
Игор Бо ро зан, Сли ка и моћ. Пред ста ве вла да ра у срп ској ви зу ел ној  
кул ту ри XIX и по чет ком XX ве ка, Га ле ри ја Ма ти це срп ске –  

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2021.

Ка пи тал на сту ди ја др Иго ра Бо ро за на Сли ка и моћ. 
Пред ста ве вла да ра у срп ској ви зу ел ној кул ту ри XIX и по чет
ком XX ве ка, об ја вље на као са и зда вач ки по ду хват Га ле рије 
Ма ти це срп ске и Ма ти це срп ске, ре зул тат је ви ше го ди шњих 
ис тра жи ва ња про фе со ра Бо ро за на о зна ча ју и де ло ва њу 
умет но сти и ви зу ел не кул ту ре у ре пре зен та ци ји срп ских 
вла дар ских ди на сти ја Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић. У пита-
њу је ком плек сна сту ди ја, те о риј ски уте ме ље на, по све ће-
на ис тра жи ва њу од но са сли ке и мо ћи у кон тек сту срп ске 
ви зу ел не кул ту ре XIX и пр ве де це ни је XX ве ка, ко ја у цен-
тар по ста вља вла дар ску сли ку и на чи не ње ног струк ту рал-
ног и ме диј ског де ло ва ња у јав но сти, као и ње ну уло гу у 
кре и ра њу јав ног про сто ра срп ске др жа ве у тра ја њу ду жем 
од јед ног ве ка. 

Основ ну струк ту ру овог дво том ног из да ња чи не че-
ти ри глав на по гла вља са ве ли ким бро јем пот по гла вља у 
окви ру ко јих се ана ли зи ра ви зу ел на ре пре зен та ци ја вла-
дар ске сли ке у ши ро ком спек тру ви зу ел не кул ту ре и кроз 
раз ли чи те ме ди је, по ста вље на у исто риј ски оквир. Сва ко 
пот по гла вље је по де ље но на пе ри о де вла да ви не срп ских 
вла да ра ди на сти ја Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић (од во жда 
Ка ра ђор ђа до кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа), што је де ли-
мич но мо ра ло да до ве де до од ре ђе них по на вља ња у тек-
сту. На кра ју књи ге су при ло зи: имен ски ре ги стар, спи сак 
илу стра ци ја, ре зи меи на ен гле ском и не мач ком је зи ку и спи-
сак ода бра не ли те ра ту ре. 

Пр ву књи гу отва ра по гла вље „Моћ вла дар ске сли ке” 
ко јим нас ау тор уво ди у су шти ну од но са сли ке и мо ћи, по-
и ма ња вла дар ске ре пре зен та ци је и њи хо вог пла си ра ња у 
ме диј ском про сто ру, хро но ло шки раз ма тра ју ћи моћ вла-
дар ске сли ке, њен од нос са јав но шћу, и фе но мен суп сти-
ту та вла да ра. Сход но но вом кон цеп ту сли ке ко ји је био по-
сле ди ца ре во лу ци о нар ног, ка ко га ау тор на зи ва „ме диј ског 
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бу ма” ко ји се де сио ши ром Евро пе и усло вио кон сти ту и са ње но ве ви зу ел не ре ал но сти чи ји 
глав ни но си лац је по ста ло гра ђан ство, до шло је до про ме не ме диј ске сли ке у Кне же ви ни/Кра-
ље ви ни Ср би ји, на ро чи то кра јем XIX ве ка. По ја ва но вих „де мо крат ских” ме ди ја и но вог ме диј-
ског про сто ра за пла си ра ње вла дар ских сли ка под ра зу ме ва ис тра жи ва ње свих ви зу ел них 
ме ди ја, не са мо оних тра ди ци о нал них (сли кар ство, гра фи ка, скулп ту ра, ар хи тек ту ра...) већ 
и фо то гра фи ју, штам пу, ефе мер не фор ме, те а тар, и др.

