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СВЕ ЧА НА СА ЛА ГРАД СКЕ КУ ЋЕ У НО ВОМ СА ДУ  
КАО ПРО СТОР ВЛА ДАР СКЕ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ:  

ОД ЦА РА ФРА ЊЕ ЈО СИ ФА I И ЦА РИ ЦЕ ЕЛИ ЗА БЕ ТЕ  
ДО КРА ЉА АЛЕК САН ДРА И КРА ЉИ ЦЕ МА РИ ЈЕ  

КА РА ЂОР ЂЕ ВИЋ

СА ЖЕ ТАК: Пор тре ти вла дар ских па ро ва Ау стро у гар ске мо нар хи је и Кра ље ви не 
СХС ко ји су би ли сме ште ни у све ча ну са лу но во сад ске Град ске ку ће до жи ве ли су исту 
суд би ну – са не стан ком др жа ве на чи јем че лу су се на ла зи ли, не ста ле су и њи хо ве сли-
ке из ре пре зен та тив ног јав ног про сто ра. Про паст Двој не мо нар хи је и по ста нак Кра-
ље ви не СХС усло ви ли су сме шта ње двој ног вла дар ског пор тре та у исти про стор, чак 
и исте ра мо ве, што је тре ба ло да оте ло тво ри но ва иде о ло шка стре мље ња, и да мла ду 
ју го сло вен ску др жа ву учи ни при сут ном у сим бо лич кој по ли ти ци на но во о сво је ној те-
ри то ри ји. Укла ња ње, а за тим по ста вља ње но вих вла дар ских ли ко ва у про стор јав не ре-
пре зен та ци је све до чи о естет ско-сим бо лич кој ди мен зи ји по ли ти ке, чи ји ће сли ков но-
-стра те шки ме ха ни зми би ти ис пи та ни на при ме ру јед не про сто ри је, јед ног гра да, го то во 
исто вет не за јед ни це кон зу ме на та, али у две др жа ве, са два раз ли чи та вла дар ска па ра 
у њи хо вом сре ди шту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вла дар ска ре пре зен та ци ја, Град ска ку ћа у Но вом Са ду, Ау стро-
у гар ска мо нар хи ја, Кра ље ви на СХС, цар Фра ња Јо сиф I, ца ри ца Ели за бе та Ау стриј ска, 
краљ Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, кра љи ца Ма ри ја Ка ра ђор ђе вић. 

Увод

Пор трет ца ра Фра ње Јо си фа (Franz Jo seph I) но во сад ске вла сти су по ру чи ле 1892. 
го ди не по во дом обе ле жа ва ња че твр ти не ве ка од ње го вог кру ни са ња за апо стол ског 
кра ља Угар ске у Бу ди му 1867. го ди не; ау тор ство сли ке ни је до краја утвр ђе но. Пор-
трет ње го ве су пру ге, ца ри це Ели за бе те Ау стриј ске (Eli sa beth von Österreich-Un garn), 
на ста је 1899. го ди не ка ко би се обе ле жи ла го ди шњи ца вла дар ки не смр ти у атен та ту 
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Сл. 1. Паја Јовановић, Краљ Александар Карађорђевић,  
уље на платну, 1927. (Галерија Матице српске)
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Сл. 2. Паја Јовановић, Краљица Марија Карађорђевић, 
уље на платну, 1927. (Галерија Матице српске)
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у Же не ви 1898. го ди не; за овај по сао је унајм љен про сла вље ни ма ђар ски сли кар Ђерђ 
Ва штаг (Vas tagh György), ко ји је по ред ре пре зен та тив не сли ке из ра дио и рас ко шни рам 
(ЛА ЗИЋ 2016: 133). Крај Ве ли ког ра та 1918. го ди не окон чао је по сто ја ње ви ше ве ков не 
Хаб збур шке мо нар хи је, а де ло ви ње не ју жне те ри то ри је по ста ће део но во фор ми ра-
не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Већ у пр вим ме се ци ма по сто ја ња др жа ве 
Ју жних Сло ве на па рад ни пор тре ти не ка да шњег вла дар ског па ра из ва ђе ни су из ра-
мо ва са боч них зи до ва све ча не са ле и по хра ње ни у ар хи ву Град ске ку ће. Де це ни ју ка-
сни је у исте ра мо ве би ће по ста вље ни пор тре ти кра ља Алек сан дра (сл. 1) и кра љи це 
Ма ри је Ка ра ђор ђе вић (сл. 2) ко је је из ра дио ви ше стру ко ета бли ра ни сли кар вла дар-
ских пор тре та – Па ја Јо ва но вић. Ре пре зен та тив не сли ке Ка ра ђор ђе ви ћа до жи ве ће 
исту суд би ну као и оне чи је су ме сто за у зе ле – Дру ги свет ски рат и још јед на про ме на 
ре жи ма усло ви ће укла ња ње де ла са при ка зи ма Ка ра ђор ђе ви ћа из јав ног про сто ра. За 
раз ли ку од пор тре та Хаб збур го ва ца ко ји ма је сва ки траг из гу бљен, пор тре ти Ка ра-
ђор ђе ви ћа се чу ва ју у Га ле ри ји Ма ти це срп ске (МИ ЛО ШЕ ВИЋ, ВР БА ШКИ 2004: 21).

Вла дар ска ре пре зен та ци ја пу тем сли ков них ме ди ја то ком свог ви ше ве ков ног 
по сто ја ња до жи ве ла је мно го број не тран сфор ма ци је ко је су би ле у скла ду са вре ме ном 
у ком је на ста ла, као и са по тре ба ма ко је је тре ба ло ис пу ни ти. Ипак, за све то вре ме 
она је пла си ра на као по ли тич ка сли ка са на ме ром да ви зу е ли зу је од ре ђе ни по ре дак; 
од нос мо ћи и вла дар ске сли ке био је у кон стант ној тен зи ји, те је пор тре том ис ка зи-
ван или по сто је ћи по ло жај вла да ра, или сте пен мо ћи ко ји је тре ба ло до сти ћи. Укла-
ња ње и(или) уни шта ва ње сли ка ко је ема ни ра ју од ре ђе ни по ре дак, при сут но од нај-
ста ри јих ци ви ли за ци ја до да на шњих да на, све до чи о њи хо вој ар ха ич ној сна зи. Чин 
по знат као dam na tio me mo ri ae озна ча ва за бра ну се ћа ња, од но сно ма ни пу ли са ње ко-
лек тив ном ме мо ри јом, а вла дар ске сли ке као жи ву ћи но си о ци вла дар ског при су ства 
и ле ги ти ми те та од ре ђе ног си сте ма вла да ви не, ка да тај исти си стем не ста не, у осно ви 
гу бе пра во на по сто ја ње или ба рем на јав но при су ство, као што је слу чај са ова че-
ти ри пор тре та (FLEC KNER 2011: 208–215).

Од нос вла дар ске сли ке као пла стич не фор ме, на ме не ко ју је тре ба ло ис пу ни ти и 
про сто ра у ко ји је би ла сме ште на ука зу је на ме ђу соб ну узроч ност зна че ња вла дар ске 
сли ке и про сто ра ко ме је на ме ње на (БО РО ЗАН 2013: 3–4). Исто вре ме но, сли ка би ва де фи-
ни са на сво јом по зи ци јом у од ре ђе ном про сто ру, али, за хва љу ју ћи ин верз ном про це-
су, она та ко ђе де фи ни ше про стор. Вла дар ски ли ко ви хаб збур шког цар ског и кра љев-
ског па ра у све ча ној са ли но во сад ског Ма ги стра та тре ба ло је да озна че при су ство 
др жа ве – Ау стро у гар ске мо нар хи је, и то са ма ђар ским на ци о нал ним под тек стом ако 
се у об зир узму де та љи. Чи та ње вла дар ске сли ке у раз ли чи тим др жав но по ли тич ким 
окви ри ма ко ја је пу тем вла дар ског ли ка тре ба ло сим бо лич ки да ука же на вла дар ску 
ве ли чај ност, али и да ус по ста ви прет по ста вље ну ко му ни ка ци ју са при ма о ци ма ви зу-
ел не по ру ке, омо гу ћио је ме тод по ли тич ке ико но гра фи је (FLEC KNER, WAR NKE и др. 2011). 

Сту ди је вла дар ске ре пре зен та ци је ко ја је ар гу мен то ва на сна гом ви зу ел не пред-
ста ве ко ја по чи ва на раз ли чи тим струк ту ра ма те о ри је при клад но сти, ра ши ре на је међу 
ис тра жи ва чи ма европ ских мо нар хи ја. Исти при ступ се при ме њу је и на хаб збур шко-
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-ло та рин шку ди на сти ју и кон цен три ше се на на ста нак сли ке; на на чи не који ма је од-
ре ђе ни иде ал оте ло тво рен у ви зу ел ним ме ди ји ма; ре пре зен та ци ја спо ме ну те ди на сти-
је мо же се са гле да ти као про цес кре и ра ња са вр ше не сли ке ње них чла но ва, иде ал не 
пер цеп ци је мо ћи и из во ра ути ца ја, као и ау то ри те та. Сто га се умет нич ко де ло мо же 
раз у ме ти као кон струк ци ја, знак у зна чењ ском сми слу или фор ма ко му ни ка ци је кроз 
сим бо ле (YONAN 2017: 22–23). У дру гој по ло ви ни XVI II ве ка вла дар ска сли ка се по сте-
пе но тран сфор ми ше, ра ни је кру те, на ра тив не струк ту ре по сте пе но се раз би ја ју и заме-
њу ју ди на мич ни јим ком по зи ци ја ма. У XIX ве ку основ ни ци ље ви које је вла дар ска 
ре пре зен та ци ја тре ба ло да ис пу ни би ли су са же то, оп ште ра зу мљи во и про па ган ди-
стич ки ефи ка сно ве ли ча ње глав ног ју на ка (TE LE SKO 2010: 57–65), што ће се на ста ви-
ти и у пр вим де це ни јама XX ве ка. Раз ли чи ти ви зу ел ни ме ди ји нису са мо пре у зе ли 
ре пре зен та тив ну или ре флек тив ну функ ци ју у про це си ма по ли тич ке ко му ни ка ци-
је, на про тив, они не са мо да при ка зу ју већ и пер фор ма тив но ин тер ве ни шу сво јим 
спе ци фич ним ви зу ел ним по тен ци ја лом, ства ра ју ћи соп стве ну ствар ност од ре ђе ним 
по ру ка ма, од но сно по сту ла ти ма адре са та ко ји ту по ру ку при ма ју (TE LE SKO 2010: 65).

