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На предњим корицама фотографија свадбе Сава Н. Медиговића и Драге В. Медин,  
Жуковица, тридесете године ХХ вијека (пано 12)

На првој страни књижног блока фотографија свадбе Ђура Лукина Живковића  
и Еве Лазове Арменко, Свети Стефан, 1935. (пано 24)

На задњим корицама фотографија свадбе Љубомира Бранкова Стефановића  
и Миле Никове Медиговић, Титоград, 1968. (пано 20)

Стављање вела на 
главу и, касније, откривање 

тог вела под
разумијева симболику ђевојач

ке 

невиности која ће би
ти жртвована зар

ад 

најпожељније женске особе
ности – рађања. . .



Јела Крстова Медиговић и Крсто Радов Срзентић, Македонија, 1929.
Стоје (слијева): Симо Крстов Медиговић и Радо Срзентић (пано 6)



Драгица Петрова Кентера и Богдан Јованов Павићевић, 1934. (пано 8)
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ПАШТРОВСКА СВАДБА  
– ЖИВО НАСЉЕЂЕ 

У богатој заоставштини Паштровића, испреплетаној дубоким и различитим слојевима 
културе, посебно мјесто заузима неопипљиво нематеријално културно насљеђе. Његово јасно 
одређење чини посебан идентитетски код ове веома хомогене заједнице чија се колективна 
свијест вјековима градила на најузорнијим традиционалним, надасве моралним принципима, 
чувајући и његујући међусобну равноправност и поштовање.

Паштровска свадба и обичаји који је прате, посматрани кроз њену еволуцију и контину-
ирани развој, представљају можда најрепрезентативнији примјер живе културе ове друштвене 
заједнице. Свадба као културни феномен, сагледана не само као есенцијална компонента 
својствена идентитету већ и као јединственост у различитости у односу на друге друштвене 
групе, посједује мноштво елемената репрезентативности.

Припала ми је изузетна част да нешто напишем о изложби Свадбени споменар Паштро-
вића, наше уважене ауторке др Миле Медиговић Стефановић, која се по трећи пут представља 
јавности, након Београда (2016) и Котора (2017). У питању је изложба која даје значајан до-
принос презентацији, истраживању, очувању и валоризацији културне баштине Паштровића 
и Црне Горе, представљајући извор за будућа истраживања са циљем очувања, препознавања 
и поштовања културног насљеђа.

Једно од најмаркантнијих мјеста у свадбеном ритуалу, како истиче и ауторка изложбе, 
јесте одлазак невјесте из родитељске куће и као врхунац драмске радње, благослов родитеља 
– „добра молитва“, након чега она може да пође на пут, за њу непознат и туђ.

Вјерујем да ова изложба може да послужи и као добар приручник за проучавање нема-
теријалног културног насљеђа, паштровског и црногорског, које са свим својим сличностима, 
особеностима и различитошћу, припада и осталим културама.

Иако су се свадбени и други обичаји код Паштровића, додуше у извјесном модификова-
ном облику, задржали до данашњег доба, њихова изворност је у ери глобализације у којој се 
губе самобитност, аутентичност и особености локалног, изложена опасности од постепеног 
и трајног нестајања. Зато је важно да се живо насљеђе, у складу са познатим и усвојеним кон-
венцијама о заштити културне баштине, сачува и пренесе на будуће генерације као духовно 
насљеђе колективног бића.
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Желим да подијелим своје размишљање да би ова изложба и студија др Миле Меди-
говић Стефановић Невјеста у свадбеном кругу (1995, 2017) могле да послуже као потка за 
преобликовање свадбених обичаја као живе културе и драмско-поетског креда који прати 
овај ритуал са мноштвом симболичних порука укоријењених у добро чуваној традицији, у 
један драмско-поетски текст чије би извођење допринијело да се најширој публици понуди 
истински и репрезентативни модел презентације и валоризације нашег богатог насљеђа.

