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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Оде ље ње за исто ри ју умет нос ти

Ори ги на лан на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per

Из ме ђу са мо ин сце на ци је и пре зен та ци је: 
пор трет кра љи це На та ли је Обре но вић

СА жЕ ТАК: У тек сту се ана ли зи ра пор трет кра љи це На та ли је. Пор трет је на стао 
1890. и де ло је сли ка ра Уро ша Пре ди ћа. Сли ка на пред ста ва се про у ча ва са ви ше аспе-
ка та, што за по сле ди цу има де фи ни са ње пор тре та као сим бо ла ко ји пре вас ход но од ре-
ђује кра љи цу На та ли ју као иде а то ра пред ста ве. Па жљи вом ре жи јом сво га ли ка и ен те-
 ри је ра (бу до ар) у ко ме је по зи ра ла Пре ди ћу, кра љи ца је мар ки ра ла пор трет као ви зу е ли-
 за ци ју сво је лич но сти у тре нут ку сли ка ња. же ле ћи да се до пад не јав ном мње њу, она је 
исто вре ме но кре и ра ла сли ку по ди кта ту јав но сти, на тај на чин де тер ми ни шу ћу соп ст ве-
 ни имиџ. Бу до ар у ко ме је сли ка на, у це ло сти, а и пре ко број них пра те ћих еле ме на та, 
по стао је иден титет ски озна чи тељ лич но сти кра љи це На та ли је. Исто вре ме но је ис ти-
ца њем ха љи не кра љи ца озна чи ла ва жност мо де у да том вре ме ну, и та ко кон сти ту и са ла 
сво је мод но те ло. Та ко ђе је сли кар умет нич ким сред стви ма, као и сво јим сен зи би ли-
те том, оста вио ли чан пе чат на плат ну. На тај на чин вла дар ка и сли кар су по сред но ма -
пи ра ли про стор и вре ме у ко ме је сли ка на ста ла. Они су пара диг мат ски пред ста ви ли 
по ли тич ку и умет нич ку кли му, као и род ну ди фе рен ци ја ци ју тог пе ри о да у Ср би ји.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кра љи ца На та ли ја, Урош Пре дић, грун дер цајт, пор трет, бу до ар, 
Бе о град, род, иден ти тет, мо да.

У Уста ву ме не ма, али та ко је у свим Уста ви ма оних зе ма ља где Кра љи це не ма ју по-
ли тич ке уло ге. Устав је основ жи во та сва кој зе мљи, али у ње му не мо же да сто ји све за пи-
са но... (Кра љи ца На та ли ја, 1889)1

На ве де ни ци тат кра љи це На та ли је под с та као нас је да иш чи та ва њем њеног пор тре-
та про ве ри мо да ли је за и ста све за пи са но у Уста ву он да шње Кра ље ви не Ср би је, или је 
ви зу ел на кул ту ра омо гу ћи ла да то не што скри ве но, че га не ма у Уста ву, по ста не от кри-
ве но уви дом у пор трет кра љи це На та ли је.

Пор трет кра љи це На та ли је Обре но вић, ко ји је одсли као Урош Пре дић 1890, не дав но 
је от кри вен (сл. 1).2 На стао је у вре ме краљичиног бо рав ка у Бе о гра ду, оме ђен ње ним 
три јум фал ним по врат ком 1889. и ње ним фи зич ким про те ри ва њем из Ср би је 6. ма ја 1891. 

1 Кра љи ца На та ли ја се на овај на чин обра ти ла Са ви Гру ји ћу 15. мар та 1889. На тај на чин она је идеј но 
ан ти ци пи ра ла пор трет чи јом смо се ана ли зом ба ви ли: Спо ме ни ца Њ. В. Кра љи це На та ли је (из вор на гра ђа за 
исто ри ју кра љев ског брач ног спо ра), Бе о град 1891, 87.

2 ђ. Ка ди је вић, По вра так кра љи це, Нин, бр. 2983, (Бе о град, 28. 02. 2008), 47.
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Сл. 1. Урош Предић, Краљица Наталија, 1890.
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* ИЗМЕђУ САМОИНСЦЕНАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: ПОРТРЕТ КРАЉИЦЕ...

На кон про те ри ва ња из зе мље кра љи ца је оста ви ла Ла за ру До ки ћу да чу ва би сту са ње-
ним ли ком, рад Пе тра Убав ки ћа, као и свој пор трет ко ји је на сли као Вла хо Бу ко вац.3 
Уко ли ко та да ни је по не ла пор трет са сво јим ли ком ко ји је на сли као Пре дић – ма да се 
та ква мо гућ ност не мо же ис кљу чи ти – по сто ји прет по став ка да се пор трет у го ди на ма 
на кон кра љи чи ног из гна н ства на ла зио или у до му у ко јем је оби та ва ла то ком бо рав ка у 
Бе о гра ду4 или, евен ту ал но, у про сто ри ја ма жен ског дру штва у Бе о гра ду. На та кав за-
кљу чак упу ћу је из ве штај у ко јем се на во ди да је из про сто ри ја Дру штва на кон Мај ског 
пре вра та 1903. не стао кра љи чин пор трет (ве ро ват но рад Пре ди ћа),5 ма да се не мо же 
ис кљу чи ти ни мо гућ ност да из ве штај упу ћу је на кра љи чин пор трет ко ји је за Дру штво 
на сли као Сте ван То до ро вић.6 Та кво ви ђе ње би се по кло пи ло са Пре ди ће вим на во дом 
да је пор трет не стао у пре вра ту.7 Евен ту ал на мо гућ ност да је пор трет на кон пре вра та 
не стао из дво ра чи ни се те шко одр жи вом, с об зи ром на то да са чу ва ни при лич но нео д ре-
ђен ин вен тар8 и из ве шта ји на кон пре вра та ука зу ју да се у дво ру на ла зи ла јед на кра љи-
чи на  би ста,9 као и па кет сли ка (ве ро ват но фо то гра фи је, ли то гра фи је...) са кра љи чи ним 
ли ком ко је су от кри ве не у јед ном ор ма ну, али оне не упу ћу ју ди рект но на На та ли јин 
пор трет.10 Та ко ђе, ат мос фе ра на дво ру 1903. го ди не иде у при лог прет по став ци да се пор-
трет та да ни је на ла зио у дво ру, бу ду ћи да би ак ту ел на кра љи ца Дра га те шко до зво ли ла 
да се иден ти тет ски пор трет њене су пар ни це на ђе у про сто ру дво ра. Чи ни се ве о ма мо-
гу ћим да је на кон пре вра та кра љи чин пор трет при вре ме но скло нио не ко од ње них по-
ве ре ни ка и по том по слао На та ли ји. Упр кос од су ству чвр стих до ка за, са прет по став ком 
да бу ду ћа ис тра жи ва ња до ве ду до дру га чи јих за кљу ча ка и са са зна њем да се у свим 
кључ ним из ве шта ји ма пор трет ниг де не ве зу је ди рект но за Пре ди ћев рад, мо же мо 
прет по ста ви ти да је пор трет у јед ном тре нут ку (1891, 1895, 1903) од не сен из зе мље. Тако 
из пи сма ко је је у ју ну 1904. кра љи ца На та ли ја упу ти ла Ру жи Оре шко вић, са зна  је мо да 
пор трет, и то ве ро ват но овај ко ји је пред на ма, треба да се по ша ље чу ве ном пи сцу и ко-
лек ци о на ру Пје ру Ло ти ју, и то адре си ран на фран цу ску ам ба са ду у Ца ри гра ду.11 Да љи 
исто ри јат сли ке остао је де ли мич но не по знат све до ње ног по нов ног от кри ва ња 2008.12

Пре ту ма че ња пор тре та, ука за ће мо да је кра љи чи на пред ста ва пре вас ход но ви зу-
ел ни пред мет. Сли ка на пред ста ва као ме та фо ра еле гич ног, про ху ја лог све та, је сте је дан 
мр тви пред мет.13 Исто вре ме но, сли ков ни обје кат уко ли ко на ње му до ми ни ра чо ве ков 
лик тран сфор ми ше плат но, и пу тем ре пре зен та ци је,14 пред ста вља ња пред ста вље ног, од 

3 Н. Си мић, Пе тар Убав кић (1850–1910). Жи вот и рад пр вог скулп то ра об но вље не Ср би је, Бе о град 1989, 149.
4 Кра љи ца је ку ћу на кон из гнан ства 1891. оста ви ла у за куп. У из ве шта ју се ка же да сав на ме штај сто ји 

ка ко је било, и да чи сто ћу одр жа ва 6-7 мла ђих осо ба: Ма ле но ви не, бр. 137, год. XIV, (Бе о град, 20. мај, 1901).
5 Ве чер ње но во сти, год. XI, 7. март 1903.
6 Ауто би о гра фи ја Сте ве То до ро ви ћа, Но ви Сад 1951, 76.
7 М. Јо ва но вић, Урош Пре дић (1857–1953), Но ви Сад 1998, 251.
8 Ин вен тар је пу бли ко ван у ли сту Штам па, по чев од но вем бра 1903.
9 штам па, год. II, бр. 311, 29. но вем бар 1903.
10 штам па. год. II, бр. 310, 28. но вем бар 1903.
11 Пи сма Кра љи це На та ли је Обре но вић, прир. И. ха џи-По по вић, Бе о град 1996, 111.
12 Сли ка је не дав но от ку пље на на аук ци ји (Bon ham’s, Lon don). Тре нут но је у вла сни штву по ро ди це Сре-

те но вић у То рон ту: ђ. Ка ди је вић, По вра так кра љи це, 47.
13 M. Ann-Holly, In ter ven ti ons: The Me lan choly Art, Art Bul le tin, Vol. LXXXIX, No. 1, March 2007, 7–17.
14 О пој му ре пре зен та ци је, или бо ље ре че но ре пре зен та ци ја ма, са пра те ћом ли те ра ту ром у: И. Бо ро зан, 

Спо ме ник у хра му: Me mo ria Кра ља Ми ла на у Ћур ли ни, ру ко пис ма ги стар ске те зе од бра ње не на Оде ље њу за 
исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град 2008, 18.
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мр твог објек та ства ра ак ту ел ни су бје кат. Уко ли ко узме мо у об зир кра љи чи не ре чи, ко је 
је из го во ри ла на кон смр ти но во ро ђе ног си на Сер ги ја: Мо ли ла сам да га фо то гра фи шу, 
Ми лан ми је то обе ћао, али ни је учи нио, па од тог де те та, ко је је два да сам ви де ла у 
ча су ро ђе ња, ни је ми оста ло ни шта...,15 за кљу чу је мо да је она, на ло жив ши из ра ду свог 
ли ка, же ле ла да по бег не од за бо ра ва. ханс Бел тинг ка же да: по сто ја ње смр ти га ран ту је 
сли ку, као и: да би без чвр сте ве зе са не по врат но од сут ним али ве о ма же ље ним објек-
том, сли ка по ста ла са мо умет нич ко де ло.16 Упра во на тај на чин по сма тра мо и кра љи чи-
ну пред ста ву, као ње ну пре зен та ци ју, не га ци ју од су ства, као по твр ду ње ног при су ства 
у исто ри ји, све сни, лич ни за пис у вре ме ну, ства ра ње ви зу ел не ме мо ри је,17 ан тро по цен-
трич ни ин декс, ко ји го во ри о кра љи чи ном ли ку 1890, али и, сход но то ме, знак ко ји ука-
зу је на окол но сти ко је су га про из ве ле.