Но во сад ска град ска ку ћа као про стор ре пре зен та ци је  
у Ау стро у гар ској

Град ски про стор Пе тро ва ра дин ског Шан ца имао је ви ше ве ков ни кон ти ну и тет 
на се ље но сти пре не го што је зва нич но до био по ве љу ко јом је про гла шен сло бод ним 
кра љев ским гра дом и до био но во име – Нео план та (нем. Ne u satz, мађ. Újvidégh), које 
се ме ђу срп ским ста нов ни штвом одо ма ћи ло под на зи вом Но ви Сад. Ца ри ца Ма ри-
ја Те ре зи ја за слу жна је за име но ва ње гра да, као и за из да ва ње по ве ље 1. фе бру а ра 
1748. го ди не ко јом је град сте као мно ге олак ши це, али и но во ад ми ни стра тив но уре-
ђе ње – глав но управ но те ло Ма ги страт (БЕ ШЛИН 2014: 74). У XVI II и XIX ве ку Но ви 
Сад је за о ста јао за дру гим гра до ви ма у ју жној Угар ској, пре тр пев ши ве ли ке гу бит-
ке у ра ту 1848. го ди не. До сре ди не XIX ве ка пра во слав но ста нов ни штво, на че лу са 
срп ским ет нич ким кор пу сом, чи ни ло је ве ћи ну град ског ста нов ни штва, а са на стан-
ком Ау стро у гар ске мо нар хи је пре те кло га је ма ђар ско ста нов ни штво – до по чет ка 
Пр вог свет ског ра та у гра ду је жи ве ло 13.000 Ма ђа ра, 11.000 Ср ба, 6000 Не ма ца и 
1700 „оста лих” (БЕ ШЛИН 2014: 80). За све вре ме за јед нич ког жи во та под окри љем Хаб-
збур шке мо нар хи је до ла зи ло је до ме ђу на ци о нал них раз ми ри ца из ме ђу Ср ба и Ма-
ђа ра што се огле да ло и у из град њи про сто ра Град ске ку ће; по чев ши од су ко ба из 1848. 
го ди не, успе ха срп ског на ро да и не у спе ха ма ђар ског, пре ко исто риј ског обр та уки-
да њем срп ске ау то ном не је ди ни це 1861. го ди не и осни ва њем Двој не мо нар хи је тек 
ко ју го ди ну ка сни је, ме ђу на ци о нал на не тр пе љи вост и бор ба за пре власт у јав ној сфе ри 
оста ће при сут не до краја по сто ја ња Мо нар хи је. У Угар ској пре Пр вог свет ског ра та 
Но ви Сад ни је био цен тар са зна чај ним по тен ци ја лом за оства ре ње ма ђар ске на цио-
нал не сим бо лич ке ге о гра фи је, што не зна чи да је остао ус кра ћен за би ло ка кве по ку-
ша је; та ко ђе ни је био ис так нут ни као на ро чи то про ми нен тан град ски цен тар ју жних 
кра је ва др жа ве, као што се то мо же ре ћи за Су бо ти цу, Те ми швар или Зе мун. С дру ге 
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стра не, у но ву др жа ву Но ви Сад ула зи као „не зва нич ни цен тар Ср ба у Угар ској”, уз 
по пу лар ни на зив Срп ска Ати на – сна жан иде о ло шко-по ли тич ки и кул тур но-сим бо-
лич ки по тен ци јал су га учи ни ли „при род ним” сре ди штем Вој во ди не, об ли ко ва не 
но вим др жав ним гра ни ца ма, што ће и зва нич но по ста ти ус по ста вља њем Ду нав ске 
ба но ви не чи ји ће цен тар би ти (РА ДО ВИЋ 2017: 218–219).

По сле јед но и по ве ков ног се ље ња по гра ду и мно гих не су гла си ца из ме ђу опо зи-
ци је и вла да ју ћих струк ту ра, но во сад ски Ма ги страт ко нач но до би ја сво ју згра ду 1894. 
го ди не на Глав ном град ском тр гу, на су прот ри мо ка то лич ке Цр кве Име Ма ри ји но 
(СТАН ЧИЋ, ЛА ЗО ВИЋ 2015: 46–47). Из град ња или до град ња ре пре зен та тив них зда ња за 
сме шта ње др жав них и град ских ин сти ту ци ја би ла је јед на од глав них од ли ка чи та вог 
пе ри о да по сто ја ња Ау стро у гар ске мо нар хи је, ка ко у цен три ма – Бе чу и Бу дим пе шти, 
та ко и на пе ри фе ри ји – на про сто ру ју жне Угар ске. Из град њу ре пре зен та тив них зда-
ња ко ја су до ми ни ра ла град ским пеј за жом пра ти ло је по ста вља ње де ла ли ков не умет-
но сти, пре вас ход но сли ка, пор трет ног или исто риј ског жан ра, чи ја је основ на на мена 
би ла да ис ка жу по ли тич ки про грам на ру чи о ца или за ми шље не по ли тич ке ци ље ве 
ко је је тре ба ло оства ри ти.1 Ка ко на про сто ру чи та ве Мо нар хи је, та ко и у ње ним ју жним 
де ло ви ма, сли ке цар ског па ра су би ле све при сут не у јав но сти, тво ре ћи је дин стве но 
ви зу ел но ис ку ство на кул тур ном про сто ру Хаб збур шког цар ства (TE LE SKO 2008).2 

Увид у спе ци фи чан од нос из ме ђу ин сти ту ци ја Хаб збур шке мо нар хи је и ди на-
стич ких сли ка пру жа нам илу стра ти ван при мер из 1779. го ди не ка да је кра љев ски 
ко ме сар и опу но мо ће ник Ма ри је Те ре зи је бо ра вио у Ве ли ком Беч ке ре ку ка ко би 
увео у ду жност но ву жу па ниј ску ад ми ни стра ци ју. Том при ли ком у цен тру гра да је 
био по ста вљен ве ли ки ша тор у ком су „са ле ве стра не ста ја ли но во пе че ни жу па ниј-
ски зва нич ни ци – под жу пан, глав ни бе ле жник итд. – док је са де сне стра не из над 
сто ла са по ве љом о ре ста у ра ци ји Жу па ни је и жу па ниј ским пе ча том ви сио пор трет 
Ма ри је Те ре зи је” (КРЧ МАР 2016: 36). Овај при мер по твр ђу је сна гу по и ма ња вла дар-
ске сли ке као суп сти ту та са мог вла да ра – ње но при су ство де фи ни ше про стор др жав-
не ин сти ту ци је пру жа ју ћи му по ли тич ки и сим бо лич ки сми сао, али и ема ни ра ју ћи 
вла дар ску моћ оли че ну у те сној ве зи из ме ђу лич но сти, те ла и ду жно сти (БО РО ЗАН 
2012: 97).

1 Ши ром Угар ске кра ље ви не, на ро чи то на кон 1867. го ди не, про сто ри ма ги стра та и жу па ниј ских 
сре ди шта на те ри то ри ји ју жне Угар ске по ста ју сим бо лич ки цен три зва нич не др жав не по ли ти ке на 
пе ри фе ри ји, ко ја је до ла зи ла пре све га из угар ског цен тра – Пе ште, док је цен тар ди на стич ке мо ћи 
остао Беч. На ро чи то сли ко вит при мер је сте сли ка Де фи ле ба нат ских спа хи ја пред ца рем Фра њом Јо-
си фом I, на ста ла на кон Ми ле ни јум ских све ча но сти у Угар ској 1896. го ди не, кре и ра на као исто риј ска 
ком по зи ци ја, али са др жи и сли ку ца ра, као и ре пре зен те ло кал не вла сти (МИ ЛО ВА НО ВИЋ 2016: 201–219). 