Сигурна сам да подухвати др Миле Медиговић Стефановић представљају најбоље и 
најупечатљивије текстове за убједљиву аргументацију за кандидовање паштровске свадбе за 
добијање статуса заштићеног нематеријалног културног добра Црне Горе.

Стога, уваженој ауторки дугујемо дубоку захвалност за изузетан труд и умијеће да нам 
на веома сензибилан, а крајње објективан начин, подари сву раскошност теме која јој је била 
у средишту пажње.

Желим драгој саплеменици и колегиници, јер смо судбински паштровске одиве, а по 
професији судбински библиотекарке, још много нових истраживања и „путовања“ у разоткри-
вање нашег богатог насљеђа. Њено досадашње стваралачко прегнуће, велики број објављених 
стручних и научних радова, увјеравају нас у то.

Одајем јој велико признање што је своју креативну енергију усмјерила на живо културно 
насљеђе свога краја и тиме показала велику одговорност према свему ономе што чини богату 
традицију, смјерне, готово култне обичаје и, у најширем значењу, културу Паштровића.

*

Понекада слике говоре више од ријечи. На паноима имамо прилику да видимо избор 
фотографија са паштровских свадби као изузетно документационо свједочанство, а већина 
њих су искоришћене као илустрација за друго издање књиге Невјеста у свадбеном кругу. 
Фотографије, као материјални доказ о људима, мјестима и догађајима представљају изузетно 
документационо, историјско и културно насљеђе.

Избор фотографија са вјенчања Паштровки и Паштровића, које је уважена ауторка ус-
пјела да пронађе у породичним архивима, од изузетне су драгоцјености. Оне нијесу само пука 
илустрација фотографским апаратом забиљеженог догађаја, оне су свједок једног времена, 
једне епохе, обичаја. Говоре нам о изгледу људи, њиховом друштвеном статусу, о моди која је 
продирала у наше крајеве, стилизацији коју прати тај свечани и узвишени чин.

Коначно, ове дивне фотографије су дио породичних историја које чине историју наших 
Паштровића и Црне Горе. Фотографије из породичних албума од непроцјењивог су значаја за 
културну баштину. Важно их је трајно сачувати и презентирати ради цјеловите валоризације 
овог документационог насљеђа.

Увјерена сам да ће ова изложба у свима нама изазвати носталгију за старим временима 
и емоцију према нашим прецима и њиховим овјенчаним животима.

Јелена Ђуровић
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Свадба Митра Крстова Суђића и Стане Ковачевић, 1895. 
Слијева: Јово Симов Суђић, Иваница и Васо Станков Суђић, Мара и Марко Крстов Суђић,  
Стана и Митар Крстов Суђић, Анђа и Крсто Јовов Суђић, Иваница и Марко Јовов Суђић  

са ћерком Маријом, Душан Лукин и Стана Суђић и Нико Стијепов Суђић (пано 21)

Ступањем у кућу, млада из свекрвине руке прима хљеб 
и мед (масаоницу) како би ријечи из њених уста биле 
слатке, а понашање пријатно и толерантно. . .
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Свадба Илије Крстова Суђића и Љубице Франићевић, Аризона, САД, 1908. (пано 22)

Свадба Ксеније Андрије Ђурковић и Ива Петрова Рађеновића, Рисан, 1914. (пано 23)
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СВАДБЕНИ СПОМЕНАР  
ПАШТРОВИЋА

Изложбом Свадбени споменар Паштровића отварамо једну од мноштва шкатулица у 
богатој шкрињи паштровске културне баштине. Репрезентативност културног амбијента чува 
се у богатим приватним архивама наших завичајаца, па смо за ову пригоду открили мали дио 
фотографија које документују свадбене мотиве и мноштво пратећих детаља најзначајнијег 
ритуала у породичном животу Паштровића.