Исто вре ме но ће мо кроз пор трет са гле да ти и лич ност сли ка ра, Уро ша Пре ди ћа. Ме ра 
ко јом сли кар се бе ме ри прилично је јед на ка оном што он ви ди у на сли ка ном пор тре ту. 
Ла ка нов ски ре че но, сли ка, пор трет кра љи це, по ста је ре флек тив но огле да ло у ко ме се огле-
да сли кар у по тра зи за сво јим иден ти те том.18 Та ко ће мо по ред кра љи чи ног иден ти те та 
до ћи и до сли ка ре вог, без же ље да их огра ни чи мо и де тер ми ни ше мо, већ да њи хов про-
мен љи ви иден ти тет ис ту ма чи мо нај пре у окви ру исто риј ског мо мен та ка да је сли ка 
на ста ла. У скла ду са са вре ме ним ви ђе њем пор тре та у ре не сан си, и ми ће мо пор трет 
кра љи це На та ли је по сма тра ти као ме ђу про стор, ме сто у ко ме се про ја вљу је соп ство19 
на сли ка ног и сли ка ра, то пос из ме ђу са мо и нсце на ци је и пре зен та ци је, ка ко смо и на сло-
ви ли овај рад. Фе но мен ду бли на рог пор тре та (ме ђу соб но учи та ва ње сли ка ра и пор тре-
ти са ног) ис тра жи ва чи 19-ве ков ног пор трет ног сли кар ства де фи ни шу као кон ге ни јал но 
парт нер ство, ко је апри о ри омо у гу ћа ва евен ту ал на слич ност две осо бе.20 Тај њи хов 
двој ни иден ти тет ће мо фик си ра ти, не и де тер ми ни са ти, бу до а ром као про сто ром где је 
кра љи ца по зи ра ла пред сли ка ром. Бу до ар ће та ко по ста ти фи зич ки и мен тал ни ло кус, 
ре ал ност кра љи це и сли ка ра, ре че но је зи ком Ба шла ра:

Со ба је, у ду би ни, на ша со ба, со ба је у на ма. Она нас ви ше не огра ни ча ва, јер смо на 
са мом дну ње ног ми ро ва ња, у ми ро ва њу ко је нам је она по да ри ла. И све се не ка да шње со бе 
укла па ју у ову со бу. Ка ко је све јед но став но.21

РОД НИ КА НО НИ И КОН ЦЕПТ ВЛА ДАР КЕ

Не дав ним от кри ва њем пор тре та кра љи це На та ли је Обре но вић по кре нут је низ пи та-
ња. Да би се од го во ри ло на њих, мо рао се ис ко ри сти ти од ре ђе ни те о риј ски кон цепт, ко ји 

15 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, Бе о град 2006, 91–92.
16 H. Bel ting, Bild-An tr po lo gie: Entwürfe für eine Bild wis sen schaft, Münich 2001, 190.
17 О пор тре ту као ре ли кви ји се ћа ња: M. Lin din ger, Ewig ke it smas hi ne ne. Men scen bild, Erin ne rung und Mu-

se um, Schau Mich An. wi e ner Pörträts, Hrgs. von. E. Dop pler, M. Lin di ger, F. Kre u tler, wi en 2006, 21–35.
18 Ž. La kan, Spi si, Be o grad 1983, 5–13.
19 О кон сти ту и са њу соп ства у до ба ре не сан се: S. Bra jo vić, Re ne sansno sop stvo, Тheoria, br. 52, (Be o grad 

2009), 35–48, по себ но 47.
20 A. Dor ger loh, Be se e lung der Bil der sche i nung. Porträt und Selbstbild nis im 19. ja hr hun dert, geschic hte der 

bil den den Kunst in De utschland. Vom Bi e der me i er zum Im pre si o ni smus, Hrgs. von H. Ko hle, München 2008, 433–439, 
по себ но 438–439.

21 g. Ba šlar, Po e ti ka pro sto ra, Be o grad 2005, 208.
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би до при нео бо љем раз у ме ва њу са ме ли ков не пред ста ве, као и ин те лек ту ал ног, ли ков ног, 
по ли тич ког, со ци јал ног уни вер зу ма у окви ру ко га је сли ка на ста ла. Те ма ко ја је пред ста-
вље на на сли ци, а у пи та њу је пор трет јед не кра љи це, али и же не, усло ви ла је да од ре ђе ни 
број те о риј ских по став ки у ово ме ра ду бу де по зајм ље н из број них фе ми ни стич ких дис-
кур са. По ве за ност те о ри је умет но сти и род ног ка но на не сум њи ва је и упра во због то га 
мо ра мо да се освр не мо на кон ци пира ње род ног ка но на као пред у сло ва пот пу ни јег чи та ња 
пор тре та кра љи це На та ли је.22 У та квом кон тек сту на ста ли су и те о риј ски окви ри ве за ни 
за кон цепт вла дар ки и ути цај них же на у европ ској но во ве ков ној кул ту ри.23 Број не те зе, 
ма хом аутор ки са ан гло-сак сон ског го вор ног под руч ја, до при не ле су бо љем раз у ме ва њу 
пре све га те ла же не као но си о ца ши рих мен тал них, иден ти тет ских, со ци јал них, род них, 
сек су ал них ... зна че ња у окви ру ре пре зен та ци је же на и вла дар ки. Исто вре ме но су се и 
у на шој сре ди ни ја ви ла но ва ту ма че ња по ло жа ја, ка рак те ра, по ла и иден ти те та же не,24 
као и ви ђе ња род ног и дру штве ног ма ни фе сто ва ња срп ских вла дар ки у XIX ве ку.25

Упр кос на из глед јед но став ном кон цеп ту, за сно ва ном на при хва та њу ин тер пре та-
ци је род ног ка но на и ње го ве апро при ја ци је у на шу сре ди ну, ко ји би за крај њи циљ имао 
и де ли мич ну род ну де кон струк ци ју пор тре та кра љи це На та ли је, мо ра мо за тре ну так 
за ста ти. Оста вив ши накратко не ми нов ност кон тек сту а ли за ци је по сто је ћих род них те-
за, ука за ће мо на са му ви ше слој ност ви ђе ња род ног дис кур са. На и ме, са ста но ви шта 
но ви јих ис тра жи ва ња фе ми ни стич ки дис курс ни је ко хе рен тан, већ, на про тив, крај ње 
раз у ђен.26 Би ло да се де ли на кул тур ни фе ми ни зам (фик сни си стем са по тен ци ра њем 
дру штва и кул ту ре) или пак со ци јал ни фе ми ни зам (не фик сни си стем са ис ти ца њем 
ре пре зен та ци је и иде о ло ги је),27 њи ме је ука за но на тур бу лен ци ју у не ка да стро го цен три-
ра ном род ном ка но ну ко ји је по чи вао на те зи кла са–ра са–род.28 Ме ђу тим, раз ли чи тост 
у окви ру фе ми ни стич ког дис кур са не уки да основ ни по сту лат род не прак се, ко ја у срж 
свог уче ња фик си ра те зу да у ви ђе њу ро да (ма хом је у пи та њу чи та ње же не) не по сто ји 
есен ци ја ли зам. На тај на чин се не ги ра да тост од ре ђе не уло ге же не у дру штву, ње на 
род на, не и сек су ал на, раз ли чи тост од му шкар ца. Ода тле сле ди за кљу чак да је род на 
ди фе рен ци ја ци ја по сле ди ца, за пра во пи та ње, про из вод ње у окви ру ко је се ле ги ти ми ше 

22 J. Held, N. Schne i der, Grundzüge der Kun stwis sen schaft. Ge gen stand sbe re ic he-In sti tu i nen-Pro blem fel der, 
Köln 2007, 448–466.

23 Wo man, Art and the Po li tics of Iden tity in Eig hte enth Cen tury Euro pe, Ed. by M. Hyde, J. Mi li am, As hga te 
2003; Ma rie-An to i net te. Wri tings on the Body of a Qu e en, Ed. by. D. go od man, New york, Lon don 2003; The Body 
of the Qu e en. Gen der and Ru le in the Co urtly World 1500–2000, Ed. by R. Schul te, New york, Ox ford 2006.

24 Ви ше о то ме у: A. Sto lić, Po go vor (Od isto ri je že na do rod ne isto ri je), g. Bok, Že na u isto ri ji Evro pe. Od 
sred njeg ve ka do da nas, Be o grad 2005, 425–445.

25 А. Сто лић, Кра љи ца Дра га, Бе о град 2009, по себ но 5–14; Но во чи та ње (род ни при ступ, као и осврт на 
њи хов јав ни и при ват ни жи вот) срп ских вла дар ки ви дљи во је и у кон цеп ту из ло жбе ко ја је 2007. одр жа на у 
Бе о гра ду, под име ном Прин це зе и кра љи це, аутор ке Ка та ри не Ми тро вић (из ло жбу је ор га ни зо вао Ис то ријски 
му зеј Ср би је).

26 О ди фе рен ци рању род ног ка но на: g. Po lok, Fe mi ni stič ke in ter ven ci je u isto ri ji umet no sti, Uvod u fe mi ni-
stič ke te o ri je sli ke, prir. B. An đel ko vić, Be o grad 2002, 109–128; За при ме ну род ног плу ра ли зма у окви ру ли ков не 
умет но сти: L. Noc hlin, Is su es of Gen der in Cas sat and Eakins, Ni ne te enth Cen tury Art. A Cri ti cal Hi story, Ed. by. 
S. F. Eisen man, Lon don 2002, 299–316.

27 T. gu ma-Pe ter son, P. Me tjuz, Fe mi ni stič ka kri ti ka isto ri je umet no sti, Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke, prir. 
B. An đel ko vić, 39–108, по себ но 70.

28 J. w. Scott, Gen der: A Use ful Ca te gory of Hi sto ri cal Analysis, The Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew, Vol. 91, No. 5 
(Dec., 1986), 1054.
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до ми нан тан кул тур ни (па три јар ха лан) мо дел.29 Из ова квих ста во ва, упр кос при лич ној 
исти ни то сти ко ја се са др жи у њи ма, по не кад про ис ти че за о штрен став, на осно ву ког се 
чи та ва људ ска по вест са свим струк ту ра ма и под струк ту ра ма чи та из вла да ју ћег му шког 
по гле да (фа ло цен трич ног). Упра во сто га на сто ја ће мо да евен ту ал ном при ме ном род ног 
ка но на у окви ру ин тер пре та ци је пор тре та кра љи це На та ли је не про из ве де мо ра ди ка ли -
за ци ју по гле да на ме сто же не у дру штве ној и по ли тич кој струк ту ри.30 За та кво схва та ње 
по слу жи ли смо се већ са да кла сич ном сту ди јом Џо а не Скот о род ним од но си ма.31 У 
сво јој кри ти ци фе ми ни стич ких сту ди ја као по ли тич ког по кре та и те о риј ског дис кур са, 
она је не ги ра ла од ре ђе не ста во ве ра ног фе ми ни стич ког та ла са (се дам де се те го ди не XX 
ве ка), чи ни се с пра вом. На и ме, уме сто ис кљу чи во сти ди ја лек тич ке про гре си је, на ко ју 
су се у до број ме ри на сла ња ли пи о ни ри род них стра те ги ја, она је, не не ги ра ју ћи изу зе тан 
зна чај род них ис тра жи ва ња, ука зала и на из ве сне не до след но сти или пак мањ ка во сти 
у окви ру тог идеј ног кон струк та. За ла жу ћи се за иш чи та ва ње уло ге ро да у исто риј ским 
про ме на ма,32 она је по сред но од била ка но ни за ци ју ду ге струк ту ре тра ја ња и че сто ис ти-
ца ну ан тро по ло шку ин хе рент ност људ ске струк ту ре, у овом слу ча ју ис ти ца ног па три-
јар ха та. Као над град њу та кве прак се, ука зала је на по тре бу за осве тља ва њем од ре ђе них 
и кон крет них лич но сти.33 На кон из не тог ста ва да је у том пе ри о ду де ло ва ње у окви ру 
род ног дис кур са би ло не до вољ но усме ре но на ис тра жи ва ња у по гле ду де фи ни са ња уло-
ге же на у окви ру по ли тич ке исто ри је све та, она ће за кљу чи ти: Род је но ви то пик, но ви 
мо дус исто риј ских ис тра жи ва ња, али без ана ли тич ке сна ге да про ме ни исто риј ско 
ис тра жи ва ње,34 уз апел: Наш за да так је да же не учи ни мо ви дљи вим у окви ру по ли тич-
ке исто ри је.35 Упра во су та кви ста во ви до при не ли усло жња ва њу, што за по сле ди цу има 
ком плек сни је чи та ње ро да и ње го вог по ли тич ког ма пи ра ња у окви ру исто ри је. Исто вре-
ме но, ти су ра до ви иза зва ли ре ин тер пре та ци ју ста ри јих схва та ња, ко ја су се кре та ла 
у ис кљу чи вом чи та њу же не као обес пра вље ног и бес по моћ ног би ћа,36 сво де ћи је на де-
су б јек ти зо ва ни пред мет, су бје кат у окви ру по тро шње и про звод ње еко ном ског, а са мим 
тим и сим бо лич ког ка пи та ла. Упра во по зи ва ју ћи се на Џ. Ско т, по је ди ни ауто ри за кљу-
чу ју да се жи вот же не у но во ве ков ној кул ту ри ви ше не мо же по сма тра ти стро гим фик-
си ра њем род них ан та го ни за ма, ука зу ју ћи на по тре бу да се пре ва зи ђе стро га би нар на 
опо зи ци ја (му шко – жен ско).37 Упра во сто га и Бур ди је на кон што је ис та као соп стве ну 
хра брост (аутор овог тек ста де ли та кво ми шље ње) што се као му шко упу тио у ис тра жи-
ва ње жен ског си сте ма, из ја вљу је:

29 T. gu ma-Pe ter son, P. Me tjuz, Fe mi ni stič ka kri ti ka isto ri je umet no sti, 52.
30 При том не ми сли мо да са кри је мо евен ту ал ни не га ти ван му шки по глед на же не у XIX ве ку, па и на кра-

љи цу На та ли ју. Као при мер на ве шће мо Вла да на ђор ђе ви ћа ко ји је уста но вио да је кра љи ца На та ли ја за кљу-
чав ши сво је ода је за кра ља Ми ла на за пра во иза зва ла број не пре љу бе од стрa не кра ља Ми ла на за ко је он у 
су шти ни ни је од го во ран: Ми лан и На та ли ја: Нов чла нак др. Вла да на Ђор ђе ви ћа, штам па, бр. 175, год. II, (Бео-
град, 16. јул 1903).