2 У до ма ћој исто ри о гра фи ји у по след ње вре ме све ви ше се обра ћа па жња на при ме ре до ступ них 
ре пре зен та тив них пор тре та Хаб збур го ва ца на ме ње них про сто ри ма јав не ре пре зен та ци је, на ста лих 
на те ри то ри ји ју жне Угар ске (да нас у са ста ву Ре пу бли ке Ср би је), по пут оних из обје ка та То рон тал ске 
жу па ни је у да на шњем Зре ња ни ну (КРЧ МАР 2016; МИ ЛО ВА НО ВИЋ 2016), Бач ко-бо дро шке жу па ни је у 
Сом бо ру (МИ ЛО ВА НО ВИЋ 2020) и Град ске ку ће у Су бо ти ци (КУ ЦОР 2020), као и у јав ној сфе ри срп ског 
ет нич ког кор пу са (БО РО ЗАН 2012; 2014).
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Вла дар ска сли ка и ње на спо соб ност ге не ри са ња по ли тич ког ле ги ти ми те та кроз 
емо ци о нал ну за јед ни цу у дру гој по ло ви ни XIX ве ка до жи вља ва ју свој вр ху нац. У 
сло же ном про це су на ци о на ли за ци је, мо нар хи је су то ком XIX ве ка сук це сив но за-
ме њи ва не или до пу ња ва не ап стракт ним про пи си ма, те ли ма и пар ла мен ти ма. У скла ду 
с тим се и мо нар хиј ска вла да ви на „на ци о на ли зу је”, а вла дар ска сли ка се упо до бља-
ва по тре ба ма ко је је тре ба ло да ује ди не мо нар ха и гра ђа не. По себ на ет нич ка ра зно-
ли кост је при род но огра ни чи ла мо гућ но сти „на ци о на ли за ци је” лич но сти вла да ра 
Фра ње Јо си фа I на на чин ко ји је био оства ри ван у Не мач ком цар ству или Ве ли кој 
Бри та ни ји (TE LE SKO 2010: 57–76). Ипак, од вре ме на Ау стро-у гар ске на год бе 1867. годи-
не, ка да на сту па ду а ли стич ко уре ђе ње, цар ски пор тре ти у угар ском де лу Мо нар хи је 
све ви ше за до би ја ју ма ђар ски на ци о нал ни пред знак, пре све га пу тем оде жде и дру-
гих еле ме на та ре пре зен та ци је (БО РО ЗАН 2014: 141–170; МИ ЛО ВА НО ВИЋ 2020: 55–79), што 
ће би ти слу чај и са пор тре ти ма на ме ње ним Град ској ку ћи у Но вом Са ду. 

У дру гој по ло ви ни XIX ве ка до ла зи до на глог раз во ја ра зно вр сних ме ди ја ви зу-
ел не кул ту ре, по ја ва фо то гра фи је ће од не ти пре ва гу, што ће као по сле ди цу има ти 
мо гућ ност умно жа ва ња ди на стич ких пор тре та и њи хо во бр же про ди ра ње у јав но 
мње ње Мо нар хи је; ипак, по тре ба за кре и ра њем ре пре зен та тив них пор тре та вла дар-
ског па ра ни је не ста ла. Од 1860. го ди не, а на ро чи то у пе ри о ду на кон кру ни са ња цар-
ског па ра из Бе ча за кра ља и кра љи цу Угар ске 1867, у све ча не про сто ри је др жав них и 
на уч них ин сти ту ци ја ши ром угар ског де ла Мо нар хи је по ста вља ју се вла дар ски ре пре-
зен та тив ни пор тре ти. У по гле ду умет нич ког до ме та ови пор тре ти ни су на ро чи та 
оства ре ња. Ме ђу тим, они су до при не ли по ра сту сли кар ске про дук ци је у Угар ској, 
бу ду ћи да су пре дру ге по ло ви не XIX ве ка ов де рет ко ра ђе ни ре пре зен та тив ни пор-
тре ти ве ли ког фор ма та (SZVO BO DA DOMÁNSZKY 2018: 567–569). 

Га ле ри је пор тре та у јав ном про сто ру ин сти ту ци ја на пе ри фе ри ји Ма ђар ске играле 
су ва жну уло гу у ви зу е ли за ци ји и кре и ра њу ма ђар ске на ци о нал не иде је. У но ви јим 
ис тра жи ва њи ма тер мин Ge le gen he it bil der3 пле ди ра на ову вр сту сли кар ске про дук ци-
је, а пре вас ход но се од но си на сли ке, у ко је се убра ја и пор трет ни жа нр, ко је су на ста-
ја ле спе ци јал ним по во дом у XIX ве ку. Ма ђар ска исто ри чар ка Ева Бич кеи (Bic skei Éva) 
овај из раз је упо тре би ла као па ра диг му ко ја озна ча ва сли ке на ме ње не сме шта њу у 
јав ни про стор град ских ку ћа, жу па ни ја и оста лих ин сти ту ци ја, са гле да ва ју ћи их као 
за се бан жа нр, ко ји је у исто ри ји умет но сти био за не ма ри ван ду го вре ме на, а чи ја је 
уло га у по ли тич ком жи во ту би ла ве о ма ва жна (BIC SKEI 2008) бу ду ћи да су сво јим при-
су ством, ма кар и уз не до ста так умет нич ких ква ли те та, ипак ути ца ле на кре и ра ње 
сим бо лич ке ствар но сти.

Де лу ју ћи у скла ду са кул тур ном док три ном на ци о на ли зма, ар те фак ти ви зу ел не 
кул ту ре би ли су ак тив ни са кре а то ри ма ђар ске на ци је у дру гој по ло ви ни XIX ве ка 

3 Тер мин Ge le gen he it bil der је ско вао умет ник и умет нич ки кри ти чар Гу став Ке ле ти (Ke lety Gusztáv), 
а пр ви пут га је упо тре био да би опи сао сли ку Ђу ле Бен цу ра Осни ва ње пр вог ма ђа р ског оси гу ра ва ју ћег дру-
штва из 1883. го ди не. У свом из вор ном зна че њу, упо тре бље ном 1910. го ди не, од но сио се на сли ке на ста ја ле 
по на руџ би ни, са спо соб но шћу да „не ин те ре сант не су бјек те уз диг ну до ни воа пра ве исто риј ске сли ке”.
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(SMIT 2010: 115–127). Сло же на си ту а ци ја у Ау стро у гар ској мо нар хи ји исто вре ме но је 
из и ски ва ла и ди на стич ку ло јал ност мо нар ху, ко ја је по и сто ве ћи ва на са ло јал но шћу 
др жа ви, од но сно над на ци о нал ним па три о ти змом ко ји се оче ки вао од сва ког по да-
ни ка Мо нар хи је. Па ра лел ни сим бо лич ки про цес ко ји је те као ме ђу при пад ни ци ма 
ма ђар ског на ро да, у свом сре ди шту је имао кру ну Св. Сте фа на, а вла дар из до ма Хаб-
збур га је по сма тран као но си лац све те ма ђар ске кру не, у ко јој је су ми ра на док три на 
угар ске др жав но сти. Пор тре ти су би ли ви зу ел ни ис каз по ли тич ких ста во ва ло кал не 
за јед ни це, омо гу ћа ва ју ћи исто вре ме но да љу ди са пе ри фе ри је уче ству ју у фор ми ра њу 
мо дер ног ма ђар ског на ци о нал ног иден ти те та. Га ле ри је пор тре та у жу па ни ја ма ши-
ром Угар ске сре ћу се од XVI II ве ка, на кон што је ово под руч је па ло у ру ке мо нар ха из 
до ма Хаб збур га. Ка да се обра ти па жња на тип лич но сти чи ји су пор тре ти по ста вља-
ни у про сто ре сре ди шта ло кал них вла сти, без из у зет ка се мо же ре ћи да су нај за сту-
пље ни је би ле пред ста ве оних ко ји су у ру ка ма има ли ап со лут ну по ли тич ку моћ – 
пор тре ти кра ље ва и чла но ва вла дар ске по ро ди це. Дру га по број но сти гру па пред-
ста вље них лич но сти су би ли ло кал ни моћ ни ци, по пут жу па на и гра до на чел ни ка, а 
би ло је сли ка и ис так ну тих ма ђар ских по ли ти ча ра (BIC SKEI 2008: 308), што ће би ти 
слу чај и са Град ском ку ћом у Но вом Са ду. 

*
Три де се тих го ди на XX ве ка ве ли ка афе ра, пред мет но вин ских нат пи са не са мо у 

Но вом Са ду већ уоп ште, био је не ста нак пор тре та ца ри це Ели за бе те и ца ра Фра ње 
Јо си фа са та ва на Град ске ку ће у Но вом Са ду.4 Ови тек сто ви у но ви на ма до но се ин-
фор ма ци је о не ка да шњем из гле ду све ча не са ле у Град ској ку ћи у Но вом Са ду ко ја је, 
по пут оста лих ре пре зен та тив них про сто ра у Угар ској, би ла ор га ни зо ва на као пан-
те он ма ђар ске на ци је и ау стро у гар ске др жа ве. У бе о град ском Вре ме ну 16. ок то бра 
1936. го ди не из ла зи чла нак под на сло вом „Но во сад ска оп шти на об ја шња ва за го нет-
ни не ста нак сли ке ца ри це Је ли са ве те са та ва на град ске ку ће”, а из јед ног од лом ка 
до зна је се: 

Сли ке Фра ње Јо си фа и ца ри це Је ли са ве те ко је су за вре ме ау стро у гар ског ре жи-
ма са сли ка ма дру гих ве ли ко до стој ни ка би ле из ло же не у град ској већ ни ци, ски ну те су 
и укло ње не из већ ни це још 1918. го ди не, од мах по осло бо ђе њу. Доц ни је, ску по це ни ра-
мо ви ових сли ка Фра ње и Је ли са ве те упо тре бље ни су 1928, за сли ке Бла же но по чив шег 
Ви те шког Кра ља Алек сан дра I ује ди ни те ља и Њ. В. Кра љи це Ма ри је, ко је је за Оп шти-
ну из ра дио по зна ти ака дем ски сли кар г. Па ја Јо ва но вић. Сли ке Фра ње и Је ли са ве те пак 
оста вље не су на та ва ну град ске ку ће. Ис тра га је утвр ди ла да сли ке ца ра Фра ње и цари-
це Је ли са ве те, а ни сли ке оста лих ве ли ко до стој ни ка – ме ђу ко ји ма је би ло и од ве ли ке 

4 Љи ља на Ла зић, му зеј ска са вет ни ца Му зе ја гра да Но вог Са да, у свом ра ду „Афе ра не стан ка пор-
тре та ца ри це Је ли са ве те из Град ске ку ће у Но вом Са ду у све тлу но вин ских из ве шта ја 1936–1938. го ди не” 
по дроб но је об ра ди ла пи та ње не стан ка пор тре та ца ри це Ели за бе те, из но се ћи при том мно ге ко ри сне 
де та ље ко ји су по слу жи ли на шем ис тра жи ва њу (ЛА ЗИЋ 2016: 133–148). 
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умет нич ке вред но сти, чак и мно го ве ће вред-
но сти од сли ка Фра ње и Је ли са ве те – још од 
1918. го ди не па све до да нас ни су во ђе не у ин-
вен та ру имо ви не Оп шти не гра да Но вог Са да 
(АНО НИМ 1936: 9).