На са мом по чет ку Бо ро зан нас упу ћу је у осно ве ис тра жи вач ког про це са по ла зе ћи од 
са вре ме них те о риј ских кон цеп ци ја ту ма че ња сли ке и спе ци фич но сти ме ста и уло ге вла дар ске 
сли ке у кул ту ри де вет на е сто ве ков не Евро пе. По зи ва се на те о риј ске осно ве Гот фри да Бе ма 
и То ма са Ми че ла, на но ве ви зу ел не сту ди је кул ту ре фор му ли са не у ан гло а ме рич ком на уч-
ном кру гу то ком по след ње де це ни је XX ве ка, на ра до ве Хор ста Бре де кам па ко ји ак цен ту ју 
сна гу сли ке и њи хо ву енер гет ску при сут ност, Мар ти на Вар нкеа и ње го вог идеј ног кру га који 
су ве за ни за по ли тич ку ико но гра фи ју, као и на ис тра жи ва ња Рај нар да Шо ха и Хан са Бел тин-
га ко ја су за сно ва на на ан тро по ло шком по и ма њу сли ке и схва та њу сли ке као исто риј ског 
из во ра. Увод ни део се за вр ша ва ис тра жи ва њи ма срп ске ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци је 
и на ци о нал не иде је од но сно срп ске вла дар ске струк ту ре у XIX ве ку ко ја је ко ре спон ди ра ла 
са са вре ме ном европ ском прак сом. Ау тор пред ста вља ре зул та те прет ход них ис тра жи ва ча 
(Бо ди на Вук са на, Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа, Не на да Ма ку ље ви ћа, Иго ра Бо ро за на) ко ји су 
ту ма чи ли ви зу ел но на сле ђе срп ских ди на сти ја Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић кроз по греб не 
це ре мо ни ја ле, ви зу е ли за ци ју вла дар ских ефе мер них спек та ка ла, функ ци о ни са ње вла дар-
ских сли ка у кон тек сту са крал не умет но сти и са крал не то по гра фи је то ком XIX ве ка, ви зуе-
ли за ци ју спо ме ни ка вла да ра. 

На кон екс пли ка ци је те о риј ских по став ки и до са да шњих ре зул та та ис тра жи ва ња ви-
зу ел не кул ту ре и ви зу ел не ре пре зен та ци је вла дар ских сли ка, у пот по гла вљу „Вла дар ска сли-
ка и де ло ва ње мо ћи” про фе сор Бо ро зан на сто ји да раз ја сни од нос сли ке и мо ћи. По ла зи од 
де фи ни ци је фе но ме на сли ке (ima go), пре све га, сли ке вла да ра, ука зу ју ћи на раз ли чи те ви-
зу ел не фор ме (пор трет гла ве, би ста, по лу фи гу ра, це ла фи гу ра...), на раз ли чи те на чи не пред-
ста вља ња (фрон тал ни из глед, боч ни...), и на пред ста ве мр твих вла да ра од но сно смр ти. При-
ли ком раз ма тра ња мо ћи сли ке вла да ра ау тор се по зи ва на фор му ла ци је Лу ја Ма ре на са ја сно 
из ре че ним ста вом да је по сто ја ње сли ке ње на сна га, а да сна гу и моћ вла дар ској сли ци обез-
бе ђу ју зна ци и сим бо ли ко ји су не из о став ни но си о ци вла дар ског до сто јан ства, што је би ло у 
скла ду са по сту ла ти ма ста ре прак се ве ли чај но сти. На тим оп штим прин ци пи ма функ ци о-
ни са ла је вла дар ска сли ка мо ћи и у срп ској ви зу ел ној кул ту ри XIX ве ка, а ко ју је би ло по-
треб но ускла ди ти са но вом сна гом јав но сти, са но вим ме диј ским си сте ми ма, прак са ма и 
вред но сним ка те го ри ја ма, на шта ука зу је ау тор кроз пред ста ве вла да ра срп ских ди на сти ја 
Обре но вић и Ка ра ђор ђе вић.