Свадба као породично весеље, поводом вјенчања двоје младенаца и орођавања два дома, 
централни је догађај сваке породице кроз вијекове, а послије открића фотографије најчешће 
биљежен и чуван као репрезентативни породични документ. 

На двадесет пет паноа насловљених стиховима из паштровске свадбене лирике и на 
засебно увеличаним фотографијама изожили смо мали дио паштровског породичног блага, 
желећи да подстакнемо наше сународнике да нам уступе старе снимке из својих архива, како 
бисмо направили позамашнији албум у догледној будућности и представили га потомцима. 
Мотив представљања овог завичајног споменара вишеструко је значајан са аспекта етног-
рафског, антрополошког, умјетничког, културног и историјског.

Свадбени ритуал у Паштровићима представља културолошки феномен, јер се ритуал 
из прошлости са мањим измјенама спроводи и данас, а у редосљеду поштовања свадбених 
фаза истиче се добра молитва као вишеструко симболичан чин. 

Изложбени материјал представљен је у хронолошком низу од 1895. до 1968. године. На 
фотографијама су документовани мотиви младенаца, њихова породична окружења, најзначај-
нији свадбени часници и бројне сватовске поворке. Што се тиче мјеста догађања и снимања 
свадбених тенутака, они су у породичним амбијентима или мјесним фотографским атељеима 
од далеке Америке, Македоније, Србије, Црне Горе, Боке до завичајних Паштровића. 

Продубљеније ишчитавање снимака открива детаље скромности, али и богатства поје-
диних породица, то је маркантно на одијелу младенаца, посебно лијепим младиним вјенча-
ницама. Издвајамо и заједничке слике сватова у старим народним ношњама, али и скромније 
у обичним одијелима. Послије Другог свјетског рата одијела младенаца била су сведена и 
једноставнија, што се са социолошког становишта поклапа са посљератном скромношћу и 
невеликим весељем због породичних страдања и губитака. 
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Изложба је истовремено пригодно подсјећање на књигу Невјеста у свадбеном кругу чији 
су издавачи Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду „Дробни пијесак“ и 
Друштво за културни развој „Бауо“ из Петровца на Мору, одакле су преузете сентенце које 
употпуњују наредне странице овог каталога. Основна тема публикације је симболика свад-
беног ритуала из визуре женског читања. Обреднa свадбенa позорница је карактеристично 
мјесто укрштаја различитих култура, грчко-римске, византијске и словенске. Монтањар-
ско-приморска испреплетеност Паштровића у дуготрајној симбиози апсорбовала је различите 
митове слојевите колективне свијести и утицала на богатство и специфичност кондензованог 
усменог духовног израза. У патријархалном типу културе доминирајућа улога мушкарца ус-
поставила је хијерархијске односе у друштву, а та реалност преломљена и трансформисана 
кроз оптику колективне душе. Из колектива одјекује поезија у којој се жена доживљава као 
битни елемент живота и осмишљеног постојања.

Захвални смо пријатељима, рођацима и завичајцима (азбучним редом): Павлу Р. Анђусу, 
Љиљани Вуковић, Невенки Греговић (рођ. Медин), Луцији Ђурашковић (рођ. Јелушић), Јелени 
Ђуровић (рођ. Живковић), Нади Зец (рођ. Вуковић), Јасмини Кузњецов (рођ. Злоковић), Стеву 
Ј. Јовановићу, пок. Радомиру Мишку Калуђеровићу, Весни Кентери, Жани Маринковић (рођ. 
Вукановић), Даници Медиговић, Душану И. Медину, Илији Д. Медину, Николи М. Митровићу, 
Дивни Папић (рођ. Срзентић), пок. Раду К. Срзентићу, Тијани Станковић, Марку С. Суђићу, 
Оливери Франовић (рођ. Караџић), Иваници Шољаги (рођ. Милутиновић), као и Спомен дому 
„Режевићи“ (ЈУ Музеји и галерије Будве) и Државном архиву Црне Горе – Архивском одсјеку 
Будва, који су нам уступили фотографије и други материјал, те пружили неопходне податке, 
доприносећи тиме да осмислимо ову изложбу. Након Етнографског музеја у Београду, марта 
2016. и Галерије солидарности (ОЈУ „Музеји“ Котор) маја 2017, изложбу Свадбени споменар 
Паштровића, поводом манифестације „Љубишини дани“, нудимо уваженој паштровској и 
будванској јавности у Спомен дому „Црвена комуна“ (ЈУ Музеји и галерије Будве).