Го ди не 1892. ши ром Угар ске је обе ле жа-
ва на два де сет пе та го ди шњи ца кру ни са ња Фра-
ње Јо си фа за апо стол ског кра ља Угар ске, што 
је био по вод за по ру чи ва ње вла дар ских пор-
тре та мно гих јав них уста но ва на пе ри фе ри ји 
др жа ве. Ка ко би обе ле жи ле овај ју би леј, но во-
сад ске вла сти су на ру чи ле кра љев пор трет, који 
је пр во бит но био из ло жен у Жан дар ме риј ској 
ка сар ни (на ме сту да на шње Роб не ку ће „Ба-
зар”), бу ду ћи да но ви обје кат Ма ги стра та на 
та да шњем Тр гу Фра ње Јо си фа још увек ни је био 
до вр шен. Ау тор ство сли ке се не спо ми ње ни у 
но вин ским тек сто ви ма ни у пу бли ка ци ја ма које 
су већ по ми ња ле овај пор трет; спо ра дич но је на-
ве де но не ко ли ко ин фор ма ци ја, од ко јих је ре ле-
вант на да је пор трет ра ђен по фо то гра фи ји, што 
не чу ди с об зи ром на рас пр о стра ње ност сли ка 
са ли ком Фра ње Јо си фа чи ја је про дук ци ја до-
дат но ра сла ка да су у пи та њу би ли јуби ле ји по-
пут овог (БО РО ЗАН 2014; ЛА ЗИЋ 2016).

За раз ли ку од пор тре та Фра ње Јо си фа о 
коме су ин фор ма ци је при лич но оскуд не, о пор-
тре ту вла дар ке по сто ји мно го ви ше по да та ка. На и ме, пор трет је по ру чен и из ра ђен 
1899. го ди не, ка да се на вр ша ва ло го ди ну да на од стра да ња ца ри це Ели за бе те у атен-
та ту у Же не ви. За овај по сао је ан га жо ван ета бли ра ни сли кар Ђерђ Ва штаг, а истом 
при ли ком му је за тра же на и из ра да укра сног ра ма, ко ји ће на кон 1918. при ми ти пор-
тре те Ка ра ђор ђе ви ћа. 

Бу ду ћи да је кра љи чин пор трет из гу бљен, ње гов из глед нам је да нас по знат ис кљу-
чи во на осно ву ре про дук ци је из По ли ти ке од 29. ок то бра 1936. ка да је по ле ми ка била 
у је ку (сл. 3). Ме ђу тим, ра ни ја ис тра жи ва ња по мо гла су у ра све тља ва њу умет нич ких 
од ли ка овог де ла. У по след њој че твр ти ни XIX ве ка на ста ју мно го број ни пор тре ти 
хаб збур шке ца ри це, а Ђерђ Ва штаг је на сли као не ко ли ци ну њих. Тип ска по јав ност 
ца ри це Ели за бе те као ма ђар ске кра љи це би ла је че ста те ма Ва шта го вих сли ка; у пе-
ри о ду ка да је ра дио на сли ци на ме ње ној про сто ру Ма ги стра та у Но вом Са ду, на ста ју 
још два пор тре та ко ја су нам да нас по зна та. У пи та њу су де ла из град ских већ ни ца 
сло вач ког гра да Бан ска Штјав њи ца (не ка да угар ског гра да Selmecbánya) и ма ђар ског 

Сл. 3. Ђерђ Ваштаг, Царица Елизабета 
Аустријска, уље на платну, 1899. 

(Политика, 29. октобар 1936)
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Сл. 4. Ђерђ Ваштаг, Цар Фрања Јосиф I, 
уље на платну, 1899. (Градска кућа 

Ходмезевашархељ) (фото: Силвестер 
Алфаши (Alfási Szilveszter))

Сл. 5. Ђерђ Ваштаг, Царица Елизабета 
Аустријска, уље на платну, 1899. 
(Градска кућа Ходмезевашархељ) 

(фото: Силвестер Алфаши (Alfási Szilveszter))
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гра да Ход ме зе ва шар хељ (Hódmezővásárhely) (сл. 4, сл. 5). Пор трет из Бан ске Штјав њи це 
је до нет у тај град 1925. го ди не, а од 1899. до 1925. се на ла зио у Град ској ку ћи сло вач ког 
гра да Ша хи (Šahy, не ка да угар ски град Ipolyság) (ЛА ЗИЋ 2016). 

И но во сад ска сли ка, као и дру ге две по ме ну те Ва шта го ве сли ке са при ка зом кра-
љи це Ели за бе те, у пот пу но сти се осла ња на фо то-се ри ју беч ког фо то гра фа Еми ла 
Ра бен дин га (Emil Ra ben ding), на ста лу 1866. го ди не. Ове фо то гра фи је утр ле су пут 
пред ста вља њу вла дар ке као ’ма ђар ске на ци о нал не хе ро и не’ – упо тре ба сим бо лич ке 
по ли ти ке и кре и ра ње кул та вла дар ке пу тем вла дар ске ре пре зен та ци је би ла је ди рект-
но упра вље на на по бољ ша ње од но са из ме ђу беч ког дво ра и ма ђар ског на ро да. Про-
из вод ња сли ка ца ри це из до ма Хаб збур га у ха љи ни ко ја је пред ста вља ла ма ђар ску 
на ци о нал ну но шњу уо чи пот пи си ва ња На год бе, са мо гућ но шћу ве ли ке ди стри бу-
ци је, има ла је ја сну на ме ну у об ли ко ва њу ма ђар ског јав ног мње ња. Па жљи во ин сце-
ни ра не фо то гра фи је тре ба ло је да ис так ну осе ћа ња „по др шке” и „љу ба ви” пре ма Ма ђа-
ри ма ко ја су до ла зи ла од вла дар ке, али и да де лу ју на обо стра но за до вољ ство беч ког 
дво ра и угар ских по ли тич ких пр ва ка (МИ ЛО ВА НО ВИЋ 2020). 

Нео за би ла зни сим бо лич ки озна чи тељ свих сли ка са ли ком кра љи це Ели за бе те, 
пре ма ко јој је у Угар ској га је на по себ на на кло ност, би ла је ха љи на ко ју је она но си ла 
то ком све ча но сти кру ни са ња у угар ској пре сто ни ци 8. ју на 1867. го ди не. Ње на вла-
дар ска сли ка оста ће упам ће на по овом одев ном ко ма ду ко ји је обе ле жио Ели за бе-
ти но вла дар ско те ло, а из ве де на је по узо ру на ма ђар ску све ча ну оде жду – ди сма ђар, 
ко ју је кре и рао чу ве ни па ри ски кро јач Чарлс Фре де рик Ворт ко ји је из ра ђи вао хаљи-
не за мно ге вла дар ке и при пад ни це ари сто кра ти је ши ром Евро пе. Ха љи ну од ли ку-
је ком би на ци ја бе ле и цр не бо је, кор сет је об ли ко ван у пот пу но сти пре ма ди сма ђар 
ко сти му, упо тре бом пре пле та би се ра и чип ке, док су ру ка ви ма до ми ни ра ли кар не-
ри и ма шне. До њи део ха љи не је пот пу но бео, са пред ње стра не се спу шта де ко ри-
са на, чип ка ста ке це ља, та ко ђе ва жан еле мент ма ђар ског на ци о нал ног ко сти ма (SIDÓ 
2014: 207–215). До њи део ха љи не се за вр ша вао шле пом, чи ја је ду жи на би ла про пи-
са на (око 3,5 ме та ра). На гла ви је има ла ди ја мант ску кру ну, де ко ра тив не при ро де, 
ко ја ни је ука зи ва ла на ње но вла дар ско до сто јан ство, а из ко је се спу штао рас ко шан 
бе ли вео (VO GEL 2006: 229–231). У осно ви ту ма че ња вла дар ских пор тре та ле жи те о-
ри ја Ерн ста Кан то ро ви ца (Ernst Kan to ro witz) о два вла да ре ва те ла ко ја се те ме љи на 
лич но сти и ду жно сти – тво ре ћи на тај на чин не рас ки ди во је дин ство ми стич ног те ла 
од про па дљи вог – смрт ног те ла и не про па дљи вог – веч ног те ла оли че ног у мо нар-
хи ји (БО РО ЗАН 2013). Ка да је реч о вла дар ки ном те лу, си ту а ци ја је сло же ни ја – за раз-
ли ку од ле ги тим них вла дар ки по пут бри тан ске кра љи це Вик то ри је, вла дар ке по пут 
ца ри це Ели за бе те Ау стриј ске и кра љи це Ма ри је Ка ра ђор ђе вић су у нај ве ћој ме ри са-
о бра же не уло га ма сво јих су пру га, те се и њи хов ле ги ти ми тет пре вас ход но за сни вао 
на уло зи вла да ре ве су пру ге, од но сно мај ке пре сто ло на след ни ка. Осим то га, по ред 
два вла да ре ва те ла по Кан то ро ви цу, смрт ног и бе смрт ног, вла дар ке у окви ру сво је 
лич но сти до би ја ју још јед но, тре ће те ло, а то је жен ско те ло. Уло га вла дар ке у XIX 
и у пр вим де це ни ја ма XX ве ка је у нај ве ћој ме ри де фи ни са на у стро гим окви ри ма 
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па три јар хал ног бра ка, где се од же не оче ку ју по слу шност, фа ми ли јар ност и че сти-
тост, као основ ни еле мен ти жен стве но сти. У скла ду с тим се и сли ка вла дар ке упо-
до бља ва оче ки ва њи ма ње них кон зу ме на та, те се од ње оче ку је да је апо ли тич на. Ме-
ђу тим, на при ме ри ма сли ка ко је су у на шем фо ку су ви де ће мо да ни те ло вла дар ке 
ни је за о би шло учи та ва ње раз ли чи тих иде о ло ги ја. 