У сле де ћем пот по гла вљу „Вла дар ска сли ка као суп сти тут вла да ра” про фе сор Бо ро зан 
по ла зи од те зе Хор ста Бре де кам па о суп сти ту тив ном деј ству сли ке – вла дар ска сли ка као 
прав на, сим бо лич ка и ре ал на за ме на вла да ра, на ко јим по сту ла ти ма је за сно ва на и вла дар ска 
сли ка у си сте му срп ске ви зу ел не кул ту ре то ком XIX ве ка. Хро но ло шки пре глед по чи ње са 
кне зом Ми ло шем и ње го вим до бром ка да је до шло до вр хун ца по и ма ња вла дар ског пор тре-
та као су штин ског суп сти ту та вла да ра, пре ко вла да ви на кне за Ми ха и ла и кне за и кра ља 
Ми ла на Обре но ви ћа ко је су обе ле жи ле и мно ге ефе мер не свет ко ви не, до до ба кра ља Пе тра I 
Ка ра ђор ђе ви ћа и ефе мер ног спек та кла по во дом ње го вог сту па ња на власт. 
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У за вр шном пот по гла вљу „Вла дар ска сли ка и јав ност” у фо ку су ана ли зе је сли ка вла-
да ра као вр хун ска ма ни фе ста ци ја јав ног мње ња и ње го вог уче шћа у кре и ра њу вла дар ског 
ли ка. Ау тор се по зи ва на Ха бер ма со во по и ма ње јав но сти ко је чи ни осно ву де фи ни са ња јав-
но сти мо дер ног до ба, и на те о ри је Вар нкеа ко ји је у окви ру ис тра жи ва ња по ли ти ке ико но-
гра фи је по себ ну па жњу по све тио ко ре ла ци ји вла дар ских сли ка и јав но сти. Кроз хро но ло шки 
пре глед кон сти ту и са ња јав но сти у окви ру Кне же ви не и по том Кра ље ви не Ср би је ко ји је 
про те као у бор би из ме ђу дво ра и јав но сти, ана ли зи ра се од нос вла дар ске сли ке и јав но сти, 
од кон сти ту и са ња ка нон ског Ка ра ђор ђе вог ли ка ко ји је по стао мо дел кон цеп та вла дар ске 
про фа не ико не, пре ко вла да ви не кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у чи је до ба је двор по-
стао ме сто ма ни фе ста ци је јав но сти (кон сти ту и са ње кне же ве Двор ске га ле ри је), до кне же ва 
и кра ље ва ди на сти је Обре но вић, чи је вла да ви не је обе ле жио су коб из ме ђу кри тич ког јав ног 
мње ња и вла да ра.

Дру го ве ли ко по гла вље „Струк ту ре огра ни че ња вла дар ске сли ке”, ка ко и сам на зив ка же, 
по све ће но је пи та њу огра ни че ња вла дар ских сли ка што је би ло ре зул тат де ло ва ња мно го-
број них по ли тич ких, дру штве них, кул тур них и вер ских чи ни ла ца то ком XIX ве ка. Док је у 
пр вој по ло ви ни сто ле ћа вла дар ска сли ка би ла по сле ди ца из ве сне ау то но ми је вла да ра у кре-
и ра њу соп стве ног ли ка, она је у дру гој по ло ви ни у до број ме ри би ла усло вље на елит ним дру-
штве ним сло је ви ма од но сно по ли тич ким пар ти ја ма, ко ји су пред ста ву вла да ра кре и ра ли 
пре ма сво јим идеј ним на че ли ма. Ау тор пре по зна је не ко ли ко раз ли чи тих ти по ва вла дар ских 
сли ка ко је су ви ђе не као пред ста ве гра ђан ског, ми ли тар ног, на ци о нал ног, на род ног, цр кве-
ног и пар ла мен тар ног вла да ра. По ла зи од сли ке гра ђан ског вла да ра и чи ње ни це да је гра ђан-
ство као но си лац јав но сти у ве ли кој ме ри де фи ни са ло и сли ку вла да ра у Ср би ји то ком XIX 
ве ка. На ста вља са сли ком ми ли тар ног вла да ра ко ја је у нај ве ћој ме ри од ре ђе на ми ли тар ним 
устрој ством срп ског де вет на е сто ве ков ног дру штва ко је је зах те ва ло ма ску ло зни лик вла да-
ра вој ско во ђе, ко ји је ли дер и пред вод ник за јед ни це/на ро да, и у ко јем су се пре по зна ва ли 
хра брост, од луч ност, ју на штво. Сли ка на ци о нал ног вла да ра по ста ла је кључ на и основ на фор-
ма стра те ги је и ре пре зен та ци је срп ских вла да ра ко ји су го то во це ло ку пан вла дар ски си стем 
са о бра жа ва ли на ци о нал ним иде а ли ма (осло бо ђе ње зе мље од осман ске вла сти и те жња за инте-
гри са њем чи та вог ет нич ког кор пу са). Та ко ђе, део ви зу ел ног из о бра жа ва ња срп ских вла да-
ра и кру ци јал ни то пос њи хо вог вла дар ског про гра ма би ли су иде а ли на ро да, па је та ко сли ка 
на род ног вла да ра би ла у слу жби ис ти ца ња кон цеп та на род но сти с ци љем ства ра ња осе ћа ња 
јед на ко сти из ме ђу вла да ра и по да ни ка. Као ре зул тат из у зет ног по ло жа ја Срп ске пра во слав-
не цр кве у Ср би ји то ком XIX ве ка и ре ак ту а ли зо ва ног ста рог цр кве ног мо де ла о све тој за-
јед ни ци са вла да рем кон ци пи ра на је сли ка цр кве ног вла да ра. Цр кве не це ре мо ни је у ко ји ма 
је ис так ну ту уло гу имао вла дар (ми ро по ма за ња, кру ни са ња, вен ча ња, по гре би, ви зи та ци о не 
по се те вла да ра хра мо ви ма...), би ле су пред ста ве ма ни фе ста ци је вла да ре ве мо ћи и слу жи ле 
су ис ти ца њу уло ге цр кве у ле ги ти ми са њу вла да ра. С дру ге стра не, са ја ча њем гра ђан ства које 
је пу тем пар ла мен та, као нај ви шег по ли тич ког про сто ра ре пре зен то ва ња на ро да, по ку ша-
ва ло да огра ни чи од ре ђе на пра ва мо нар ха, пла си ра на је сли ка пар ла мен тар ног вла да ра, та ко 
да су мно го број не вла дар ске пред ста ве, из ве де не у раз ли чи тим ме ди ји ма, ове ко ве чи ле кон-
фрон та ци ју из ме ђу вла да ра и ели те. 