31 J. w. Scott, Gen der: A Use ful Ca te gory of Hi sto ri cal Analysis, 1053–1075.
32 Исто, 1054.
33 Аутор ци ти ра Ми ше ла Фу коа, Исто, 1062.
34 Исто, 1057.
35 Исто, 1074. 
36 I. we ber-Kel ler mann, Fra u en le ben im 19. Ja hr hun dert, München 1998, 93.
37 M. Hyde, “Ma ke up” of the Mar qu i se: Bo uc her’s Por tra it of Pom pa do ur at his To li let te, Art Bul le tin, Sep tem ber 

2006, Vol. XXXII, No. 3, 453–475, по себ но, 455.
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Не ке же не ви ше во ле из бе ћи ана ли зу пот чи ње но сти од стра ха да до зво ли ти уче шће 
же не у од но су вла да ви не зна чи пре ба ци ти са му шкар ца на же ну те рет од го вор но сти.38

Упра во у та квим окви ри ма кре ће се и на ме ра ис тра жи ва ча ка да је реч о пор тре ту 
кра љи це На та ли је, ко ји пу тем ре пре зен та ци је пред ста вља и са му ње ну лич ност, али и 
лич ност, као и род, ауто ра тек ста.39 На ме ра је да, бур ди је ов ски ре че но, ука же мо на ком-
плек сно по ље као на струк ту ру објек тив них од но са вла сти и пот чи ње но сти. Та ко ће 
пор трет кра љи це На та ли је по слу жи ти као агенс за се бе, али и као ca se study,40 ко ји ће 
омо гу ћи ти да бо ље са гле да мо струк ту ре јед ног до ба. Исто вре ме но, не ће мо ис пу сти ти 
из ви да ни умет нич ку фор му струк ту ри ра ња пор тре та. Та кав по сту пак олак шан нам је 
ва ло ри за ци јом пор тре та као ли ков ног жан ра.41 На пу шта ње ди ја лек тич ке про гре си је у 
ви ђе њу раз во ја умет но сти по кло пи ло се са ин те лек ту ал ном кли мом у ко јој жи ви мо, 
олак шавајући нам ре ха би ли та ци ју пор тре та, али и не мо дер них умет ни ка, ко ји су по-
пут Пре ди ћа ства ра ли на кра ју XIX ве ка. Та ко је још је дан пут по твр ђе на те за о ве зи 
умет но сти и дру штве них, ин те лек ту ал них, еко ном ских окол но сти.

ПОСТСКРИП ТУМ О ВЛА ДА ВИ НИ И ЉУ БА ВИ: ВИ ЗУ ЕЛ НО-ВЕР БАЛ НИ 
НА РА ТИВ КАО ПРЕД У СЛОВ ТУ МА ЧЕ њА ПОР ТРЕ ТА КРА ЉИ ЦЕ

НА ТА ЛИ ЈЕ ОБРЕ НО ВИЋ

На слов Пост скрип тум о вла да ви ни и љу ба ви на зив је по гла вља из Бур ди је о ве књи ге 
Вла да ви на му шкар ца. На осно ву ње га по ку ша ли смо да ука же мо на од но се љу ба ви и 
мо ћи ко ји су про жи ма ли при чу о жи во ту кра љи це На та ли је до на стан ка ње ног пор тре-
та ко ји је на сли као Урош Пре дић,42 као и у вре ме са мог одсли ка ва ња.

Ту ма че ње пор тре та кра љи це На та ли је, ко ји пред ста вља срж овог ра да, у из ве сној 
ме ри је, као што смо ре кли, про же то род ним при сту пом. Та кво чи та ње не ми нов но се 
од ра зи ло и на исто риј ско-умет нич ки дис курс, што је за по сле ди цу има ло низ но вих ви-
ђе ња же не у окви ру од но са ли ков но де ло – дру штво. Упра во сто га, за хва љу ју ћи, ме ђу 
оста ли ма, и Гри зел ди По лок, јед но ли ков но де ло ви ше ни је би ло са мо плат но, скуп ли-
ков них пра ви ла, чи ја се су шти на ис цр пљи ва ла у ико но граф ско-стил ским ком па ра ци-
ја ма.43 Та ко схва ће но де ло по ста ло је не са мо илу стра тив ни при каз од ре ђе не прак се већ и 
њен кон сти ту тив ни уоб ли чи тељ.44 При хва та њем та квог ста ва ви зу ел на пред ста ва је 
из гу би ла над дру штве ни кон текст и ауру естет ске ауто но ми је, по став ши не са мо обје кат 
по гле да већ и ак тив ни агенс ускла ђен са од но сом про из вод ње и по тро шње у јед ном дру-
штву.45 Ме ђу тим, на осно ву ви ђе ња од ре ђе них кри ти ча ра ова квог ста ва, По ло ко ва је та ко 
све ла умет нич ко де ло на пу ки дру штве ни про из вод или, у нај бо љем слу ча ју, исто риј-

38 P. Bur di je, Vla da vi na mu škar ca, Pod go ri ca 2001, 156.
39 M. wi se man, Gen de red Symbols, The Jo ur nal of Aest he tics and Art Cri ti cism, 56:3, Sum mer 1998, 241–248.
40 M. Hyde, “Ma ke up” of the Mar qu i se: Bo uc her’s Por tra it of Pom pa do ur at his To li let te, 453.
41 R. Ro sen blum, Por tra i tu re: Fact ve sr sus Fic tion, Ci ti zens and Kings: Por tra its in the Age of En lig hten ment, 

Ed. by. Royal Aca demy of Arts, Lon don 2007, 14–24, по себ но 14–15.
42 P. Bur di je, Vla da vi na mu škar ca, 149–153.
43 g. Po lok, Fe mi ni stič ke in ter ven ci je u isto ri ji umet no sti, 109–128.
44 Аутор ци ти ра Гри зел ду По лок, T. gu ma-Pe ter son, P. Me tjuz, Fe mi ni stič ka kri ti ka isto ri je umet no sti, 82.
45 B. An đel ko vić, Isto ri ja umet no sti i fe mi ni stič ke te o ri je sli ke, 22.
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ски из вор.46 Исто вре ме но, с дру ге стра не род ног ка но на исти че се став Лин де Но хлин. 
Упр кос при хва та њу дру штве но сти јед ног ли ков ног де ла, она је моћ ли ков не пред ста ве пре 
све га ви де ла у ње ној ви зу е ли за ци ји, и ње ној из ра жај ној мо ћи.47 Та кав по глед иза звао је 
ре ак ци ју ко ја је ути ца ла на по ја ву све сти о по тре би до дат не кон тек сту а ли за ци је и исто-
ри за ци је ви зу ел ног фе но ме на, притом не ума њу ју ћи ње го ву из ра жај ну сна гу.48

С тре ће стра не, по треб но је ис та ћи и иде ју Ми ке Бал, ко ја је у окви ру свог кар те зи-
јан ско-ло гич ког тек сту ал ног на ра ти ва вер бал но прет по ста ви ла ви зу ел ном. Де тер ми ни-
шу ћи та ко обје кат, она је све пре пу сти ла по гле ду су бјек та, дајући му уло гу ства ра о ца 
и пре су ди те ља.49

Но, чи ни се да је вре мен ска дис тан ца, као и у слу ча ју ге не рал них род них сту ди ја, 
учи ни ла сво је. Је дан сво је вр стан сред њи пут, ко ји се већ на зи рао, пут из ме ђу вер бал ног 
и ви зу ел ног,50 ко ји притом ко ри сти оба прав ца, чи ни се, да нас, у слу ча ју род них сту ди-
ја, по ста је ме ри то ран. Та ко ђе иде ја да же на у про шло сти ни је би ла са мо су бје кат већ у 
не ким слу ча је ви ма и но силац, ге не ра тор зна че ња,51 до би ја ис так ну то ме сто у окви ру 
мо дер них ис тра жи ва ња жен ског су бјек ти ви те та. По тре ба за мул ти ди сци пли нар ним 
при сту пом, од ба ци ва ње кру то сти од ре ђе них ме то да, или пак њи хо ва на до град ња, ути-
ца ли су на то да се у са вре ме ним ра до ви ма ко ји се ба ве пред ста ва ма моћ них же на у 
фу зи ји вер бал ног и ви зу ел ног де кон стру и ше, а по том и ре кон стру и ше, тра же ни мо дел 
кон крет не исто риј ске пред ста ве, у овом слу ча ју пред ста ве кра љи це На та ли је.

Упра во на ве де ним те за ма и ан тите за ма не са мо да се оспо ра ва мо гућ ност ди фе-
рен ци ра ња род ног ка но на ве ћ се на осно ву њих мо же за кљу чи ти да је пор трет кра љи це 
На та ли је по треб но ура ми ти у ши ри оквир он да шњих стру ја ња. Та ко ће мо по ку ша ти да 
ука же мо на узро ке ко ји су омо гу ћи ли да он на ста не баш 1890. го ди не.

У том кон тек сту украт ко ће мо ука за ти на род ну ди фе рен ци ја ци ју у окви ру кул ту-
ре XIX ве ка. Кључ на тач ка за раз у ме ва ње но вог по ло жа ја же на у XIX ве ку сва ка ко је 
Фран цу ска ре во лу ци ја.52 Про ме не иза зва не њоме од ра зи ле су се и на но во ви ђе ње же не 
у окви ру но во ство ре ног му шког брат ства.53 Ис ти ца ње гре шно сти ста рог ре жи ма у до-
број ме ри је по ве за но са жен ско шћу ро ко ко кул ту ре. Ефе ми ни за ци ја це лог ста рог си сте-
ма по ве за на је са фри вол но шћу, еро ти змом и ар ти фи ци јел но шћу про шлог све та, што је 
у ве ли кој ме ри би ла по сле ди ца жен ског прин ци па. Аncient re gim под врг нут је етич кој, 
као и естет ској де мо ни за ци ји ко ју је у пу ној ме ри спро во дио Ру со. Ис ти ца на је по тре ба 
да се фор ми ра но ви ма ску ло зни си стем ба зи ра н на кла сич ном етич ком ко ду. Та ко је већ 
ра ни је за по че та ди фе рен ци ја ци ја по ло ва, са број ним те о ри ја ма ко јим се ука зи ва ло на 
пол ну раз ли ку као по сле ди цу би о ло шког и пси хо ло шког де тер ми ни зма, до сти гла кул ми-

46 T. gu ma-Pe ter son, P. Me tjuz, Fe mi ni stič ka kri ti ka isto ri je umet no sti, 82.
47 L. No hlin, Že ne, umet nost, moć, 129–152; Ви ше о те за ма Лин де Нoхлин, B. An đel ko vić, Isto ri ja umet no sti 

i fe mi ni stič ke te o ri je sli ke, 24–28.
48 Lj. Jor da no va, Pre da va nje Lin de No hlin, Že ne, umet nost, moć, 153–160, по себ но, 156.
49 M. Bal, Či ta nje po gle da: Kon struk ci ja ro da u Rem bran ta, 161–188.
50 T. gu ma-Pe ter son, P. Me tjuz, Fe mi ni stička kri ti ka isto ri je umet no sti, 61.
51 E. Ka u vi, Že na kao znak, 221–236.
52 Од ма ло бро јне ли те ра ту ре на срп ском је зи ку ко ја се од но си на Фран цу ску ре во лу ци ју, из дво ји ли смо: 

М. Озо уф, Кри тич ки реч ник Фран цу ске ре во лу ци је, Но ви Сад, Срем ски Кар лов ци 1996.
53 J. H. Ca sid, Com mer ce on Bo u do ir, Wo man, Art and the Po li tics of Iden tity in Eig hte enth Cen tury Euro pe, 

Ed. by. M. Hyde, 96–97.
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на ци ју.54 Но ви од нос по ло ва на стао у XIX ве ку по стао је чвр сто ко ди фи ко ван кон структ, 
за сно ван на на уч ним чи ње ни ца ма. Дар ви нов ево лу ци о ни зам55 са сво јом ска лом ступ ње-
ви то сти жи вих би ћа по спе шио је пол ну се гре га ци ју56 и за о де нуо је ауром при род но сти 
и ве чи то сти.57 Та ко су: дру штве ни и кул тур ни од но си же на по зи ци о ни ра ни у па три јар-
хал ном дру штву и њи хо ви иден ти те ти су об ли ко ва ни у скла ду с уло га ма и сми слом ко ји 
та иде о ло ги ја одо бра ва.58

Но во ство ре на гра ђан ска кла са де фи ни са ла је ове ста во ве и на осно ву њих са гра ди ла 
гра ђан ску по ро ди цу XIX ве ка. У окви ру ње, же на је би ла би о ло шка до пу на му шкар цу, 
и у скла ду са тим са му шкар цем је кон сти ту и са ла по ро ди цу као при род ну да тост. Та и 
та ква по ро ди ца по ста ла је основ но вог гра ђан ског дру штва и у окви ру ње је ме сто де те та 
преде сти ни ра но као по сле ди ца при род ног ка но на. же на као но си лац ре про дук ци је де-
фи ни са на је као стуб по ро ди це, еду ка тор де те та с ко јим је чи ни ла ор ган ско је дин ство.59 
Сход но та квој уло зи, она је би ла оте ло тво ре ње вр ли на, ко је су се кре та ле у окви ри ма 
за да те жен ско сти. Та ко су скром ност, чед ност, осе ћај ност сло ви ле као вр ли не ко је тре ба 
да кра се јед ну го спо ђу из гра ђан ске по ро ди це. Као про из вод тих вр ли на ме сто же не би ло 
је у до ме ну при ват ног. Она је по ста ла го спо да ри ца до ма,60 но си лац сен ти мен та, чу вар 
по ро дич ног ог њи шта, за лог на ци о нал не ре про дук ци је.61 Би ло ка кво од сту па ње у окви ру 
та квог кон струк та за по сле ди цу је има ло на ру ша ва ње при род ног ста ња, и као ње го ву 
по сле ди цу бор бу по ло ва.62 Кре та ње же не је сто га би ло пре све га ви дљи во у при ват ним, 
жен ским про сто ри ма.63 Ула зак же не у јав ни про стор иза зи вао је ре ак ци ју, бу ду ћи да се 
ти ме угро жа вао јав ни про стор му шкар ца. Та ко је за же не по ли тич ки про стор са свим 
под струк ту ра ма остао за бра ње на зе мља, ме сто оно стра но, из ван ре ал ног до ма ша ја.