др Мила Медиговић Стефановић

Свадба у Ријеци Режевића, између два свјетска рата (пано 4)
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Свадбена поворка у Петровцу на Мору, између два свјетска рата (пано 4)

Под барјаком су сви и физички и морално  
заштићени, преко њега се успоставља веза 

између небеског и земаљског. . .
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Оливера Душанова Пешић и Крсто Лукин Анђус, Београд, 1924. (пано 3)
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Мило Иванов Медиговић и Милица Миковић, Паштровићи, 1927.
Кум Митар Павловић (лијево) и ђевер Нико Иванов Медиговић (десно) (пано 5)

Свадба Ника Ивова Вуковића и Марије Митрове Греговић (детаљ), Калудерац, 1928. (пано 5)
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Са вјенчања Паштровића, Аризона, САД, 
између два свјетска рата (пано 9)

Даринка Томовa Љубиша и Радo Митров 
Срзентић, Петровац код Скопља, Македонија, 

1935. или 1936. (пано 9)

Свадба Крста Радова Срзентића и Јеле Крстове Медиговић, Македонија, 1929. (пано 6)
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Са вјенчања Зорке Анђус и Рада Илијина Медина, Сан Франциско, САД, 1932. (пано 7)
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Свадба Јова Матова Јовановића и Данице Греговић, Тудоровићи, 1938. (пано 13)

Свадба Сава Н. Медиговића и Драге В. Медин, Жуковица, тридесете године XX вијека (пано 12)
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Свадба Петра Митровића и Данице Митровић, Паштровићи, 1939. (пано 11)

Свадба Луке и Даринке Кажанегре, Валданово, Македонија, 1939. (пано 11)
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Свадба Петра Франовића и Еве Медиговић, Режевићи, 1937. (пано 24)

Свадба Марка Ивова Вуковића и Љубице Радовић, Режевићи, 1940. (пано 13)
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Нина Мандић и Јово Дабковић, Сан Дијего, САД, 1939. (пано 10)
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Свадба Андрије Савова Медина и Драгице Шољаге, Петровац на Мору, 1947. (пано 14)

Са вјенчања Љубе Видовића и Олге Лазове Медиговић, Београд, 1944. (пано 14)
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Давање добре молитве невјести,  
Режевићи, средина ХХ вијека  

(пано 19)

Свадба Милана Вуковића и Драгице Ђаконовић, Режевићи, 1947. (пано 15)

Драгица Радовић и Марко А. Зеновић, Режевићи, 
средина ХХ вијека, Душан Калоштро (лијево) и 
Драгица Вуковић, рођена Ђаконовић (десно) (пано 17)



– 22 – 

Са вјенчања Петра Вуковића и Љубице Митровић, Београд, 1950. (пано 16)

Свадба у Паштровићима, средина ХХ вијека (пано 18)
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О АУТОРКИ

Мила Медиговић Стефановић (Титоград, 1948), дипломирала је на Групи за јужно- 
словенску и општу књижевност Филолошког факултета у Београду, гдје је и докторирала 
на Катедри за библиотекарство и информатику (теза Историја Народне библиотеке у 
Крагујевцу од оснивања до 2000. године). Магистрирала је на Филозофском факултету у 
Новом Саду с темом Женско писмо у сватовским песмама Паштровског приморја.