Дру ги том књи ге чи не, та ко ђе, два по гла вља. У окви ру пр вог по гла вља „Струк ту рал но 
и ме диј ско де ло ва ње вла дар ске сли ке”, ко је је и нај о бим ни је, про фе сор Бо ро зан ана ли зи ра и 
ту ма чи вла дар ску сли ку кроз раз ли чи те ме диј ске из ра зе: ва јар ство, сли кар ство, фо то гра фи ју, 
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гра фи ку, штам пу, те а тар и ефе мер не ме ди је, по твр ђу ју ћи да су у ве ћи ни пред ста ва вла да ра 
ве ри зам из ра де и ре а ли зам у при ка зу прет по ста вља ли иде а ли за ци ју ли ка с ци љем трај не 
ме мо ри за ци је. По чи ње од ме ди ја скулп ту ре ко ји је из о бра жа ван у раз ли чи тим ма те ри ја ли ма 
и фор ма ма (би сте, ко ња нич ке фи гу ре, це ле фи гу ре, ме да ље, пла ке те…), и хро но ло шки пра ти 
њен раз вој то ком XIX ве ка, од пр вих де це ни ја и не по сто ја ња ва јар ске прак се у Кне же ви ни 
Ср би ји, пре ко вла да ви не кра ља Ми ла на Обре но ви ћа ка да је за по чет про је кат по ди за ња мо-
ну мен тал них спо мен-обе леж ја у јав ном про сто ру, што је по ста ло оми ље ни ме диј вла дар ске 
про па ган де, па до по ја ве пр вих до ма ћих шко ло ва них ва ја ра Ђор ђа Јо ва но ви ћа, Пе тра Убав-
ки ћа. На ста вља са сли кар ством, умет нич ком гра ном и ме диј ском струк ту ром ко ја је умно-
го ме де фи ни са ла ви зу е ли за ци ју вла да ра. Ка ко је лик вла да ра схва ћен као др жав ни сим бол, 
ре пре зент мо ћи др жа ве и ди на сти је, умет ник је мо рао да при ка же ствар ни исто риј ски лик 
вла да ра, али и ње го ву сли ку (иде а ли зо ва на сли ка ствар но сти) и ап стракт ну фор му вла дави-
не, што је ау тор пред ста вио кроз ана ли зу вла дар ских ли ко ва ко је су из о бра жа ва ли срп ски 
али и стра ни умет ни ци. Као но ви ме диј XIX ве ка фо то гра фи ја је има ла ва жну уло гу у про-
из во ђе њу вла дар ских пор тре та, пр вен стве но као пред ло жак за сли ка не пор тре те, а по том 
и као са мо стал ни жа нр до сто јан вла дар ске ви зу ел не ре пре зен та ци је. Бо ро зан хро но ло шки 
пра ти раз вој фо то гра фи је у срп ској ви зу ел ној кул ту ри, од ње них по че та ка и Ана ста са Јо ва-
но ви ћа до фор ми ра ња ве ли ких фо то граф ских ате љеа у по след њим де це ни ја ма ве ка (Ми лан 
Јо ва но вић, Ла зар Летцнер...), ка да је и по ста ла нај за сту пље ни ји ме диј ски из раз у си сте му 
вла дар ске ви зу ел не ре пре зен та ци је. Слич но фо то гра фи ји, и гра фи ка је по ста ла моћ ни и ма-
сов ни ме диј за хва љу ју ћи ве ли ком ре про дук тив ном по тен ци ја лу и јеф ти ни јој из ра ди што је 
ство ри ло усло ве за ње но ма сов но пла си ра ње ускла ђу ју ћи се са по ли тич ким окол но сти ма. 
Још је дан но ви ме диј са ве ли ким про па ганд ним по тен ци ја лом би ла је штам па, ко ју ка рак-
те ри ше је дин стве ни ви зу ел но-вер бал ни дис курс. Штам па ни ме ди ји са мно го број ним ва ри ја-
ци ја ма (књи ге, илу стро ва ни ка лен да ри, ал ма на си, ра зно вр сни ча со пи си…), че сто пла си ра ни 
и из ван срп ске др жа ве с иде јом ин те гра ци је срп ског ет нич ког кор пу са, по ста ли су сред ство 
за кон сти ту и са ње и ши ре ње си сте ма вла дар ске ви зу ел не ре пре зен та ци је – од ма је сте тич них 
пред ста ва до вла дар ских ли ко ва ин кор по ри ра них у сло же не, исто риј ске ком по зи ци је, али су 
би ли и основ ни ме диј у ши ре њу не га тив не сли ке о вла да ри ма. Ан га жо ва но сред ство вла дар-
ске про па ган де али и ме диј ског про жи ма ња, ве о ма по пу лар но у Ср би ји кра јем XIX ве ка, био 
је те а тар, на ци о нал ни пан те он сла ве, чи је се ин сти ту ци о нал но де ло ва ње ве зу је за до ба вла-
да ви не кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа. На по зо ри шним сце на ма су игра не пред ста ве ко ји ма су 
се ди рект но ве ли ча ли вла да ри, или су, на по сре дан на чин, кла сич ним умет нич ким ме ди ји ма 
ви зу а ли зо ва не вла дар ске пред ста ве, ко је и је су у фо ку су Бо ро за но ве ана ли зе. По чет ком но вог 
сто ле ћа на срп ску ме диј ску сце ну уве ден је филм, и то упра во у свр ху гло ри фи ка ци је влада ра 
(до ку мен тар ни филм о кру ни са њу кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа и игра ни филм о жи во ту 
и де лу во жда Ка ра ђор ђа). Ана ли зу вла дар ских сли ка у окви ру раз ли чи тих ме диј ских из ра за 
ау тор за вр ша ва са ефе мер ним спек та кли ма, ко ји су у срп ској ви зу ел ној кул ту ри XIX ве ка 
одр жа ва ни раз ли чи тим по во ди ма (ро ђен да ни, свад бе, са хра не, зна чај ни ју би ле ји, при ли ком 
от кри ва ња јав них спо ме ни ка…), че сто уз ак тив ну уло гу Дво ра, а у чи јој су при пре ми (на цр ти) 
па и у осми шља ва њу уче ство ва ли умет ни ци. 