Ова кво ви ђе ње ме ста же не у окви ру кул ту ре XIX ве ка по треб но је те сти ра ти у 
од но су на уло гу вла дар ке у ши рим европ ским окви ри ма у том пе ри о ду. На по чет ку, по-
треб но је на по ме ну ти да кра љи ца ни ка да ни је са мо же на, као што ни краљ ни ка да ни је 
са мо чо век.64 Они, на осно ву те о ри је Ерн ста Кан то ро ви ца о бе смрт ном и смрт ном те лу 
вла да ра,65 у се би сје ди њу ју оба те ла и та ко кон сти ту и шу јед но ми стич но те ло, ко је ни-

54 S. Ruby, Mut ter kult und Fem me Fa ta le. Fra u en bil der, geschic hte der bil den den Kunst in De utschland. Vom 
Bi e der me i er zum Im pre si o ni smus, Hrgs. von H. Ko hle, 511–517, по себ но 511.

55 Ч. Дар вин, Чо ве ко во по ре кло и спол но ода би ра ње, Но ви Сад 1977.
56 S. Ruby, Mut ter kult und Fem me Fa ta le. Fra u en bil der, geschic hte der bil den den Kunst in De utschland. Vom 

Bi e der me i er zum Im pre si o ni smus, 512.
57 L. No hlin, Že ne, umet nost, moć, 130.
58 T. gu ma-Pe ter son, P. Me tjuz, Fe mi ni stič ka kri ti ka isto ri je umet no sti, 55–56.
59 S. Ruby, Mut ter kult und Fem me Fa ta le. Fra u en bil der, 517.
60 Tако из ве штач аустриј ског ча со пи са, Oeste rr. Volks Ze i tung, на во ди: Срп ки ња у поро ди ци за у зи ма пр во 

ме сто, она је до ма ћи ца и до бри дух по ро ди це и на пр вом ме сту мај ка. Ма те ри на тр пе зи при па да по ча сно 
ме сто, она у до му го спо да ри као Кра љи ца: Ка ко же не жи ве у Ср би ји, Ве чер ње но во сти, бр. 298, год. XVII, 
(Бе о град 27. ок то бар 1899).

61 А. Сто лић, Род ни од но су у цар ству по де ље них сфе ра, При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, 
прир. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, 89–111, по себ но 105–109.

62 S. Ruby, Mut ter kult und Fem me Fa ta le. Fra u en bil der, 512.
63 g. Po lok, Mo der nost i žen ski pro sto ri, 3+4, br. 6, Be o grad 2001, 5–13, по себ но 8; S. Ču pić, Pred sta vlja mo 

auto ra. Gri sel da Pol lock (in ter vju), 3+4, br. 6, Be o grad 2001, 12–13.
64 R. Schul te, Con cep tual Ap pro ac hes to the Qu e en’s Body, The Body of the qu e en. gen der and Ru le in the Co urtly 

world 1500–2000, Ed. by. R. Schul te, 1–15, по себ но 2.
65 E. H. Kan to ro wicz, The King’s Two Bo di es, Prin ce ton Uni ver sity Press 1997. 
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ка да не уми ре. Та кав за кљу чак је ва ли дан, али са мо ако га те сти ра мо у од но су на ле ги-
тим не вла дар ке, по пут ен гле ске кра љи це Вик то ри је. Дру гу стра ну ме да ље мо же мо 
уочи ти на осно ву слу ча је ва кра љи ца чи ја је пр вен стве на уло га она ко ја је ле ги ти ми ше 
као вла да ре ву су пру гу. Та кви су слу ча је ви Ели за бе те аустриј ске, Мар га ри те Са вој ске, 
Ев ге ни је фран цу ске. Све оне, па чак и кра љи ца Вик то ри ја, по се до ва ле су је дан до да так 
у од но су на зна ме ни то Кан то ро ви це во ви ђе ње о два вла да ре ва те ла. Оне су у окви ру 
сво је лич но сти до би ле још јед но, тре ће те ло вла дар ке, жен ско те ло. Та ко жен ско те ло 
по ста је до да так у окви ру ви ђе ња же не вла дар ке у XIX ве ку. Уз сву опа сност ко ју но си 
сва ко уоп шта ва ње, при хва та ју ћи раз ли ку из ме ђу фран цу ског ап со лу ти стич ког си сте ма, 
ко ји же не ис кљу чу је из на след ног пра ва,66 и ре ци мо ен гле ског кон сти ту ци о нал ног си-
сте ма, где то ни је слу чај, мо же мо из ве сти од ре ђе не за кључ ке. Уло га вла дар ке у XIX ве ку 
на сла ња се на ону из прет ход ног ве ка. Као и у XVIII ве ку,67 она се де фи ни ше у окви ри-
ма по слу шно сти вла дар ке сво ме му жу,68 а брач на сре ћа се ис ти че као вр хун ски иде ал. 
Сход но то ме, кра љи ца је апо ли тич на а ме ра ње не лич но сти утвр ђу је се оте ло тво ре њем 
иде а ла бур жо а зи је, ко ји ис ти чу фа ми ли јар ност, че сти тост и ре ли ги о зност као есен ци-
ју жен стве но сти.69 Но, упр кос та квим ста во ви ма, те ло вла дар ке ни је мо гло из бе ћи соп-
стве ну по ли ти за ци ју, оно је би ло ме ра сло же ног ге не ри са ња по гле да, али и учи та ва ња 
раз ли чи тих иде о ло ги ја у ње но те ло.70

Ипак, да ли се ова кав кон структ у нај ве ћој ме ри уте ме љен мо же при ме ни ти и у 
окви ру срп ске сре ди не XIX ве ка? У нај ве ћој ме ри, да. На и ме, у окви ру па три јар хал ног 
ма те рин ства као ме та фо ре срп ског ви ђе ња по ло ва у XIX ве ку, же ни је та ко ђе би ла 
на ме ње на уло га у окви ру зах те ва не при ват но сти.71 Без прав не мо гућ но сти на сле ђи ва ња, 
нор ма тив но под ре ђе на му шкар цу, же на је у срп ском дру штву би ла под ре ђе ни парт нер 
у окви ру дру штва72 и бра ка.73 

Да би смо по твр ди ли та кав став, а у кон тек сту на шег при мар ног ис тра жи ва ња лич-
но сти и ли ка кра љи це На та ли је, из вр ши ће мо је дан тест. Та ко ће мо већ по ме ну то про-
жи ма ње ви зу ел ног и вер бал ног ис ко ри сти ти да би смо по твр ди ли те зу о пот чи ње но сти 
же на, па и вла дар ки, у окви ру срп ског дру штва у XIX ве ку. То ме ће по слу жи ти и че ти-
ри ви зу ел не пред ста ве кра љи це На та ли је из фон да Исто риј ског му зе ја Ср би је, на ста ле 
до 1880. По мо ћу њих ће мо ја сно ука за ти на кул тур ни мо дел ко ји је об ли ко вао лич ност 
кра љи це На та ли је, као и на ко ји је на чин срп ска за јед ни ца же ле ла да ви ди су пру гу јед-
ног срп ског кра ља. Од ра сла у па три јар хал ној сре ди ни, при пре ма на за до бру уда ју, фи-

66 M. D. Sche riff, The Por tra it of the Qu e en, Ma rie-An to i net te. wri tings on the Body of a qu e en, Ed. by. D. 
go od man, 45–71, по себ но 47–52.

67 L. wolff, Hap sburgs Let ters: The Di sci pli nary Dyna mics of Epi sto lary Nar ra ti ve in the Cor re spon den ce of 
Ma ria The re sia and Ma ria-An to i net te, Ma rie-An to i net te. wri tings on the Body of a qu e en, 25–44.

68 B. we i sbrod, The a tri cal Mo narchy: The Ma king of Vic to ria, The Мodern Fa mily Qu e en, The Body of the 
qu e en. gen der and Ru le in the Co urtly world 1500–2000, Ed. by. R. Schul te, 238–253, по себ но, 245.

69 C. Bri ce, Qu e en Marg he ri ta (1851–1926). The Only Man in the Ho u se of Sa voy, Исто, 195–215, по себ но, 196.
70 R. we il, Royal Flesh, Gen der and the Con struc tion of Mo narchy, Исто, 88–102, по себ но, 99.
71 А. Сто лић, Род ни од но си у цар ству по де ље них сфе ра, 89–111.
72 А. Ву ле тић, Власт му шкар ца, по кор ност же на, из ме ђу иде о ло ги је и прак се, При ват ни жи вот код Ср ба 

у де вет на е стом ве ку, прир. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, Бе о град 2006, 112–132, посеб но 113.
73 Н. Ми шко вић, Дра ги мој Ми ле та. Пре пи ска Је ле не Но ва ко вић као огле да ло по ро дич них од но са у бе о-

град ској по ли тич кој ели ти кра јем 19. ве ка, Исто, 509–525.
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Сл. 2. Краљица Наталија, 1875 (ИМС) Сл. 3. Краљица Наталија, друга половина 
8. деценије XIX века (ИМС)

Сл. 4. Краљица Наталија и престолонаследник 
Александар, друга половина 8. деценије 

XIX века (ИМС)

Сл. 5. Краљица Наталија, престолонаследник 
Александар и краљ Милан, друга половина 

8. деценије XIX века (ИМС)
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но обра зо ва на, кра љи ца На та ли ја је би ла ис кон стру и са на до бра су пру га.74 Пу на ве ре у 
иде а ли зо ва ну сли ку сво га му жа она је до шла у сре ди ну ко ја је тра жи ла вла дар ку по 
ме ри сво га вла да ра, и она је ту сли ку по сло бод ној во љи по ну ди ла на ро ду.

На тој пр вој сли ци ко ју смо из ло жи ли у окви ру овог мо за и ка ви ди мо мла ду за руч ни-
цу кне за Ми ла на (сл. 2). Мла да де вој ка, без соп стве ног прав ног и имо вин ског ста ту са, 
мар ки ра на нат пи сом ко ји је де фи ни ше као за руч ни цу све тлог кне за, ја сно ука зу је на 
по зајм ље ну лич ност бу ду ће вла дар ке ко ју ма пи ра су бјек ти ви тет ње ног му жа. Сле де ћа 
сли ка је њен при каз у јед ном не у трал ном про сто ру, у ко сти му срп ско-гра ђан ског про-
фи ла (сл. 3). Из сли ке се ја сно очи та ва да је ње но те ло по ни ште но, и да оно по ста је 
одо ра зах те ва ног иде а ла срп ске ели те, чи је је оте ло тво ре ње ко стим ко ји но си. Тре ћом 
сли ком да та је јед на сен ти мен тал на пред ста ва, у чи јем се цен тру на ла зи ви зу е ли за ци ја 
чул ног од но са мај ке и де те та, кра љи це На та ли је и пре сто ло на след ни ка Алек сан дра 
(сл. 4). Че твр та пред ста ва је стан дард но ви зу ел но ре ше ње: пред ста ва по ро дич не иди ле, 
оли че не у три ја ди отац–мај ка–син, увод је ди рект но у сфе ру по де ље них уло га75 (сл. 5). 
Ак тив ни отац, вла дар, вој ник у уни фор ми, за гле дан је у хо ри зонт као па ра диг му јав ног 
де ла ња. Кра љи ца је опо зит но пред ста вље на у се де ћем, пот чи ње ном по ло жа ју. Не гле да-
ју ћи ди рект но у по сма тра ча, она је фо ку си ра на на сво га си на, чи ја бу дућ ност де фи ни-
ше и њен бу ду ћи со ци јал ни ста тус, огра ни чен при ват ним про сто ром. Пред ста вље ним 
сли ка ма ука за но је на оп шти обра зац ме ста и род не уло ге у окви ру европ ске ви зу ел не 
кул ту ре. По глед на же ну и по ро ди цу кре тао се у окви ру до ми нант ног му шког по гле да, 
и био је јед нак и за обич ну гра ђан ску по ро ди цу и за вла дар ску. Из јед на ча ва ње вла дар-
ског и гра ђан ског мо де ла, као и њи хо во ви зу ел но пред ста вља ње, део је ши рег кул тур ног 
ко да, али и но вог по ли тич ког дис кур са. Но ва моћ бур жо а зи је ну жно је во ди ла ка огра-
ни че њу уло ге мо нар хи је. У кон сти ту ци о нал ним мо нар хи ја ма би ти вла дар-гра ђа нин 
би ло је по жељ но, па чак и ну жно. Иде а ли и прак се но вог гра ђан ског дис кур са по ста ли 
су део вла дар ског ре пре зен то ва ња, као што су и на сле ђе ни обра сци вла дар ских ри ту-
а ла по ста ја ли део гра ђан ског иден ти те та. 