Професионално се исказала као новинарка и чиновница у Светозареву (Јагодина), а 
потом и у Крагујевцу, гдје је била професорица у више средњих школа, директорка и биб-
лиотекарка истраживачица Народне библиотеке. Била је предсједница Библиотекарског 
друштва Србије у Шумадијском округу и сарадница Центра за научна истраживања САНУ 
и Универзитета у Крагујевцу. Предсједница је Секције за културу Удружења Паштровића 
и пријатеља Паштровића „Дробни пијесак“ и чланица редакције Паштровског алманаха 
за области књижевност и култура. 

Ауторка је великог броја научних и стручних текстова, приказа из књижевности, 
библиотекарства и културне историје, као и књига Невеста у свадбеном кругу (1995), 
Народна библиотека у Крагујевцу: 1866–2004. (2005), Јагодинско библиотекарство: 1851–
2011. (2011), Урамљена љетовања: прилог туристичкој историји Паштровића (2013), 
Бршљан уз кућу (2014), Невјеста у свадбеном кругу (друго издање, 2016), Сањиви свет од 
месечине (2016) и Музички живот Крагујевца 1835–1950. (у припреми, 2018). Уредница је 
зборника радова Паштровићи: језик и књижевност (2012). Са академиком Радомиром В. 
Ивановићем приредила је књигу Михаила Лалића Међуратно књижевно стваралаштво: 
проза, поезија и критика: 1935–1941. (2014). Покренула је више периодичних публикација 
у Крагујевцу и реализовала неколико документарних изложби: Библиотека кућа векова, 
Концертни кодови Крагујевца, Трагом „Корака“, Лицеум Књажества Србског (1838–1841), 
Љубишина писма, Урамљена љетовања и Свадбени споменар Паштровића. 

Живи, ствара, чита и пише у Београду. 
Д. М. 



НАЗИВИ ИЗЛОЖБЕНИХ ПАНОА

 1. Карта Паштровића
 2. Свадбени споменар Паштровића
 3. А ову ћемо другу за љубав дугу!
 4. Гора јечи, пјевају планине, одлијежу приморске даљине...
 5. Зачух вилу у дубраву ђе пјесан поје...
 6.  Процвјетала жутица неранџа, под неранџом дјевојачка мајка и пребира 

сватовске дарове...
 7.  Весео је овај данак, мој мили Боже, када отац кћер удаје, срећа да јој је!
 8. Бисерна брада, сребрна чаша, бисер се рони у чашу пада
 9.  Златни куме и сребрни, л’јепо ли сјаш, на теби су златне токе и свилени пас
10.  Одби се грана од јоргована, као л’јепа Кате од мајке своје; од мајке своје и рода свога!
11. ’Ватајте се бијеле руке...
12. Ој, радости веселости, ђе си до сад била...
13. Л’јепи ли су сјенци хоризонта, а још љепши Јовови сватови
14. Паде цв’јетак наранџе посред чаше јуначке
15.  Јарко Сунце на истоку хоће да огре’е, мила наша на вјенчање хоће да оде
16. Расла ми је мору, на извору, гајило је са истока Сунце
17. Ој, јелова горо, сва у јеле расла...
18.  Златни куме и ручни ђевере, не пустите росу на невјесту; невјеста је рода господскога
19. Што у дворе, што пред дворе, што оно говоре...
20.  Сви часи добри, а ови најбољи: кад се наш младожења с љубом састави!
21.  Свилу ти дајем да и ти будеш добра, као добра и мекана свила...
22.  Биће за њих свега по сиромашки, а добре воље као мора слана!
23.  Да Бог да, моја кћерце да ти креши и реуши свака твоја работа, како вода о 

Божићу, а лист и трава о Ђурђеву дне...
24.  А данас те прође под прстен ђевојка...
25.  Добро дошли, кићени сватови!
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Архитектоника свадбеног обреда пројектована је тако

да сви сегменти и динамика носе обиљежје тоталне 

организованости, закона који је мушко дјело. . .
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