У по след њем по гла вљу „Два вла да ре ва те ла” ин тер пре ти ра на је и кон тек сту а ли зо ва на 
срп ска фу не рал на прак са у XIX ве ку, од Ка ра ђор ђе вог уби ства 1817. до са хра не кра ља Пе тра I 
Ка ра ђор ђе ви ћа 1921. го ди не. У пот по гла вљу „Вла дар ска сли ка и два вла да ре ва те ла” Бо ро зан 
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по ла зи од од но са сли ке и те ла ко ји је по де фи ни ци ји Хан са Бел тин га јед нак ве зи авер са и ре-
вер са на нов чи ћу, од те о риј ског си сте ма о два вла да ре ва те ла – јед но не про ла зно, не про па-
дљи во (body po li tics) и дру го, про па дљи во, ово зе маљ ско (body na tu ral), ко ја су се раз два ја ла 
на кон вла да ре ве смр ти, као и од ра до ва те о ре ти ча ра Лу ја Ма ре на о тре ћем вла да ре вом телу 
ко је је, оте ло тво ре но у раз ли чи тим ме ди ји ма, у јав ном про сто ру по сре до ва ло из ме ђу по ли-
тич ког и при род ног те ла, и ле ги ти ми са ло по сто ја ње веч ног, бе смрт ног те ла вла да ра. Ово је 
на ро чи то би ло ва жно у прав ном и сим бо лич ном ин тер рег ну му ко ји је на ста јао смр ћу вла да-
ра, ка да су ви зу ел не пред ста ве пре у зи ма ле ње го ву уло гу, по ста ју ћи ре пре зен та тив ни суп сти-
тут. Упо ре до са ве ли ча њем вла да ре вог те ла до шло је и до ње го ве не га ци је и де кон струк ци је, 
у че му је по себ ну уло гу има ла ка ри ка ту ра, на ро чи то кра јем XIX ве ка, али и фи зич ко по ни-
ште ње вла да ре вог те ла ко је је до во ди ло до дис кон ти ну и те та ве чи тог те ла мо нар хи је. У ана ли зи 
ау тор по ла зи од пр вог ве ли ког ди на стич ког фу не рал ног спек та кла смр ти кне за Ми ла на II 
Обре но ви ћа, пре ко смр ти и са хра не кне за Ми ло ша чи је ли це је ове ко ве че но по смрт ном ма-
ском што је би ло у функ ци ји кон сти ту и са ња и одр жа ва ња ње го вог кул та као ро до на чел ни-
ка ди на сти је и уте ме љи ва ча др жа ве, до на сил не тра гич не смр ти кне за Ми ха и ла, са хра не и 
пре но са зем них оста та ка кра ља Ми ла на (бал за мо ва ње те ла) из Бе ча у ма на стир Кру ше дол 
ко је се пре тво ри ло у бор бу за по вра так у ма тич ну др жа ву Кра ље ви ну Ср би ју, сви ре пог уби-
ства кра ља Алек сан дра што је до ве ло у пи та ње оп ста нак ди на сти је Обре но вић, па до об но ве 
ве чи тог те ла мо нар хи је у те лу кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа. 