Упр кос до ми нант ном мо де лу, ко ји се за сни ва на род ној ди фе рен ци ја ци ји у Ср би ји 
XIX ве ка, пре ма но ви јим сту ди ја ма же на је у окви ру срп ског дру штва има ла и ак тив ну 
уло гу,76 услед че га се на пу шта став о стро гој се па ра ци ји мо ћи у окви ру род не по де ле у 
са вре ме ној на у ци.77

Упра во ће се у слу ча ју кра љи це На та ли је по твр ди ти из не та те за и за па зи ти од сту-
па ње од јед но стра ног по гле да о пот пу ној ис кљу че но сти же на, па и вла дар ки из зо не 
јав не сфе ре де ло ва ња. По ли тич ке ам би ци је кра љи це На та ли је по че ле су да се ис по ља ва ју 
већ то ком срп ско-тур ског ра та 1876–78. Та ко је она, об у че на у срп ски на род ни ко стим, 
јав но де мон стри ра ла свој на ци о нал ни па тос на мо ле ба ну за по моћ срп ском оруж ју у 
бе о град ској Са бор ној цр кви.78 Бо дре њем му жа и ис ти ца њем ве ре у срп ску ствар она је 

74 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 49–68.
75 S. Ruby, Mut ter kult und Fem me Fa ta le. Fra u en bil der, 513.
76 А. Ву ле тић, Власт му шкар ца, по кор ност же на из ме ђу иде о ло ги је и прак се, 125; О мо ћи же не у до ме-

ну ви зу ел не кул ту ре: Н. Ма ку ље вић, Моћ на же на – ег зо тич на по ја ва: Же на осман ског Бал ка на у европ ским 
пу то пи си ма Но вог ве ка, Европ ска сли ка Бал кан ске же не, уред. ђ. С. Ко стић, Кра гу је вац 2009, 30–45.

77 R. Schul te, Con cep tual Ap pro ac hes to the Qu e en’s Body, 2.
78 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, II, прир. М. Ја го дић, Бе о град 2006, 328.
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по че ла да кре и ра соп стве ни имиџ, у окви ру јав ног про сто ра. Та ко су је ви де ли и стра ни 
пу то пи сци, ка ко све до чи Ан ђе ло де Гу бер на тис: Она је ле па, дра га, она је као до бра 
ви ла срп ског на ро да, и до бри дух срп ског кра ља... ње на ода ност зе мљи иде до хе ро и зма 
(на род је обо жа ва).79 Сли ка узор не вла дар ке и ве ли ке па три от ки ње по ста ће по ла ко њен 
иден ти фи ка ци о ни мо дус у ве ћем де лу срп ске јав но сти. Кре и ра ње ње не јав не лич но сти 
кул ми ни ра ло је то ком срп ско-бу гар ског ра та 1885. По др жа ва ње по не кад ме лан хо лич ног 
му жа, же ља да уз ја ше ко ња и кре не у рат,80 бо дре ње срп ских офи ци ра и вој ни ка асо ци-
ра ју на ста ри ели за бе ти јан ски код, по ко ме вла дар ка има те ло же не али сто мак и ср це 
му шкар ца.81 Кул ми на ци ју ње ног ими џа до стиг ну ту то ком ње не по мо ћи ра ње ни ци ма за 
вре ме ра та, пра ти ла је и ви зу ел на кул ту ра (сл. 6). Ани ми ра њем бе о град ских го спо ђа, 
као и лич ним тру дом на збри ња ва њу ра ње них, по твр ди ла је и соп стве ну сли ку у јав но-
сти. Сећање на ње но по жр тво ва ње оста ло је трај но у ко лек тив ној све сти на ро да. Без об зи-
ра на то што је ми ло ср ђе, оли че но у до бро твор ним и ху ма ни тар ним ак тив но сти ма, зах те-

79 А. де Гу бер на тис, Ср би ја и Ср би, Бе о град у де вет на е стом ве ку. Из де ла стра них пи са ца, Бе о град 2008, 
149.

80 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 161.
81 Та ко је јав ност ви де ла ен гле ску кра љи цу Ели за бе ту Пр ву: R. Schul te, Con cep tual Ap pro ac hes to the 

Qu e en’s Body, 2.

Сл. 6. Краљица Наталија дочекује рањенике, 1885 (ИМС)
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ва но од же на и вла дар ки82 као део про све ће ног пи је ти зма и хри шћан ског ка ри та са,83 и 
упр кос ве ро ват ној ху ма ној ем па тич но сти кра љи це пре ма ра ње ни ци ма, ње но исту па ње 
на та кав на чин за си гур но је по ред учвр шћи ва ња по љу ља ног угле да кра ља Ми ла на, као и 
це ле зе мље, по сред но или не по сред но би ло у слу жби са мо про ја вљи ва ња. Уко ли ко узме-
мо у об зир чи ње ни цу да је рат са Бу гар ском 1885. био из гу бљен и да се кнез спре мао да 
по ну ди остав ку, та кво по на ша ње кра љи це до дат но по твр ђу ју оно вре ме на све до че ња да 
је хте ла у јед ном тре нут ку и да пре у зме власт.84

Про ме ну ста ва и на пу шта ње скро ви тог ме ста ре зер ви са ног за су пру гу вла да ра то-
ком осам де се тих го ди на XIX ве ка пра ти ла је ње на ак тив на уло га у кон сти ту и са њу 
жен ског про сто ра. Ор га ни зо ва њем број них по се ла и за ба ва на дво ру кра љи ца је по ста-
ла сво је вр сни иде а тор жен ске еман ци па ци је у срп ском дру штву.85 По став ши ма тро на 
срп ског дру штва, она је кре и ра ла жен ски про стор, у ко ме су же не под ње ним по кро ви-
тељ ством по ста ја ле део кул тур ног жи во та Бе о гра да.86 Упра во та ко и Луј Ле же на во ди: 
Са ло ни су рет ки и те шко је у њих ући. То се мо же за хва љу ју ћи кра љи ци На та ли ји, по ла  
Ру ски ња, по ла Ру мун ка... она уво ди при је ме... да срп ске го спо ђе упо зна ју ча ри овог при-
јат ног жи во та...87 У на став ку, он за кљу чу је да су са ло ни, а са мим тим и уче шће же на 
у окви ру њих, ме та фо ра сло бо де јед не зе мље. Упра во та кав по зи ти ван став о са ло ни ма 
(по се ли ма) као ме сту псе у досо ци јал ног суп сти ту та за еду ка ци ју же на из но се и са вре ме-
ни ис тра жи ва чи кул ту ре са ло на, нај че шће ве за не за фран цу ско под руч је XVIII ве ка.88 
Исти за кљу чак мо же се при ме ни ти и на жен ске про сто ре ко је је ор га ни зо ва ла кра љи ца 
На та ли ја. Про ток ин фор ма ци ја, кре и ра ње јав не и ин те лек ту ал не сце не, укљу че ње же на 
ма кар и на по сре дан на чин у окви ре мод ног, кул тур ног и ми са о ног жи во та, као и де ли-
мич но укљу че ње по је ди них де ло ва по пу лу са у окви ре стро го ко ди фи ко ва ног жи во та 
дво ра, од ли ке су ка ко фран цу ских са ло на89 та ко и двор ских жен ских кру жо ка ко је је 
ор га ни зо ва ла кра љи ца На та ли ја.90 Сто га се мо же мо сло жи ти са ста вом да са ло ни не 
са мо што ни су узроч ни ци евен ту ал не ефе ми ни за ци је (де ге не ра ци је) за јед ни це већ, на-
про тив, они су је дан од ге не ра то ра ре ге не ри са ња дру штва.91

Та ква вла дар ка, но си лац жен ске све сти у Ср би ји, али и осо ба са ја сним ста вом о 
сво јој уло зи, по ста ла је кра љи ца На та ли ја то ком осам де се тих го ди на XIX ве ка. Ова кав 

82 На сли чан на чин је и цар Фра ња Јо сиф зах те вао од ца ри це Ели за бе те да по ма же ра ње ни ци ма у Бу дим-
пе шти на кон не по вољ ног мо мен та у аустриј ско-пру ском ра ту 1866: A. Fre i feld, Em press Eli sa beth as Hun ga rian 
Qu e en: The Uses of Ce le brity Mo nar chism, The Li mits of Loyality. Im pe rial Symbo lism, Po pu lar Al le gi an ces and Sta te 
Pa tri ot ism in the La te Hab sburg Mo narchy, Ed. By. L. Co le, D. Unowsky, New york, Ox ford 2007, 138–161, по себ но 149.

83 Та ко ца ри ца Ма ри ја Те ре зи ја у пра вил ни ку по на ша ња за сво ју ћер ку Ма ри ју Ан то не ту ис ти че и ну-
жност уче шћа у ху ма ни тар ним ак ци ја ма: R. Schul te, Mаdame, Мa Chère Fil le-De a rest Child: Let ters from Im pe rial 
Mot hers to Royal Da ug hters, The Body of the qu e en. gen der and Ru le in the Co urtly world 1500–2000, Ed. by. R. 
Schul te, 156–194, по себ но 161. На сли чан на чин се и кра љи ца На та ли ја обра ти ла же на ма у ли сту До ма ћи ца, ре чи ма 
да се па три от ска уло га же не про ја вљу је кроз бол нич ки рад: До ма ћи ца, бр. 3, год. 1 (Бе о град, сеп тем бар 1875), 42.

84 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, III, 309.
85 П. Ди ми три је вић-Сто шић, По се ла у ста ро ме Бе о гра ду, Бе о град 1965, 85–96.
86 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 36–37.
87 Л. Ле же, Са ва, Ду нав, и Бал кан, Ср би ја и Ср би, Бе о град у де вет на е стом ве ку. Из де ла стра них пи са ца, 128.
88 D. go od man, En lig hten ment Sa lons: The Con ver gen ce of Fe ma le and Phi lo sop hic Амbitions, Eig hte ent-Cen tury 

Stu di es, Vol. 22, No. 3, Spe cial Is sue: The French Re vo lu tion in Cul tu re, (Spring, 1989), 329–350, по себ но 334.
89 Исто, 338–340.
90 П. Ди ми три је вић-Сто шић, По се ла у ста ро ме Бе о гра ду, 89.
91 D. go od man, En lig hten ment Sa lons: The Con ver gen ce of Fe ma le and Phi lo sop hic Амbi ti ons, 336.
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став кра љи це мо же се уочи ти и на скулп-
ту ри ко ју је 1886. по ње ном по до би ју из ра-
дио Ала још штробл (сл. 7).92 На стра ну да 
ли се умет ник из ра зио већ ка нон ским ико-
но граф ским и стил ским је зи ком у пред-
ста вља њу вла дар ки. ње но мо ну мен тал но 
по пр сје, као и став и из раз пун диг ни та са, 
не сум њи ва су по твр да те зе да је кра љи ца 
На та ли ја93 ис ко ра чи ла из зо не при ват но сти 
и ушла у бор бу за за у зи ма ње по ли тич ког 
ха би ту са.

Да, упра во је та ква же на и кра љи ца по-
ста ла то ком де це ни је од до ла ска у Ср би ју 
кра љи ца На та ли ја. Раз ру ше ни иде а ли у 
по гле ду на брач ни жи во т,94 су о ча ва ње са 
ствар ним су пру жни ком, ко ји ни је принц 
из бај ке (кне же ве пре љу бе...), су ко би око 
ста ра тељ ства над си ном, до при не ли су да 
она још ви ше очвр сне и за поч не бор бу за 
сво је ме сто у срп ском дру штву. њен но ви 
иден ти тет се мо же са же ти ре чи ма ко је је 
из го во ри ла 1887:

Гор да сам, го во ри ла, па не мо гу да 
по пу стим. Краљ хо ће да има уза се по 
не ку сук њу, а ја не мо гу да сам све јед на ко 
уз ње га.95

Та ква кра љи ца ни је би ла по уку су јед ног де ла срп ске ели те. Ко ре ћи кра љи цу због 
не до стат ка уми ља то сти, и кро то сти по мо ћу ко је би за др жа ла му жа,96 Ни ко ла Кр стић 
је су бли ми рао ве ћин ски став у окви ру епо хе ко ји се са сто јао у зах те ва ној по кор но сти 
же не му жу. Исто вре ме но је не до ста так те по кор но сти мар ки рао же ну као крив ца за евен-
ту ал ни брач ни дис ба ланс.

Си ту а ци ја се ни је до бро од ви ја ла по кра љи цу. Раз вод бра ка и њен од ла зак из зе мље 
1887. учи ни ли су је ра њи вом.97 Скло ње на с јав не по зор ни це, без мо гућ но сти ин тер вен-

92 Основ ни по да ци о скулп ту ри: Т. Јо ва но вић-Че шка, Скулп ту ра. Ка та лог збир ке Исто риј ског му зе ја 
Ср би је, Бе о град 2009, 253. 