Сли ка ау стриј ске ца ри це Ели за бе те као ма ђар ске кра љи це на про сто ру угар ског 
де ла Мо нар хи је би ла је пред мет по ли ти за ци је то ком чи та вог пе ри о да по сто ја ња ду а-
ли стич ке уни је, а чак и пре, од мах на кон уда је ба вар ске прин це зе за мла дог ца ра Фра-
њу Јо си фа. Култ ца ри це Ели за бе те као ма ђар ске хе ро и не те ме љио се на ра зно вр сним 
чи ње ни ца ма кроз ко је се огле да ла ње на при вр же ност ма ђар ском на ро ду – по зна ва ње 
ма ђар ског је зи ка, ути цај ње не двор ске да ме, Ма ђа ри це Иде Фе рен ци (Fe renczy Ida), 
ро ман ти зо ва но по и сто ве ћи ва ње ца ри чи не сло бо до љу би ве при ро де са сло бо до љу-
бљем ма ђар ског на ро да итд. Ово је био дво смер ни про цес кроз ко ји су угар ски по-
ли ти ча ри на сто ја ли да „ма ђа ри зу ју” при пад ни цу ди на сти је Хаб збург, што је исто-
вре ме но од го ва ра ло и дво ру у Бе чу, ка ко би кон стант не тен зи је са Ма ђа ри ма ма кар 
на ни воу сим бо лич ке по ли ти ке би ле убла же не. Јед но од ре чи ти јих сред ста ва у по ли-
ти за ци ји не са мо вла дар ског те ла већ уоп ште би ло ко је лич но сти у XIX ве ку, у доба 
про цва та на ци о на ли зма, би ло је но ши во у ко је се од ре ђе на осо ба за о де ва (МА КУ ЉЕ-
ВИЋ 2006: 135–137). На при ме ру ца ри це Ели за бе те је по ка за но ка ко је за хва љу ју ћи па-
жљи во осми шље ној ха љи ни ње ном вла дар ском до сто јан ству при дру же на ти ту ла ма-
ђар ске кра љи це. То ком свог жи во та, а на ро чи то по сле смр ти, Ели за бе та у угар ском 
де лу Мо нар хи је ни је са гле да ва на ис кљу чи во као при пад ни ца вла дар ског до ма већ као 
истин ска на ци о нал на хе ро и на (МИ ЛО ВА НО ВИЋ 2020: 69–76). 

*
Упр кос за ла га њу ко ле ги ни це Ла зић ни је до краја утвр ђе но на ко ји на чин су не-

ста ле сли ке владар ског па ра Фра ње Јо си фа I и кра љи це Ели за бе те из но во сад ског 
Ма ги стра та. На осно ву за пи сни ка са сед ни ца од бо ра за на бав ку сли ка кра ља Алек-
сан дра и кра љи це Ма ри је, из фе бру а ра 1926. го ди не, са зна је се да је јед но гла сно при-
хва ћен пред лог „да се про да сли ка Фра ње Јо си фа и ње го ве су пру ге”, а да се пла ни-
ра на су ма од 60.000 ди на ра упо тре би за на бав ку сли ка но вог вла дар ског па ра. По ред 
то га што нам овај по да так су ге ри ше да су се по чет ком 1926. го ди не сли ке Хаб збур-
го ва ца још увек на ла зи ле у про сто ри ја ма Град ске ку ће (иа ко ни су би ле из ло же не), 
још ва жни ја је „при ме на” уста ље них прак си кон цеп та dam na tio me mo ri ae. У до ба 
ан ти ке не рет ко се де ша ва ло да се на укло ње ној пор трет ној ста туи цара про ме ни гла-
ва или, што је био че шћи слу чај, да се пор трет не цр те пред ста вље ног по је дин ца под-
врг ну тран сфор ма ци ји ко ја је за циљ има ла из об ли ча ва ње ли ка но вог вла да ра. У овим 
ре ди зај ни ма фо кус ни је био на уште ди ма те ри ја ла и вре ме на у из ра ди но вих цар ских 
пор тре та, већ је ста туа „про кле тог” ца ра тре ти ра на као плен, чи је је фи зич ко угра-
ђи ва ње има ло сим бо лич ну вред ност (FLEC KNER 2011). Ако у овим ко до ви ма са гле да мо 
по тре бу Са ве та гра да Но вог Са да да сред ства за сли ке но вих вла да ра обез бе ди 
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про да јом сли ка сврг ну те ди на сти је, уви ђа мо да су ре пре зен та тив не пред ста ве Хаб-
збур го ва ца све де не ис кљу чи во на ма те ри јал ну вред ност ко ју је тре ба ло ис ко ри сти ти 
не за тек ко ју на ме ну, већ за кре и ра ње сли ка ко је ће за у зе ти њи хо во ме сто у по сто-
је ћим рам ским окви ри ма све ча не са ле но во сад ске Град ске ку ће.

Но во сад ска Град ска ку ћа као про стор ре пре зен та ци је  
у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 

На кон Пр вог свет ског ра та са исто риј ске по зор ни це ће не ста ти Ау стро у гар ско 
цар ство, а на те ри то ри ји на ко јој се не ка да про сти ра ло по ја ви ће се не ко ли ко но вих 
др жа ва, ме ђу ко ји ма је зна ча јан про стор за у зи ма ла др жа ва Ју жних Сло ве на. Још за 
вре ме рат них деј ста ва у Но вом Са ду биће фор ми ра ни На род ни са вет као пред став-
нич ко те ло, и На род на упра ва за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, као из вр шно те ло, чи ме ће 
на не ки на чин би ти на го ве ште но да је Но ви Сад у но вој др жа ви тре ба ло да пре у зме 
уло гу ад ми ни стра тив но-по ли тич ког цен тра у Вој во ди ни, иа ко тај тер мин та да још 
увек зва нич но не по сто ји. Но вом Са ду је без сум ње при па ла ова уло га с об зи ром на 
срп ску тра ди ци ју ко ју је град ба шти нио у прет ход ним вре ме ни ма, а уз по во љан гео-
граф ски по ло жај и при вред ну раз ви је ност, по се до вао је све пред у сло ве да по ста не 
сре ди ште из ко јег ће се вр ши ти „на ци о на ли за ци ја се вер них кра је ва” (БЕ ШЛИН 2014: 
84). Мул ти на ци о нал но ста нов ни штво на ју гу Кра ље ви не Угар ске са да је по ста ло део 
Кра ље ви не СХС, а ме ха ни зми оства ре ња на ци о нал но-иде о ло шке ко хе зи је овог про-
сто ра вр ше ни су на раз ли чи те на чи не. На при ме ру Но вог Са да ја сно се мо же ис прати-
ти сим бо лич ка тран сфор ма ци ја из „ау стро у гар ског” у „ју го сло вен ски” град пре ко 
име но ва ња град ских ули ца и тр го ва по од ре ђе ним осо ба ма, то по ни ми ма и пој мо ви-
ма. При ли ком име но ва ња ули ца и тр го ва, и уоп ште јав них град ских про сто ра, че сто 
до ла зи до две ком пле мен тар не сим бо лич ке прак се: ко ме мо ра ци је – име но ва ња од-
ре ђе ног про сто ра по не ком пој му или осо би, и де ко ме мо ра ци је – уки да ња, од но сно 
бри са ња по је ди них на зи ва ули ца, тр го ва итд. (РА ДО ВИЋ 2017: 203). Де ко ме мо ра ци ја 
јав ног про сто ра че сто се спро во ди као сво је вр сни „ри ту ал ре во лу ци је” са из ве сним 
про кла ма циј ским ефек том про ме не од ре ђе них на зи ва ко јим се об зна њу је зна чај на 
по ли тич ка про ме на. Исто вре ме но, на зи ви ули ца и тр го ва до при но се фор ми ра њу же-
ље не по ли тич ке све сти ме ђу по пу ла ци јом (AZARYAHU 1986: 581). 

