie locali e provinciali — Mistni i pokrajinski glasovi“, Avvisatore Dalmato 

— Objavitelj dalmatinski, N. ro 89 — Zara, Sabato 6 Novembre 1875, 3.
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Прилог 3: 
О дочеку цара Франца Јозефа у Кастел Ластви и Будви, „Будва 6 Маја“, 

Zemljak, III/41 (Zadar, 22. svibnja 1875), 3–4.
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Прилог 4: 
„Monarchenbesuche“, Sport & Salons. Illustrierte Zeitschrift für die Vornehme 

Welt, 15/25 (Wien, 15. Juni 1912), 2–3.
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Прилог 5: 
„Главна годишња скупштина Занатлијског пјевачко-тамбурашког Друштва 

на Цетињу“, Глас Црногорца, XXXIV/13 (Цетиње, 2. 4. 1905), 3.
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Прилог 6: 
Ј. П., „Свечаност приликом хиротоније и иншталације АЕ и Митрополита 

зворничко-тузланског Госп. Илариона Радонића“, Источник, XXIV / 11  
и 12 (Сарајево, 1. јула 1910), 195.
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Marijana KOKANOVIĆ-MARKOVIĆ

ON THE TRAIL OF THE FIRST PIANO IN KASTEL LASTVA — 
CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF PAŠTROVIĆIS’ CIVIL CULTURE

Summary

Brothers Krsto and Jovo M. Gregović, the Paštrovići from Kastel Lastva (today 
Petrovac na Moru), who made a fortune in Constantinople in the middle of the 19th 
century, upon their return to their homeland, built a beautiful and large house that 
had two salons. In Constantinople Jovo Gregović married the Greek Katina Stana-
ki, who brought the first piano to Kastel Lastva in the 1870’s. The luxurious salons 
of the Gregović brothers, Jovo’s one even with the piano in it, equipped with period 
furniture and paintings, were undoubtedly a place of gathering and socialising, where 
guests had the opportunity to listen to Jovo’s wife’s piano playing. The importance of 
education and art in the Gregović family home is best evidenced in their descend-
ants: Dušan J. Gregović was a distinguished diplomat and president of the Crafts-
men Singing and Tamburitza Society in Cetinje, while Marko K. Gregović was one 
of the first educated painters in Montenegro. A note about the first piano in Kastel 
Lastva opens a window into the world of forgotten civil salons of the Gregović fam-
ily, in which Dušan and Marko Gregović experienced their first contact with art. 
Following the fate of the piano, the „invisible“ female history of the Gregović fam-
ily unfolds, starting with the Greek Katina Stanaki who was the first to play music 
on it, following her daughter Draginja and granddaughter Anastasija, who received 
their musical education in women’s institutes such as the Girls Institute in Cetinje 
and the French School for Girls in Constantinople, to her great-granddaughter Lidi-
ja, a pianist who lived in Canada and the USA. As a symbol of civil culture of the 
19th century, the first piano in Kastel Lastva was on a local level a sign of European-
isation and modernisation: from salon music making in Gregovićs’ home, to Marko 
and Dušan Gregović being the harbingers of modern Montenegro in the field of art 
and diplomacy. 

Key words: Kastel Lastva, piano, Krsto M. Gregović, Jovo M. Gregović, Katina 
Stanaki, Dušan J. Gregović, Marko K. Gregović
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