93 Не над Си мић је за кљу чио да би ста кра љи це На та ли је, рад Пе тра Убав ки ћа, оди ше из ра зом охо ло сти 
вла дар ке: Н. Си мић, Пе тар Убав кић (1850–1910). Жи вот и рад пр вог ску лп то ра об но вље не Ср би је, 149.

94 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 75 и да ље. 
95 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, III, 305.
96 Исто.
97 Ни ко ла Кр стић на во ди раз ло ге за што ни је до бро да се краљ и кра љи ца раз ве ду, она по уста ву има пра во 

да у вр е ме ма ло лет ства бу де ре гент, али по уста ву не ма пра во да се ме ша у зе маљ ску упра ву (би ле би раз ми-
ри це): Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, Бе о град 2007, прир. М. Ја го дић, 26–27.

Сл. 7. Алајош штробл, Краљица Наталија, 
1886 (ИМС)
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ци је у окви ру двор ског и по ли тич ког жи во та, она је у ве ли кој ме ри мар ги на ли зо ва на. 
Про ме ном по ли тич ких окол но сти 1889. и од ласком кра ља Ми ла на из зе мље на ста ће по-
вољ ни ја по ли тич ка кли ма у зе мљи, што ће омо гу ћи ти по вра так кра љи це На та ли је у Бе о-
град. Од тог тре нут ка, па до ње ног из гнан ства 1889, траје муч на и ис цр пљу ју ћа бор ба су-
пру жни ка. Три јум фал ни до ла зак у Бе о град, по здра вљен од ма се све та, ука зао је на траг 
ко ји је кра љи ца оста ви ла у ко лек тив ном се ћа њу по пу лу са (сл. 8). Та кав од зив је за кра-
љи цу био знак да мо же за по че ти сво ју бор бу, бу ду ћи да јој је јав но мње ње на кло ње но.

Бор ба су пру жни ка као па ра диг ма бор бе по ло ва од ви ја ла се и на кул тур но-по ли-
тич ком по љу: кра љи ца На та ли ја као за го вор ник ру ског ути ца ја и краљ Ми лан као аги-
та тор у ко рист аустриј ског. Тај су коб ути ца ја пре ла мао се у ли ку њи хо вог де те та, пре-
сто ло на след ни ка Алек сан дра. Пре сто ло на след ник Алек сан дар, ко ји их је сво је вре ме но, 
у вре ме брач них тр за ви ца, је ди но још спа јао,98 по стао је жа ри ште њихових су ко ба. 
Бор ба за де те би ла је бор ба за соп стве ну ле ги ти ми за ци ју. Пре сто ло на след ник је као 
но си лац сим бо лич ког ка пи та ла по стао сим бол бор бе брач ног па ра и тро феј ко ји је по-

98 А. де Гу бер на тис, Ср би ја и Ср би, 149.

Сл. 8. Дочек краљице Наталије у Београду, 1889.
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бе ди о цу оси гу ра вао ста ту сну бу дућ ност. Упр кос то ме што је краљ Ми лан на пу стио зе-
мљу, кра љи чи на си ту а ци ја ни је би ла ком фор на. На и ме, у до го во ру с кра љем Ми ла ном 
ње на сло бо да кре та ња је би ла огра ни че на. Она је би ла при мо ра на да уме сто дво ра за 
ме сто свог бо рав ка иза бе ре дом сво је двор ске да ме на Те ра зи ја ма, у ко ме ће про ве сти 
на ред ни пе ри од под при смо тром вла сти. 

Кључ но огра ни че ње ко је је власт на мет ну ла кра љи ци На та ли ји оли че но је у чи-
ње ни ци да је мо гла са мо не ко ли ко пу та го ди шње да по се ти си на. Огра ни че на сло бо да, 
а по себ но не мо гућ ност да по сво јој во љи ви ди си на,99 учи ни ли су је сво је вр сном му че-
ни цом у очи ма јав но сти. Је дин ство мај ке и си на, као део сен ти мен тал ног па то са епо хе 
у кра љи чи ној об ра ди, по ста ло је део ње ног по ли тич ког пла на. Одво је на од де те та, она је 
из гу би ла до бар део соп стве ног сим бо лич ког кре ди би ли те та, бу ду ћи да су де ца и у XIX 
ве ку би ла но си о ци број них ис кон стру и са них зна че ња.100 По већ уста ље ном ме ха ни зму 
ко ји је ста јао на рас по ла га њу вла дар ка ма у окви ру но во ве ков ног вла дар ског кон цеп та,101 
она је по че ла да кре и ра соп стве ну сли ку ка те го ри јал но је ве зав ши за пред ста ву пре сто-
ло на след ни ка као но си о ца за јед нич ке по ли тич ке бу дућ но сти. Оту да и њен ва пај:

Ко чо пе ре се у двор ским ко ли ма док се во зе у скуп шти ну... Не ка ми са мо до зво ле да 
јед не да љи не одем у цр кву са де те том и по кли чи би им од зва ња ли у уши ма сле де ћих де сет 
да на.102

Вр ло до бро схва тив ши моћ јав ног мње ња, она га је на раз не на чи не кре и ра ла, про-
ник нув ши у ње го ву сна гу бо ље од дру гих.103 У ве ку ка да су и кон сти ту ци о нал ни мо нар-
си, па и срп ски мо нар си, за ви си ли од јав ног мње ња,104 ја вља се и фе но мен ма се,105 на који 
су вла да ри и вла дар ке ши ром Евро пе мо ра ли озбиљ но мислити кре и ра ју ћи свој ви зу-
ел ни лик.106 Уме сто за тво ре них кру го ва елит не јав но сти ко ја је пер ци пи ра ла лич ност 
вла да ра у пе ри о ду до XIX ве ка,107 ма са као оте ло творе ње нај ши рих дру штве них сло је ва 
по ста је би тан ре гу ла ци о ни фак тор у јав ном жи во ту де вет на е сто ве ков них дру шта ва. Кра-
љи ца На та ли ја је од лич но раз у ме ла по сто ја ње и јав но сти, али и ма се, и сход но то ме је 
и кре и ра ла имиџ.

99 Сло бо дан Јо ва но вић на во ди да је кра љи ца На та ли ја за че тр на ест ме се ци, ко ли ко је бо ра ви ла у Бе о гра ду, 
си на ви де ла са мо се дам пу та: С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, Са бра на де ла, књ. 6, 137.

100 О де те ту као ме ди ју му на мет ну тих сим бо лич ких зна че ња: В. Си мић, Свет де те та и ње го ва сли ка у 
срп ској умет но сти 19. ве ка, При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, прир. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, 
133–161, по себ но 134. 

101 Та ко је Ка та ри на Ме ди чи ко ри сти ла сво ју де цу у ци љу свог по ли тич ког ле ги ти ми те та у Фран цу ској 
у XVI ве ку: K. Craf word, Cat he ri ne de Médi cis ant the Per for man ce of Po li ti cal Mot her hood, The Six te enth Cen tury 
Jo ur nal, XXXI/3 (2000), 643–673.

102 Кра љи чи но пи смо је од 12. ок то бра 1889. го ди не: Пи сма Кра љи це На та ли је Обре но вић, прир. И. ха џи-
-По по вић, 58–59.

103 Та ко се Ни ко ла Кр стић пи тао на кон штам па ња Спо ме ни це о про гон ству од стра не кра љи це, на срп-
ском и фран цу ском: шта ће јој то, не схва та ју ћи да кра љи ца На та ли ја на тај на чин кре и ра бу дућ ност, што ће 
се и по твр ди ти ње ним ка снијим по врат ком у зе мљу: Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 148.

104 И. Бо ро зан, Ре пре зен та тив на кул ту ра и по ли тич ка про па ган да, Спо ме ник кне зу Ми ло шу у Не го ти-
ну, Бе о град 2006, 29–40.

105 Основ на сту ди ја о фе но ме ну ма се: E. Ka ne ti, Ma sa i moć, za greb 1984.
106 J. Plun kett, Qu e en Vic to ria. First Me dia Mo narch, Ox ford Uni ve rsity Pres 2003. 
107 J. Ha ber mas, Jav no mnje nje, Is tra ži va nje u obla sti jed ne ka te go ri je gra đan skog dru štva, Be o grad 1969, 11–22.
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У окви ру тог дис кур са ви зу ел но се на мет ну ло као је зик при јем чив ши рим кру го-
ви ма јав но сти, па и ма си. Кул ми на ци ја ви зу е ли за ци је вла дар ских сли ка, уз по моћ раз-
ли чи тих ма сме ди ја, де си ла се кра јем XIX ве ка.108 На исти на чин, пу тем ви зу ел них ме ди ја 
је и срп ска сре ди на ма пи ра ла кра љи чин лик. По твр да та квог ста ва ја сно се уоча ва уви дом 
у пи смо ко је је Са ва Гру јић упу тио кра љи ци На та ли ји: Го спо ђа Бу чо вић пре да ла нам 
је ва шу из ва нред ну фо то гра фи ју. Бла го да ри мо ва шем ве ли чан ству, што сте нам да ли 
мо гућ но сти да вас овог пу та бар у сли ци ви ди мо. Хва ла Бог.109 Ме ђу тим, сред ства ко ја су 
ко ри сти ли дру ги европ ски мо нар си, и ко ја су би ла у слу жби кра љи це у пе ри о ду пре из-
гнан ства из Ср би је,110 ни су би ла на рас по ла га њу кра љи ци На та ли ји на кон ње ног по врат ка 
у зе мљу 1889. С об зи ром на то да се њен ви зу ел ни лик ни је мо гао на ћи у том пе ри о ду у 
окви ру зва нич не ме диј ске про па ганд не по ли ти ке (осим у календару Орао за 1890, стр. 
15–18), она се пре зен то ва ла уче шћем у јав ном жи во ту, бу ду ћи да су из ве шта је о ње ном 
кре та њу пре но си ле на кло ње не јој Ма ле но ви не.111 Та ко је пу тем штам пе, као нај ма сов ни-
јег ко му ни ка ци о ног ме ди ја, кра љи ца кре и ра ла соп стве ни сим бо лич ки лик. По ја вљи ва-
ње на од ре ђе ним про сла ва ма,112 ис ти ца ње ху ма но сти,113 уз сер ви ра ње сен ти мен тал них 
при ча о кра љи чи ном ми ло ср ђу,114 слу жи ли су да се ис так не ак тив но по сто ја ње кра љи це 
На та ли је. Исто вре ме но прак ти ко ва ње шет ње Кнез Ми ха и ло вом115 и Те ра зи ја ма,116 као 
нај јав ни јим ко му ни ка ци о ним ка на ли ма гра да, чи ни ли су ње ну по јав ност при сут ном. 
Вр ху нац ње них по ли тич ких ам би ци ја упра во је де мон стри ран у окви ру јед ног јав ног 
про сто ра. Цр ква је, као огле да ло гла са јав но сти у XIX ве ку, би ла про стор у ко ме се 
пре ла мао јав ни жи вот.117 Та ко Ми лан ђ. Ми ли ће вић 1890. бе ле жи до га ђај ко ји се збио 
у бе о град ској Са бор ној цр кви: Же на до ста: све се гу ра ју да ви де да ли је Кра љи ца у 
сто лу. Не бе ше је. Убр зо су окол но сти про ме ње не. При ли ком уда је кра љи чи не при ја-

108 C. Bri ce, Qu e en Marg he ri ta (1851–1926). The Only Man in the Ho u se Sa voy, The Body of the qu e en. gen der 
and Ru le in the Co urtly world 1500–2000, Ed. by. R. Schul te, 195–215, по себ но 195.

109 Спо ме ни ца Њ. В. Кра љи це На та ли је, 17.
110 По во дом про сла ве срп ске не за ви сно сти у Бе о гра ду из ве штај на во ди да су се број не сли ке кра љи це 

На та ли је на ла зи ле на јав ним зда њи ма, али и до мо ви ма у Бе о гра ду: Про сла ва срп ске не за ви сно сти, Ис ток, бр. 92, 
год. 8, (Бе о град, 13. ав густ 1878).

111 У Ма лим но ви на ма је на кон кра љи чи ног про гон ства 1891. штам пан оглас за Спо ме ни цу Њ. В. Кра љи це 
На тали је о про гон ству: Ма ле но ви не, бр. 127, год. IV, (Бе о град, 10. мај 1891); Та ко ђе су Ма ле но ви не пре но си ле 
од 18. ју ла 1891. у фељ то ни ма де ло ве књи ге Пра ва исти на о про гон ству Кра љи це На та ли је: Ма ле но ви не, бр. 
194, год. IV, (Бе о град, 18. јул 1891).

112 Кра љи ца је по се ти ла за ба ву Бе о град ског стре љач ког дру штва: Ма ле но ви не, бр. 36, год. III, (Бе о град, 
5. фе бру ар 1890); Кра љи ца је по се ти ла кон церт гу дач ког ор ке стра, Ма ле но ви не, бр. 58, год. III, (Бе о град, 27. 
фе бру ар 1890).