Као што је већ био слу чај са на ци о на ли за ци јом Но вог Са да у скла ду са ма ђар-
ском на ци о нал ном иде јом, уз не из о став не одо ни ме по чла но ви ма ди на сти је Хаб-
збург, у но вој др жа ви до ла зи до бри са ња на зи ва ко ји су ре фе ри ра ли на прет ход не 
др жав не струк ту ре, а но ва ко ме мо ра ци ја об у хва та ла је чла но ве вла да ју ће по ро ди це 
Ка ра ђор ђе ви ћа, као и лич но сти из срп ске по ли тич ке и кул тур не исто ри је.5 Та ко Трг 

5 С. Ра до вић у свом ра ду „Иден ти те ти и пам ће ње у јав ном про сто ру: од о но ма сти ка Но вог Са да 
од ау стро-угар ског до ју го сло вен ског гра да” оп се жно се ба вио име но ва њем и пре и ме но ва њем ули ца у 
Но вом Са ду, че му ми не ће мо де таљ но по све ћи ва ти па жњу, већ ће мо се у скла ду са те мом освр ну ти на 
кључ не пре ми се. 
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Фра ње Јо си фа на ком се на ла зи ла Град ска ку ћа 
са да до би ја на зив Трг осло бо ђе ња, а из урба-
не но мен кла ту ре не ста је и на зив тр га на зван 
по кра љи ци Ели за бе ти – Је ли са ве тин трг (РА-
ДО ВИЋ 2017: 216–217). Сто га, сли ке у све ча ној 
са ли Ма ги стра та ни су би ле изо ло ва ни слу чај, 
већ су пра ти ле уста ље ну ма три цу ко ја је сле-
ди ла сме не ре жи ма на од ре ђе ном про сто ру. На 
ко ји на чин је ви ђе на уло га вла дар ског пор тре та 
у но во при по је ним кра је ви ма Кра ље ви не СХС, 
сли ко ви то све до чи од ло мак из пи сма сли ка ра 
Ва се Ешки ће ви ћа упу ће ног Град ском са ве ту 
Но вог Са да ок то бра 1925. го ди не: „По са ве ту 
јед ног од г. Се на то ра, ја сам још пре две год. 
под нео свој пред лог – по ну ду Град ском Са ве-
ту ра ди из ра де ве ли ког пор тре та Њ. В. Кра ља 
за ве ли ку Град ску са лу, ко ју још и да нас, по сле 
ше сто го ди шњег ује ди ње ња укра ша ва ју – две 
ма ле обич не и хр ђа ве ре про дук ци је [курзив Ј. М.], 
ко је пре ста вља ју Њ. В. Кра ља Алек сан дра, и 
бла же но по чив шег Кра ља Осло бо ди о ца Пе тра 
Ве ли ког, – он да ка да су до са да већ сви ве ли-
ки гра до ви у Вој во ди ни, као што су: Су бо ти-
ца, Сом бор, Вел. Беч ке рек, Вел. Ки кин да и 

Пан че во – укра си ли сво је Град ске са ле са ве ли ким умет нич ким пор тре ти ма Њ. В. 
Кра ља.” Он том при ли ком ну ди Град ском са ве ту да из ра ди ве ли ке пор тре те кра ља 
и кра љи це за ве ли ку Град ску дво ра ну.6 Го ди ну да на пре то га је дан пред став ник ло-
кал них вла сти на пе ри фе ри ји Кра ље ви не – жу пан гра да Су бо ти це, скре ће па жњу на 
пор трет кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, у „при род ној ве ли чи ни до ко ле на”, ко ји 
је из ра дио Па ја Јо ва но вић 1919. го ди не, а ко ји се на ла зио у ње го вој кан це ла ри ји све до 
по чет ка Дру гог свет ског ра та (KO VA ČEV NIN KOV 2013: 180). Овај слу чај илу стра тив но 
го во ри о зна ча ју вла дар ске ико нич не пред ста ве у зва нич ној по ли ти ци Кра ље ви не СХС. 
На и ме, жу пан је ис та као да ово де ло сма тра јед ним од нај бо љих кра ље вих 
пор тре та, па пред ла же да се оно зва нич но ме ха нич ки умно жи и ди стри бу и ра за при-
ват не и јав не по тре бе, чи ме би се из бе гла не кон тро ли са на ма сов на про из вод ња по-
пу лар них па три от ских ико на са нео д го ва ра ју ћим кра ље вим ли ком. Он им исто вре-
ме но пред ла же да се уве де зва нич на цен зу ра пр о из вод ње и упо тре бе кра ље вог 

6 Град ски са вет ни је ни раз ма трао ан га жман Ешки ће ви ћа за из ра ду по ме ну тих пор тре та, већ су 
кон так ти ра ни пр вен стве но Па ја Јо ва но вић а за тим и Урош Пре дић, нај ве ро ват ни је због ви со ке це не 
ко ју је Јо ва но вић по тра жи вао. Пре дић је од био да ра ди, док се Јо ва но вић при хва тио по сла за на кна ду 
од 120.000 ди на ра, што је би ло ду пло ви ше од пр во бит но пла ни ра не. 

Сл. 6. Фото Тонка, Краљица Марија 
Карађорђевић, фотографија, 1931. 

(Илустрирани Словенец, 12. април 1931)
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ли ка, за ко јим се у но во при по је ним кра је ви ма, ка ко ис ти че, ја вља ве о ма ве ли ка по-
тре ба (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2009).

*
За раз ли ку од пор тре та угар ског кра љев ског па ра ко ји су да нас је два по зна ти, пор-

тре ти Ка ра ђор ђе ви ћа из ло же ни су у во де ћој кул тур ној уста но ви гра да Но вог Са да 
– Га ле ри ји Ма ти це срп ске. Од мах по из би ја њу Дру гог свет ског ра та, већ кра јем апри-
ла 1941. го ди не, за јед но са још два пор тре та из све ча не са ле Град ске ку ће, двој ни вла-
дар ски пор трет Ка ра ђор ђе ви ћа до спе ва у Му зеј Ма ти це срп ске (пре те ча да на шње 
Га ле ри је Ма ти це срп ске) (ПАЛ КО ВЉЕ ВИЋ БУ ГАР СКИ 2018: 25–26). Мо ну мен тал ни ре пре-
зен та тив ни при каз кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа Па ја Јо ва но вић је на сли као 
1927. го ди не, сиг на ту ра и го ди на из ра де на ла зе се у до њем де сном углу плат на (сл. 1).7 
Краљ је пред ста вљен у сто је ћем ста ву, оде вен у све ча ну уни фор му пу ков ни ка ко њи-
це Кра ље ве гар де,8 де сном ру ком се осла ња на књи гу, а ле вом при др жа ва рас ко шну 
са бљу са соп стве ним ини ци ја лом. Краљ Алек сан дар но си о вра ту Ор ден Ка ра ђор ђе ве 
зве зде са ма че ви ма 3. сте пе на и ла нац Ор де на Св. кне за Ла за ра, пре ко де сног ра ме-
на лен ту Ор де на Ка ра ђор ђе ве зве зде са ма че ви ма 1. сте пе на, а оста так од ли ко ва ња 
чи не до ма ће и стра не ме да ље и ор де ни (ПЕ ТРО ВИЋ 2012: 167).9 Исте го ди не Јо ва но вић 
сли ка још је дан пор трет кра ља Алек сан дра, у знак за хвал но сти Ма ти ци срп ској за 
сти пен ди ју ко ју је ко ри стио као сту дент Ли ков не ака де ми је у Бе чу. По вод је био сто-
го ди шњи ју би леј ове ин сти ту ци је. Го то во исто вет ни при каз кра ља раз ли ку је је ди-
но кра љев ска пор фи ра – плашт са кру ни са ња ње го вог оца кра ља Пе тра I ко јим је 
огр нут, као и при су ство вла дар ских ин сиг ни ја кру не и скип тра ко ји су при ка за ни на 
сто лу са де сне стра не (ПЕ ТРО ВИЋ 2012: 168).

Иа ко је у пи та њу тип ски при каз кра ља на ме њен но во сад ском Ма ги стра ту, ви-
ше стру ко ва ри ран, пор трет ода је ути сак вла дар ског диг ни те та и ма ску ли ни те та, као 
и од луч но сти за хва љу ју ћи па рад ној уни фор ми у ко ју је оде вен,10 као и мно го број-
ним од ли ко ва њи ма на ме ње ним ис ти ца њу ње го вих вој нич ких вр ли на и за слу га. Рат ни 
ус пе си ко је је ак ту ел ни краљ оства рио при са је ди нив ши не ка да шњу угар ску те ри то-
ри ју сво јој др жа ви, са др жа ни су у епи те ту Ује ди ни тељ ко ји је по нео, на не ки на чин 
су ви зу ел но су бли ми ра ни у ње го вом но ши ву и од ли ко ва њи ма, као и ма чу ко ји 

7 Сли ка је из ве де на тех ни ком уља на плат ну, ње не ди мен зи је из но се 150,5 × 215 cm, њен ин вен-
тар ни број је ГМС/У 6, а де ло је пот пи са но и да ти ра но у до њем де сном углу: Па ја Јо ва но вић / 1927. Тре-
нут но је део по став ке Сли ке ве ли ких фор ма та – све до чан ства епо ха у Га ле ри ји Ма ти це срп ске. 

8 Уни фор му је иден ти фи ко вао Ч. Ва сић у ка та ло гу Слу жбе но оде ло у Ср би ји, сл. 88, 79, кат. 76.7. 
Уни фор ма Кра ље ве гар де је из ме ње на пре ма Уред би о уни фор ма ма коп не не вој ске из 1924. го ди не, њом 
је уве де на там но пла ва ми лан ка, слич на кро ју ко њич ке из 1882. го ди не, за офи ци ре до ла ми ца там но-
пла ва, уз ја сно ви дљи ве укра се и гај та не ко је уо ча ва мо на кра ље вом пор тре ту (ВА СИЋ 2001: 106).