Све о бу хват но шћу при сту па и кри тич ког са гле да ва ња раз ли чи тих фе но ме на срп ске 
умет но сти и ви зу ел не кул ту ре XIX ве ка, про фе сор Игор Бо ро зан про ши ру је гра ни це у ње-
ном ту ма че њу и ука зу је на европ ску ди мен зи ју срп ске умет но сти то га до ба, што га по ста вља 
на ме сто не при ко сно ве ног по зна ва о ца и ма е страл ног ту ма ча ове те ма ти ке. Те о риј ска уте-
ме ље ност, еру ди ци ја и ши ри на ис тра жи вач ког ра да и ту ма че ња, за сно ва ни на ко ри шће њу 
ре фе рент не стра не и до ма ће ли те ра ту ре, пу бли ко ва них из во ра, нео бја вље не гра ђе, са оби-
љем чи ње ни ца и илу стра ци ја, од ко јих су мно ге ра ри те ти и не по зна те јав но сти, не спор не 
су вред но сти ко је књи гу Сли ка и моћ. Пред ста ве вла да ра у срп ској ви зу ел ној кул ту ри XIX 
и по чет ком XX ве ка свр ста ва ју у вр хун ско на уч но оства ре ње и из у зе тан до при нос срп ској 
исто ри ји умет но сти и кул ту ри. 

Сне жа на В. Ми шић
Га ле ри ја Ма ти це срп ске
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