113 Та ко је да ла си ро ти њи 1000 ди на ра: Ма ле но ви не, бр. 226, год. III, (Бе о град, 20. ав густ 1890).
114 Но ви не пре но се да је јед на ста ри ца но си ла др ва пред ста ном кра љи це. На кон што их је ис пу сти ла, ни ко 

јој ни је по мо гао до краљ и це. На та кав гест ста ри ца је од го во ри ла са су за ма у очи ма: Леп по јав, Ма ле но ви не, 
1. фе бру ар, бр. 34, 1891.

115 Ма ле но ви не, бр. 53, 22. фе бру ар 1890.
116 Кра љи ца На та ли ја је у прат њи Ста не Бо ги че вић про шета ла Кнез Ми ха и ло вом: Ма ле но ви не, бр. 252, 

год. III, (Бе о град, 15. сеп тем бар 1890).
117 О цр кви као јав ном про сто ру: Н. Ма ку ље вић, Цр ква Све тог Ар хан ге ла Га ври ла у Ве ли ком Гра ди шту, 

Ве ли ко Гра ди ште 2006, 10–19. У при лог тврд њи о цр кви као јав ном про сто ру го во ри и чи ње ни ца да је су коб 
кра љи це На та ли је и кра ља Ми ла на кул ми ни рао упра во у цр кви (5/17. април 1887). Кра љи ца је том при ли ком 
од би ла да се ру ку је са го спо ђом На зос сма тра ју ћи је љу бав ни цом кра ља Ми ла на, што је раз бе сне ло кра ља. 
Тај до га ђај је убр зо по стао пред мет ба вље ња чар ши је: Кра љи ца На та ли ја Об ре но вић, Мо је ус по ме не, прир. 
Љ. Тр гов че вић, 196–198.
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те љи це Ца не Бо ги че вић, у Са бор ној цр кви у Бе о гра ду 1891, но ви не су пре не ле сле де ћи 
из ве штај:

И кра љи ца до ђе у цр кву на вен ча ње. На шав ши стол кра љи чин за стрт и узи цом улаз 
у ње га спре чен, она љу ти то пре ки ну узи цу, од ба ци за стор и уђе у стан. Мо же се ми сли ти 
да је њен по сту пак про из вео сен за ци ју.118

Овај чин пла стич но ука зу је на кра љи чи не пре тен зи је. Се сти на пре сто (Бо го ро ди-
чин трон) ре зер ви сан за вла дар ку,119 при том сво јом ру ком ски ну ти врп цу као знак по ти-
ра ња фи зич ке за бра не, сва ка ко је кор по рал ни али и сим бо лич ки акт ко ји го во ри о кра-
љи чи ном по и ма њу соп стве ног ста ту са. Баш као што је и ре кла јед ном при ли ком гро фу 
ху ња ди ју: Ја сам сво је ве ће и свој са вет.120

Упра во се та ко и по на ша ла кра љи ца у том пе ри о ду, као да је сам Бог из над ње, док, 
и по ред ње га, од лу ке до но си она са ма. Та ква вла дар ка, ма тро на, охо лог ста ва, била је 
тих го ди на кра љи ца На та ли ја. При че о не жној и ми ло срд ној кра љи ци ко је су је пра ти-
ле по до ла ску у Ср би ју по ста ле се део из гу бље не про шло сти. Бес по штед на по ли тич ка 
бор ба тра жи ла је јед ну дру га чи ју кра љи цу.

Сто га и за вр ше так ње ног бо рав ка у Бе о гра ду у том пе ри о ду ни је имао сре ћан крај. 
По вра так кра ља Ми ла на у зе мљу усло жнио је и ина че ком пли ко ва ну си ту а ци ју.121 При-
ти сак кра ља да се кра љи ца про те ра, уз аси стен ци ју Ни ко ле Па ши ћа, спро вео је и у ре чи 
пре то чио Јо ван Ри стић:

же на или се по ко ра ва му жу или га оста вља, Ви ни сте хте ли да чи ни те ни јед но ни 
дру го. Но до кле се сво ме му жу на ме ће те, у на род сте уба ци ли уга рак раз до ра и зе мљу 
др жи те у не пре ста ној кри зи и тр за ви ци.122

Та ко је по но во род на ди фе рен ци ја ци ја и тра же на хи је рар хи ја на ска ли по ло ва ис ко-
ри шће на у функ ци ји кон крет ног по ли тич ког мо мен та. Он то ло шка по сто ја ност по ло ва 
по ста ла је део по ли тич ке стра те ги је ра зу мљи ве и при хва тљи ве и за ши ре кру го ве јав-
ног мње ња. На осно ву те про це не, у ма ју 1891. тре ба ло је да кра љи ца бу де про те ра на. 
Ме ђу тим, иде а то ри тог по ду хва та по гре шно су про це ни ли рас по ло же ње јав ног мње ња. 
Пр ви по ку шај на сил ног од во ђе ња кра љи це На та ли је за вр шио се са свим су прот но од 
оче ки ва ног. Бе о гра ђа ни су је оте ли из ру ку жан да ра и на ру ка ма је вра ти ли до ње ног 
пре би ва ли шта, ка ко се на во ди:

Свет јур ну за Кра љи цом, диг не је на ру ка ма, из не се, по са ди у ко ла... Та ко у три јум фу 
вра те кра љи цу на траг. Во ди ли су је кроз Ду бро вач ку, Кнез Ми ха и ло ву, и Краљ Ми ла но ву 

118 Ма ле но ви не, бр. 43, год. IV, (Бе о град, 12. фе бру ар 1891).
119 Та ко сли кар Ни ко ла Мар ко вић при ли ком осли ка ва ња цр кве у Кња жев цу на во ди да тре ба да се из ра ди: 

Стол за ње ну Све тлост Кра љи цу... ко ји тре ба да се до пу ни са јед ном ико ном, очи глед но ми сле ћи на Бо го ро-
ди чин трон: У. Рај че вић, Три ма ло по зна та умет нич ка по сла сли ка ра Ни ко ле Мар ко ви ћа, Збор ник На род ног 
му зе ја за исто ри ју умет но сти XV-2, (Бе о град 1994), 150.

120 Она је те ре чи из го во ри ла као од го вор на апел гро фа ху ња ди ја да оде из зе мље 1891: Ц. ђор ђе вић, 
Пра ва исти на о про гон ству Њ. В. Кра љи це На та ли је, Бе о град 1891, 9.

121 Та ко Ма ле но ви не пре но се вест да је о Спа сов да ну на руч ку код Јо ва на Ри сти ћа кра љ Ми ла н аги то вао 
да се кра љи ца укло ни из зе мље: Ма ле но ви не, бр. 130, 12. мај 1890.

122 Пи смо г. Јо ва на Ри сти ћа Кра љи ци На та ли ји, Ма ле но ви не, 30. ја ну ар, бр. 30, год. III, (Бе о град, 1891).
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ули цу до у њен стан. За све то вре ме свет је 
не пре ста но ву као ко ла кра љи чи на, а око ло 
ње се ти скало сто ти на ма од у ше вље ног све та 
ко ји је гр мео: ура, жи ве ла.123

Та ко је кра љи ца На та ли ја ма кар на трен 
по ста ла кра љи ца ср ца. Три јум фал ни по вра так 
кра љи це на ру ка ма гра ђа на иза звао је ре ак ци-
ју вла сти. Усле ди ли су кр ва ви до га ђа ји, на кон 
то га и ко на чно про те ри ва ње кра љи це На та ли-
је (сл. 9). Очи глед но да су иницијатори овог 
до га ђа ја пот це ни ли кра љи чи но осва ја ње јав ног 
про сто ра. По да так да су де мон стран ти при ли-
ком от ми це кра љи це На та ли је, као и при ли ком 
ње ног вра ћа ња на Те ра зи је, уз ви ки ва ли си на 
мај ци, говори о успе шности из у зет не ма ни пу-
ла ци је јав ним мње њем ко ју је по ка за ла кра љи-
ца, ко ји су на ве ли гра ђан ство на по бу ну про-
тив вла сти.

Сто га и ста во ви Ни ко ле Кр сти ћа:

Кра љи ца не хте или не мо га ше да бу де 
же на ко ја љу би му жа. Она је кра љи ца, по че 
и кра ље ва ма ти и са мо то хте де да бу де и да 
оста не, не узи ма ју ћи на ум да же на, ра ста вље-
на од му жа и као ма ти пре ма де те ту гу би мно-
го... Кра љи чин жи вот је отро ван. Млад и у 
пу ној сна зи, она ни ти је же на ни ти удо ви ца.124 

Из на ве де ног је ја сно да су по је ди ни чла но ви ели те же ну, у овом слу ча ју чак и кра-
љи цу, ви де ли ис кљу чи во као суп сти тут му жа, кра ља,125 а у нај бо љем слу ча ју као мај ку 
пре сто ло на след ни ка. Сто га је и пу но ћа ње не лич но сти би ла на ру ше на. Остав ши без 
му жа, она је оста ла без но си о ца свог ле ги ти ми те та и су бјек ти ви те та. Сход но то ме, по 
Кр сти ћу, она као же на без му жа по ста је не ка вр ста ан дро ге ног би ћа, ко је је ни ти же на 
ни ти удо ви ца. По ни ште ње су бјек ти ви те та, и то не са мо прав ног, по сле ди ца је до га ђа ја 
у ве зи с ње ним про те ри ва њем. Кр стић ће та ко ре ћи: До пу стив ши да на њу, бив шу пре 
крат ког вре ме на кра љи цу, мет ну ру ку на ши гру би и нео те са ни жан да ри, она је до пу-
сти ла да се осра мо ти ње но кра љев ско до сто јан ство, да се по га зи ним бус ко ји тре ба 
да оба ви ја лич но сти вла да о ца и оних ко ји по ро ди ци при па да ју.126

123 Жа ло сни да ни (кр ва ви не ре ди при про га ња њу кра љи це На та ли је), Ма ле но ви не, бр. 124, год. IV, (Бе о-
град, 7. мај 1891).

124 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 148.
125 На ре чи Пан те Срећ ко ви ћа (по што ва о ца ли ка кне за Ми ла на): Ко ја же на не ће да слу ша сво га му жа, 

она ће мо ра ти да слу ша ту ђе га. На та ли ја ни  је хте ла да слу ша Ми лана, па је до че ка ла да слу ша жан да ре. 
(Ма ти ја) Бан се на то ди же и оде... Днев ник М. ђ. Ми ли че ви ћа, 20. мај, 2365, 1891.

126 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 147.

Сл. 9. Прогон краљице Наталије у Београду 
1891, Le Petit Parisien (ИМС)
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Та ко је, по Кр сти ћу, на ру ше но (не и де кон стру и са но) ње но ле ги тим но до сто јан ство 
као не ка да шње вла дар ке, бу ду ћи да се на кон раз во да бра ка гу би так прав ног су бјек та 
ни је мо гао на кнад но ус по ста ви ти. Ов де мо ра мо за ста ти и ука за ти на још је дан ва жан 
аспект Кр сти ће вог ис ка за. Кан то ро ви це во ту ма че ње се за сни ва на прет по став ци да кра-
љев ско до сто јан ство ни ка да не уми ре, али Кр стић за сту па ми шље ње да је оно на ру ше но 
на је дан чу дан на чин. Спу шта њем, и то на сил ним, жан да ра на кра љи чи ну ру ку на ру-
ше на је атем по рал ност кра љи чи ног до сто јан ства. На пр ви по глед то је мо жда чуд но, 
али ни је тако. Те ло, као од раз оте ло тво ре ња кра љи чи ног до сто јан ства, по ста ло је, по 
Кр сти ћу, на кон до ди ра жан да ра про фа но. Кра љи ца је сто га из гу би ла по све ће ност те ла 
и спу сти ла се на ни во де мо крат ског прав ног су бјек та. Те ло је та ко по ста ло пре но сник 
смрт ног до ди ра, што за по сле ди цу има де са кра ли за ци ју све тог.

Но, да ли је кра љи ца На та ли ја при хва та ла соп стве ну прав ну, ми стич ну и на по-
слет ку кор по рал ну не моћ? Упра во су прот но. Су бли ма ци ју та квог ста ва мо же мо ја сно 
уви де ти у ре чи ма ко је је на кон раз во да, 1888, из ре кла Ста ни жу јо вић: Кра ље ви и кра-
љи це сво је ти ту ле ни ка да не гу бе. Сврг ну ти краљ оста је краљ, кра љи ца чак и за кон-
ски раз ве де на, оста је кра љи ца...127 Осла ња ју ћи се на на ве де ни ци тат, а уз са зна ње да се 
она пра ва на спе ци ја лан ста тус ни ка да ни је од ре кла,128 кре ну ће мо у ту ма че ње њеног пор-
тре та ко ји је 1890. на сли као Урош Пре дић, упра во у пе ри о ду ко јим смо се ба ви ли, у 
вре ме кућ ног при тво ра кра љи чи ног.