9 Де таљ ни је о од ли ко ва њи ма у П. Пе тро вић. 
10 И Ешки ће вић у свом пи сму Град ском са ве ту на во ди да би кра ља тре ба ло на сли ка ти у па рад ној 

гар диј ској уни фор ми ко ју „Њ. В. Краљ нај ра ди је но си”. 
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не хај но при др жа ва. Мач у ле вој ру ци под се ћа на кра ља као пред вод ни ка у ра ту, за-
хва љу ју ћи ком је Но ви Сад, као и оста так те ри то ри је Вој во ди не, по стао део Кра ље-
ви не СХС, док де сна ру ка осло ње на на књи гу – мо тив ко ји ре фе ри ше на кор пу се за-
ко на, че сто при сутан у вла дар ском пор трет ном жан ру, слу жи да под се ти на то је 
вла дар исто вре ме но пред вод ник на ро да и у ми ру (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИЋ 2009: 199). Го то во 
иден ти чан при каз кра ља уз не знат но из ме ње ну по за ди ну из 1930. го ди не, на стао као 
по руџ би на Тр го вач ке бан ке из Вр шца, све до чи о по тре би за при су ством ли ка но вог 
вла да ра на но во о сво је ним те ри то ри ја ма, што је на го ве ште но у пи сму сли ка ра Ешки-
ће ви ћа.

Па ја Јо ва но вић је и пре и по сле Ве ли ког ра та сли као пор тре те при пад ни ка вла-
дар ског до ма Ка ра ђор ђе ви ћа, али је па ра лел но ра дио и за цар ску по ро ди цу у Бе чу, 
где је про вео ве ћи део свог жи во та. То ком тра ја ња ра та, нај ве ро ват ни је стра ху ју ћи 
за свој по ло жај у Бе чу бу ду ћи да је био срп ског по ре кла, Па ја Јо ва но вић из ра ђу је 
пор трет ца ра Фра ње Јо си фа I ко ји се да нас чу ва у На род ном му зе ју у Бе о гра ду.11 
Став ау стро у гар ског вла да ра на Јо ва но ви ћем пор тре ту, све ча на вој на уни фор ма и 
од ли ко ва ња са ко ји ма је на сли кан, као и на чин на ко ји при др жа ва мач ле вом ру ком, 
ве о ма под се ћа ју на пор тре те кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа ко је ће Јо ва но вић 
сли ка ти за јав не уста но ве у Вој во ди ни (ПЕ ТРО ВИЋ 2012: 155). Ре пе ти ра ње утвр ђе не ико-
но граф ске струк ту ре би ло је че ста прак са Па је Јо ва но ви ћа, а на овом при ме ру се до-
дат но по твр ђу је кон цепт Ge le gen he it bil der ко ји је био рас про стра њен у Угар ској пре 
рас па да Двој не мо нар хи је, а чи ји се еле мен ти мо гу пре по зна ти и у сим бо лич кој по-
ли ти ци Кра ље ви не Ју го сла ви је. Упа дљи ва раз ли ка из ме ђу пор тре та оро ну лог ау стриј-
ског ца ра и ју го сло вен ског кра ља у пу ној сна зи го во ри и о функ ци о ни са њу вла дар ског 
ли ка у окви ру др жа ве на за ла ску и др жа ве ко ја је тек ста са ва ла. Као што је ра ни је 
био слу чај са па рад ним пор тре ти ма ау стро у гар ског мо нар ха ка да се вла да ре во тро-
шно те ло за о де ва ло у све ча ну оде жду, ка ко би се на гла си ла ве чи та сна га др жа ве и 
мо нар хи је (БО РО ЗАН 2014: 166), са да су све ча на вој нич ка уни фор ма ју го сло вен ског 
кра ља, ис пу ње на од ли ко ва њи ма, и од луч ност ње го ве фа ци јал не екс пре си је, по ред 
„не про па дљив ног те ла мо нар хи је”, ис ти ца ле и по тент ност мла де „ју го сло вен ске на-
ци је”, као и њен при мор ди јал ни им пулс ко ји је, из ме ђу оста лог, до при нео рас та ка њу 
Ау стро у гар ске мо нар хи је (IG NJA TO VIĆ 2007: 43–72). 

Двој ни пор трет вла дар ског па ра на ме њен но во сад ској Град ској ку ћи по ред пор-
тре та кра ља са др жао је и пор трет кра љи це Ма ри је Ка ра ђор ђе вић (сл . 2).12 У пи та њу 
је сто је ћа фи гу ра ју го сло вен ске кра љи це пред ста вље не у ам би јен ту ко ји ука зу је на 
про сто ри је дво ра, оде ве на је у ха љи ну од са те на окер бо је. Пре ко ле вог ра ме на јој је 

11 Ни је са си гур но шћу утвр ђе но да ли је овај вла дар ски пор трет на стао као по руџ би на или га је 
Јо ва но вић на сли као ко ри сте ћи сво је ра ни је на ста ле ски це и сту ди је са при ка зом ау стриј ског ца ра. Та-
ко ђе се не мо же по у зда но на ве сти ко ју на ме ну је имао пор трет; нај ве ро ват ни је да је сли кан пре Пр вог 
свет ског ра та за по тре бе сме шта ња у Зе маљ ску бан ку у Са ра је ву. 

12 Сли ка је из ве де на тех ни ком уља на плат ну, ње не ди мен зи је из но се 152,7 × 254,5 cm, њен ин вен-
тар ни број је ГМС/У 5, а де ло је пот пи са но и да ти ра но у до њем де сном углу: Па ја Јо ва но вић / 1927.
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пре ба чен огр тач са кр зне ном краг ном, ко ји при др жа ва де сном ру ком. Кра љи чи на 
то а ле та у пот пу но сти ко ре спон ди ра са мод ним трен до ви ма ти пич ним за два де се те 
го ди не ХХ ве ка; ха љи не рав них кро је ва са из ре зи ма у об ли ку чам ца че сто су до пу-
ња ва не ни зо ви ма би се ра, баш као што је слу чај и са пор тре том кра љи це Ма ри је. 
Ипак, бу ду ћи да је она ужи ва ла вла дар ско до сто јан ство, на сли ка на је та ко да из над 
злат не тра ке ко ју но си око гла ве има и рас ко шну ди ја де му са сма раг ди ма, ко ју је из-
ра ди ла ку ћа Кар ти је (Car ti er), фран цу ски про из во ђач лук су зног на ки та и са то ва. 
Као ком плет уз ди ја де му је ишла и огр ли ца по де си ве ду жи не, те се че сто мо гла ви-
де ти на фо то граф ским пор тре ти ма кра љи це Ма ри је; ме ђу тим, на овом пор тре ту није 
у пот пу но сти вер но пред ста вље на (сл. 5) (MA GAŠ BI LAN DŽIĆ 2015: 35–36). Овај ком плет 
на ки та кра љи ца је до би ла од свог су пру га кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, по во дом 
ро ђе ња њи хо вог си на и пре сто ло на след ни ка Пе тра II Ка ра ђор ђе ви ћа 1923. го ди не, 
а кре и ран је спе ци јал но овим по во дом.13

Још је дан кон цепт ко ји је не рас ки ди ви део но ши ва по пут ди сма ђар ха љи не кра љице 
Ели за бе те је сте кон цепт лук су за14 ко ји ће при ли ком уоб ли ча ва ња ре пре зен та тив не 
сли ке ју го сло вен ске кра љи це Ма ри је на ро чи то до ћи до из ра жа ја. Ако од ба ци мо мо ра-
ли за тор ску пер спек ти ву и лук суз при хва ти мо као не за о би ла зан у сту ди ја ма ре пре-
зен та тив не кул ту ре, до би ће мо пло до но сне од го во ре ко ји се ти чу лук су за као од но-
сног тер ми на (re la ti o nal term) – оно што је нео п ход ност за јед ну осо бу или дру штве ну 
гру пу мо же би ти лук суз за дру ге. Та ко у кон тек сту вла дар ске ре пре зен та ци је но ши-
во и ор на мен ти – би ло да су у пи та њу вла дар ске ин сиг ни је, од ли ко ва ња, лук су зно 
на о ру жа ње или на кит у слу ча ју же на при пад ни ца вла дар ских ку ћа – је су ко му ни ка-
ци о ни сим бо ли, озна чи те љи дру штве ног по рет ка и по зи ци је у дру штве ној хи је рар-
хи ји (BE RRY 1994: 231). По ред то га, моћ лук су за да ре пре зен ту је со ци јал ни, од но сно 
вла дар ски ста тус, мо же се по сма тра ти и као ме ха ни зам по мо ћу ког се кре и ра ју род ни 
иден ти те ти (MI TRO VIĆ 2008: 197–198). Сто га, ако упо ре ди мо ха љи ну кра љи це Ели за-
бе те у ко јој је при ка за на на но во сад ском пор тре ту, ко ја је истовре ме но но си лац идео-
ло шке од ре ђе но сти, али и лук су за, са ха љи ном и свим пра те ћим укра си ма кра љи це 
Ма ри је, уви ђа мо да је пор трет ју го сло вен ске кра љи це тре ба ло да по ша ље дру га чију 
по ру ку од оне ко ју је ема ни ра ла ау стро у гар ска вла дар ка.

Портрeт кра љи це Ма ри је ко ји је из вео Па ја Јо ва но вић на осно ву ра ни јих пред-
ло жа ка у свом ате љеу у Бе чу, при ка зу је је као са вре ме ну же ну, оде ве ну по по след њој 
мо ди. Пред ста ва же не ко ја ужи ва у лук су зном на ки ту и исто та ко опре мље ним двор-
ским ода ја ма, ука зу је на па три јар хал но схва та ње жен ског прин ци па ко ји фи гу ри ра 

13 Овај Кар ти је ов ком плет кра љи ца Ма ри ја је по кло ни ла су пру зи свог нај ста ри јег си на Пе тра II 
– прин це зи Алек сан дри, 1944. го ди не по во дом њи хо вог вен ча ња. Пет го ди на на кон то га ти ја ра и огр-
ли ца су про да те, а сма раг ди су одво је ни од оста та ка огр ли це и за себ но про да ти. (https://royal-ma ga zin.
de /yugo sla via/eme ralds-qu e en-ser bia-nec kla ce.htm ).

14 Кон цепт лук су за пре у зет је из Be rry 1994, где је по себ на па жња по кло ње на оде ћи и на ки ту. 
Ау тор на сто ји да ра све тли по јам лук су за као кул ту ро ло шки усло вљен ан ти под оно ме што је нео п ход но 
(ne ces sity). Он лук суз де фи ни ше као по сле ди цу људ ских же ља (de si res) и по тре ба (ne eds).

СВЕ ЧА НА СА ЛА ГРАД СКЕ КУ ЋЕ У НО ВОМ СА ДУ КАО ПРО СТОР ВЛА ДАР СКЕ РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ...

181



у до ма ћој сре ди ни од кра ја XIX ве ка: „Ду жност же не је да чу ва пра ви ла уч ти во сти, 
фи но ћу, гра ци о зност” (До ма ћи ца бр. 10, 1894: 209, на ве де но пре ма: MI TRO VIĆ 2008: 
199). Пор трет је пот пу но де и де о ло ги зо ван, ако из у зме мо Ор ден Ка ра ђор ђе ве зве зде 
ко ји озна ча ва ње ну при пад ност до му Ка ра ђор ђе ви ћа. Упр кос то ме што је Јо ва но вић 
у том тре нут ку при па дао ста ри јој ге не ра ци ји пор тре ти ста и што пор трет не од у да ра 
од иде а ли стич ког ре а ли зма ти пич ног за ње гов опус, пор трет кра љи це Ма ри је од сту-
па од тра ди ци о нал ног вла дар ског пор тре та и при ка зу је је као же ну свог вре ме на, у 
скла ду са ин тер на ци о нал ним трен до ви ма и гла му ром та да све по пу лар ни јег Хо ли-
ву да, што је био слу чај са Ма ри ји ним пор тре ти ма из ра ђе ним у фо то граф ском ме-
ди ју (MA GAŠ BI LAN DŽIĆ 2015: 35–36). При су ство Кар ти је о ве ди ја де ме пре упу ћу је на 
кон цепт лук су за ко ји де фи ни ше вла дар ки но тре ће, жен ско те ло, не го на вла дар ско 
до сто јан ство. 

Раз лог за де и де о ло ги за ци ју сли ке кра љи це Ма ри је мо же се по тра жи ти и у по-
ли тич кој си ту а ци ји ком по зит не Кра ље ви не ко ју су од са мог на стан ка по га ђа ли по-
тре си из ме ђу на ро да ко ји су је са чи ња ва ли, што ће кул ми ни ра ти уби ством у Скуп-
шти ни, са мо го ди ну да на на кон по ста вља ња пор тре та Ка ра ђор ђе ви ћа у но во сад ску 
све ча ну са лу. Осим не ко ли ко пред ста ва у ко ји ма се кра љи ца Ма ри ја мо же ви де ти у 
срп ској на род ној но шњи, за раз ли ку од кра љи це Ели за бе те, ју го сло вен ска вла дар ка 
ни је са о бра жа ва на ни јед ној ет нич кој ску пи ни сво је др жа ве, већ се стре ми ло прика-
зу кра љи це као над на ци о нал не фи гу ре. 

*
Све ча на са ла Ма ги стра та, од но сно Град ске ку ће, у Но вом Са ду функ ци о ни са ла 

је као јав ни про стор у ком су се пре ла ма ли по ли тич ко-иде о ло шки и вред но сни си-
сте ми, пла си ра ни пу тем сло же них сли ков них ме ха ни за ма вла дар ске ре пре зен та ци је. 
Упр кос од сут но сти двој ног пор тре та Хаб збур го ва ца, за хва љу ју ћи де ли ма Ђер ђа Ва-
шта га из Ход ме зе ва шар хе ља, мо же се у из ве сној ме ри ре кон стру и са ти њи хо ва по јав-
ност и упо ре ди ти са Јо ва но ви ће вим ли ков ним ре ше њем пор тре та Ка ра ђор ђе ви ћа. И 
је дан и дру ги двој ни вла дар ски пор трет су ин сце ни ра ном ве ли чај но шћу ди на стич ке 
сли ке на сто ја ли да на до гра де крх кост др жав них струк ту ра ко је су ре пре зен то ва ли. 
Пор тре ти Фра ње Јо си фа и Ели за бе те Ау стриј ске су по ка за тељ свих ком пли ко ва них 
од но са у Мо нар хи ји с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка ка да се ди на стич ка ло јал ност, ма-
ђар ска на ци о нал на иде ја и ре ги о нал ни иден ти те ти пре пли ћу у ви зу ел ној кул ту ри, 
са те жњом да их над вла да ју. Рас пад Ау стро у гар ске мо нар хи је 1918. го ди не по ни шти-
ће на по ре ре пре зен та тив них пор тре та у оства ре њу ци ље ва по ли тич ко-сим бо лич ке 
ре ал но сти. Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца је осим знат ног де ла те ри то ри је 
Ау стро у гар ске на сле ди ла и не ке од ње них про бле ма, по пут ме ђу ет нич ких тен зи ја, 
ви ше слој не не у јед на че но сти у по гле ду раз ви је но сти ре ги ја и ста нов ни штва, са мим 
тим и по тре бу да се вла дар ска фи гу ра на мет не као ко хе зи о ни фак тор раз је ди ње не 
др жа ве. Укла ња ње вла дар ских сли ка из јав ног про сто ра но во сад ске Град ске ку ће 
на кон сме не оба ре жи ма, што се мо же са гле да ти као „ри ту ал ре во лу ци је”, све до чи о 
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стра ху од њи хо вог де ло твор ног по тен ци ја ла ко ји се на ла зи у ср жи вла дар ске сли ке 
ко ја еми ту је вла дар ску ха ри зму. 
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Jo va na D. Mi lo va no vić
CE RE MO NIAL CHAM BER OF NO VI SAD CITY HALL AS A SPA CE FOR  

THE RE PRE SEN TA TION OF RU LERS – FROM EM PE ROR FRANZ JO SEPH I  
AND EM PRESS ELI SA BETH TO KING ALEK SAN DAR  

AND QU E EN MA RIA KA RA ĐOR ĐE VIĆ

Sum mary

The por tra its of two ru ling co u ples of the Au stro-Hun ga rian Mo narchy and the King dom of 
Serbs, Cro ats, and Slo ve nes pla ced in the Ce re mo nial Cham ber of No vi Sad City Hall sha red the 
sa me de stiny – with the sta te di sap pe a ring, they al so di sap pe a red from pu blic re pre sen ta ti o nal 
spa ce. Pa in tings of the ru lers, which we re ini ti ally pla ced in the men ti o ned City Hall – the por tra its 
of Em pe ror Franz Jo seph I and Em press Eli sa beth of Au stria, we re lost wit ho ut a tra ce. Very lit tle 
is known abo ut the Em pe ror’s por tra it, be ing the work of an unk nown pa in ter. Hun ga rian pa in-
ter György Vas tagh ma de the ori gi nal por tra it of the Em press, known to day only via new spa per 
il lu stra ti ons. Ne vert he less, thanks to the pre ser va tion of ot her dyna stic por tra its of the sa me pa in ter 
from Hun ga rian town Hódmezővásárhely, which we re pa in ted the sa me year as the pa in ting of the 
Em press from No vi Sad, the re is a pos si bi lity to re con struct the ir ap pe a ran ce. The fall of the Dual 
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Mo narchy and the birth of the King dom of Yugo sla via re sul ted in put ting the por tra its of King 
Alek san dar and Qu e en Ma ria Ka ra đor đe vić in the sa me pla ce, even in the sa me fra mes. The in-
ten tion was to em body new ide o lo gi cal aspi ra ti ons and ma ke the young King dom of SCS pre sent in 
symbo lic po li tics in the newly con qu e red ter ri tory. The fa mo us Ser bian pa in ter Pa ja Jo va no vić ma de 
the se por tra its of the Ka ra đor đe vić ru ling co u ple in 1927. Un li ke the por tra its of Au stro-Hun ga rian 
ru lers, the se two are ho u sed in the Ma ti ca Srp ska Gal lery in No vi Sad. The prac ti ce known as dam-
na tio me mo ri ae, re fer ring to ru i na tion or to tal re mo val of mo nu ments, busts, or pa in tings from 
pu blic spa ces due to po li ti cal re a sons, re sul ted from the shift of sta te re gi mes thro ug ho ut the en-
ti re hi story of ci vi li za ti ons. The men ti o ned por tra its of the Hab sburg and Ka ra đor đe vić dyna sti es 
we re re mo ved pre ci sely as the “ri tual act of re vo lu tion”. The pri mary pur po se of of  cial ru lers’ por-
tra its in sta tes such as Au stria-Hun gary and the King dom of SCS was to act as a co he si ve fac tor 
in over co ming real po li ti cal is su es and cre a te a spe ci fic po li ti cal-symbo lic re a lity. Aft er all, both of 
the se two sta te struc tu res we re de stroyed . As a con se qu en ce, of  cial dyna stic por tra its of the ir ru ling 
co u ples we re re mo ved from pu blic spa ce which co uld be re gar ded, on the one hand, as an in di ca tor 
of the fra gi lity of dyna stic ima ges in firmly stra ti fied sta tes, or on the ot her, as an alar ming sign of 
the ir po wer ful po ten tial which was an in se pa ra ble part of ru lers’ ima ge ra di a ting ru ling cha ri sma.
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