ЈА САМ КРА ЉИ ЦА МА ТИ: ТУ МА ЧЕ њЕ ПОР ТРЕ ТА КРА ЉИ ЦЕ НА ТА ЛИ ЈЕ

Пор трет кра љи це На та ли је, на стао 1890, са мо се услов но мо же на зва ти вла дар ским 
пор тре том. Вла дар ски пор трет ши ром Евро пе у XIX ве ку под ра зу ме ва офи ци јел ну 
нор му, бу ду ћи да га зва нич но по ручује двор, или не ка дру га јав на ин сти ту ци ја.129 Ти пи-
зи ра ност је пра ти ла офи ци јел ни жен ски вла дар ски пор трет, уко ли ко је же на би ла зва-
нич ни вла дар, или ако је би ла су пру га ва же ћег мо нар ха.130 Пор трет кра љи це На та ли је 
на стао је 1890. у тре нут ку ка да је кра љи ца би ла раз ве де на од сво га су пру га кра ља Ми ла-
на Обре но ви ћа. Исто вре ме но, он је на стао у вре ме ње ног кућ ног при тво ра у Бе о гра ду. 
Да кле, кра љи чин пор трет ни је био зва нич на др жав на по руџ би на, већ је на стао као по-
сле ди ца при ват ног ак та. Та окол ност до ве ла је до то га да се кра љи ца не пред ста ви на 
уоби ча јен на чин ка квим су се пред ста вља ли вла да ри и вла дар ке то ком XIX ве ка. Ме-
сто тип ских по за у окви ру схе ма ти зо ва них ен те ри је ра, уз уста ље ни ак це сор ни де ко рум 
(сту бо ви, ва зе...), кра љи ца На та ли ја је из ре жи ра ла ори ги на лан ен те ри јер у ко ме се 
пред ста ви ла на са мо сво јан на чин.

127 Кра љи ца је на ве де ну из ја ву из ре кла 13. но вем бра 1888: Пи сма Кра љи це На та ли је Обре но вић, прир. 
И. ха џи-По по вић, 53–54.

128 Та ко беч ке Фо со ве но ви не пре но се да је суд у Бе чу спо ре ћи се са кра љи цом њој од у зео екс те ри то ри-
јал ност и пра во на из у зе ће на ко је се она по зи ва ла као члан су ве ре но ве по ро ди це: Бив. Кра љи ца На та ли ја, 
Ве чер ње но во сти, бр. 94, год. XI II, (Бе о град, 17. јул 1906).

129 R. Schoch, Das He rrs her bild in der Ma le rei des 19. Ja hr hun derts, München 1975.
130 Исто, 134. и да ље, сли ке (143–176).
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Пе т на е стог сеп тем бра 1890. збио се за ни мљив до га ђај. Кра љи ца је ше та ју ћи се кор зом, 
код ка фа не „Ал ба ни ја“ да ла јед ном слеп цу 10 ди на ра. На ње го во пи та ње ко је осо ба ко ја 
га је да ри ва ла, од го во ри ла је: Ја сам кра љи ца ма ти. На кон то га сле пац је клек нуо и за хва-
лио се.131 Овај став кра љи чин ни је са мо по твр да на ших ра ни јих те за у ве зи са ауто ре флек-
си јом кра љи це На та ли је, већ је и кључ за раз у ме ва ње пор тре та, ко ји је одсли као Пре дић. 
Бу ду ћи да су из ја ва и пор трет на ста ли исте го ди не, у на став ку тек ста ћемо, из ме ђу оста-
лог, те сти ра ти да ли се кра љи чи на из ја ва мо же при ме ни ти и на струк ту ру пор тре та.

На по чет ку ту ма че ња по ста вља се пи та ње у окви ру ког про сто ра је кра љи ца пор-
тре ти са на. Дра го це ну ин фор ма ци ју о то ме пру жа нам сам сли кар ко ји у сво јој Ауто би о-
гра фи ји на во ди да му је кра љи ца по зи ра ла у бу до а ру.132 

шта је бу до ар? То је жен ски про стор чи ја се ко ди фи ка ци ја ве зу је за фран цу ску 
кул ту ру XVIII ве ка.133 Он се нај че шће де фи ни ше из му шког угла, бу ду ћи да су по бор ни-
ци кул ту ре про све ти тељ ства упу ти ли же сто ке кри ти ке на ра чун бу до а ра. Кон тра сти ра-
ју ћи га ма ску ло зном јав ном са ло ну, као про сто ру отво ре но сти, у ко ме се на де мо кра ти чан 
на чин фор ми ра јав но мње ње, они су бу до ар по ста ви ли на дру гу стра ну тог спек тра. 

Бу до ар је по стао ме сто фри вол но сти, ла сцив но сти, про стор дру го сти, ло кус не чег 
стра шног, не по зна тог, скри ве ног, та јан стве ног, у ко ме же не на пер фи дан на чин пу тем 
кул тур ног ути ца ја оп чи ња ва ју му шкар це. То је ме сто ни ти јав но ни ти пот пу но при ват-
но, оно је на гра ни ци тих сфе ра. Про стор ефе ми ни за ци је му шкар ца, у ко ме вла да лук суз 
и ко мер ци јал ност. Про све ти те љи су чак ишли до тле да су из јед на чи ли и стил и из раз 
жи во та ро ко коа с бу до а ром. За раз ли ку од стро го ма ску ло зног из ра за нео кла си ци зма, 
бу до а ри су по ста ли ме та фо ре жен стве но сти ро ко коа. Ме сто сит них пред ме та, ко ји су оте-
ло тво ре ни за хва љу ју ћи нео ба ве зној де ко ра тив но сти ро ко коа, про све ти те љи су ис ти ца ли 
мо ну мен тал ност нео кла сич них ве ли ких ком по зи ци ја.134

Кул ту ра XIX ве ка је до не ла не ке из ме не у фор ми и структу ри бу до а ра, ко је су се 
пр вен стве но огле да ле у сма ње њу еро ти за ци је са мог про сто ра. Исто вре ме но, бу до ар пре-
ста је да бу де стро го при ва тан про стор же не и по ста је јав ни ји про стор. На осно ву те из-
ме не сам бу до ар до би ја но ве на зи ве, те се по не кад на зи ва и pe tit sa lon или da men zi mer.135 
што се ти че са мог ен те ри је ра, оста ла је на сна зи би нар на род на по де ла. Бу до ар је остао 
про стор скри ве ног му шког по гле да, са ја сно уцр та ном род ном гра ни цом (сл. 10). Та ко 
су бу до а ри као жен ски про сто ри, де фи ни са ни фор ма ма и ма те ри ја ли ма ко ји се ве зу ју 
за жен ски сен зи би ли тет: бла ги за вр ше ци на ме шта ја, ме ки ма те ри ја ли, бар шу на сте за-
ве се, тка ни не ко је пре кри ва ју на ме штај, као и сли ке и фо то гра фи је ма лих ди мен зи ја. 
Кон трате жу жен стве ном про сто ру бу до а ра чи ни ла је рад на со ба му шкар ца, ко ју је са-
чи ња вао ре пре зен та ти ван на ме штај стро гих ли ни ја, ве ли ког га ба ри та, чи ји је вр ху нац 

131 Бе о град ске ве сти, Ма ле но ви не, бр. 252, год. III, (Бе о град, 15. сеп тем бар 1890).
132 М. Јо ва но вић, Урош Пре дић (1857–1953), 251.
133 Ви ше о бу до а ри ма: J. H. Ca sid, Com mer ce on Bo u do ir, wo man, Art and the Po li tics of Iden tity in Eig hte enth 

Cen tury Euro pe, Ed. by. M. Hyde, J. Mi li am, 91–114.
134 По јед но ста вље но ре че но, та би нар на ше ма би во ди ла од Ф. Бу шеа (ро ко ко) ка Да ви ду (нео кла си ци зам); 

Исто, 96.
135 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, Lon don 2009, 157–158.
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рад ни сто – сим бол ак тив ног ста ва му-
шкар ца.

Са да ће мо на чи ни ти из ве сно по ре ђе-
ње бу до а ра у Евро пи с бу до а ром кра љи це 
На та ли је. Из опи са Ан ђе ла де Гу бер на ти-
са са зна је мо ка ко је из ле дао бу до ар срп ске 
кра љи це на дво ру:

Нај зад ула зи мо у апарт ман кра љи-
це На та ли је. Има мно го ле пих ства ри у 
ње ном бу до а ру и днев ној со би, ни шта 
ни је пре на тр па но, шта ви ше из не на ђу ју-
ћим уку сом са ко јим су рас по ре ђе не, не го 
са ма лим ства ри ма ко је ви ди те. У углу на 
ле вој стра ни ка ко уђе те у бу до ар, на ла зи 
се је дан нео би чан ор ма рић са фи о ка ма, 
очи глед но ја пан ски...136

Из на ве де ног опи са нај пре са зна је мо 
да је кра љи ца има ла бу до ар на дво ру. Уви-
дом у план дво ра уоча ва се да се он на ла-
зио иза кра љи чи ног салона.137 Су де ћи по 
струк ту ри кра љи чи ног са ло на, као и ен те-
ри је ру, са лон је био ре пре зен та ти ван про-
стор на ме њен зва нич ним при ма њи ма. 
хи је ра тич на струк ту ра про сто ра из раз је 
це ре мо ни јал не пом пе зно сти ко ја је вла-
да ла у окви ру ен те ри је ра кра љи чи ног са ло на, и део је оп ште кул ту ре ен те ри је ра дво-
ро ва у XIX ве ку.138 Ин тим ни ји про стор био је сва ка ко ре зер ви сан за бу до ар. Ме ђу тим, 
ако се има у ви ду чи ње ни ца да је Гу бер на тис ус пео да уђе у про стор бу до а ра, уоста лом 
као и то да је Пре дић на сли као кра љи цу На та ли ју у бу до а ру, не сум њи во је, као и у Евро-
пи, кра љи чин бу до ар по стао про стор из ве сне тран спа рент но сти, по твр ђу ју ћи с из ве-
сном до зом опре за де кон струк ци ју стро ге би нар не по де ле на јав ни и при ват ни про стор 
у окви ру кул ту ре XIX ве ка.139 Ме ђу тим, си ту а ци ју де ли мич но ком пли ку је чи ње ни ца 
да је кра љи чин бу до ар, ко ји је ви зу е ли зо вао Пре дић, кон сти ту и сан у окви ру гра ђан ске 
ку ће.

Као што смо већ на по ме ну ли, кра љи ца је у пе ри о ду од 1889. до 1891. бо ра ви ла у кући 
сво је двор ске да ме Ста не Бу чо вић, бу ду ћи да јој је би ло за бра ње но да бо ра ви на дво ру. 
Та кав из бор не тре ба да чу ди, бу ду ћи да је Ста на Бу чо вић би ла кра љи чи на осо ба од по-

136 А. де Гу бер на тис, Ср би ја и Ср би, 175.
137 План дво ра jе ре про ду ко ван у: L’il lu stra tion, 27. juin 1903, 424.
138 E. B. Otil lin ger, Ka i ser lic he In ter i u ers. Die Wohnkul tur des Wi e ner Ho fes im 19. Ja hr hun dert, wi en 1997, 

по себ но 17–42.
139 А. Сто лић, Род ни од но су у цар ству по де ље них сфе ра, по себ но 90–94.

Сл. 10. Кнут Еквал, Приближавање, XIX век
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ве ре ња и по што ва ња,140 што све до чи о по себ ним од но си ма ко ји су вла да ли из ме ђу вла-
дар ки и двор ских да ма ши ром Евро пе то ком но вог ве ка.141 Јед но спрат на, жу та ку ћа,142 
на адре си Кра ља Ми ла на, бр. 87,143 ти пич на је гра ђан ска ку ћа фор ми ра на по уку су но-
во ство ре не гра ђан ске кла се у по след њим де це ни ја ма XIX ве ка.144 По зи ци ја ку ће Ста не 
Бу чо вић на глав ној аве ни ји гра да145 са вр ше но је од го ва ра ла кра љи ци На та ли ји ко ја је 
хте ла да, иако под огра ни че њем кре та ња, бу де стал но под оком јав но сти (сл. 11).146 
Исто вре ме но, тај про стор је био у функ ци ји кон стру и са ња јав ног мње ња, бу ду ћи да је 

140 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 141, 214/215.
141 H. wen zel, How Two La di es Steal a Crown: The Me mo irs of He le ne Kot tan ne rin (1439–1440), Тhe Co urt 

Eli za beth of Hun gary (1409–42), The Body of the qu e en. gen der and Ru le in the Co urtly world 1500–2000, Ed. by. 
R. Schul te, 19–42.

142 х. Ви ви јен, Ср би ја – Рај си ро ма шног чо ве ка, Бе о град у де вет на е стом ве ку. Из де ла стра них пи са ца 
Бе о град у 19. ве ку, 163–198, по себ но 193.

143 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, Са бра на де ла 6, Бе о град 1990, 156.
144 О кон сти ту и са њу пр вих гра ђан ских ку ћа у Ср би ји у кон тек сту естет ског про фи ли са ња гра ђан ства: 

М. Ти мо ти је вић, При ват ни про стор и ме ста при ват но сти, При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, 
прир. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, 211–213. Основ ни по да ци о стам бе ној ар хи тек ту ри Бе о гра да у 19. ве ку: М. Ро-
тер-Бла го је вић, Стам бе на ар хи тек ту ра у Бе о гра ду у 19. и по чет ком 20. ве ка, Бе о град 2006, по себ но 82–83.

145 О ре гу ла ци ји Те ра з и ја и устрој ству при ват них гра ђан ских ку ћа: М. Ти мо ти је вић, При ват ни про стор 
и ме ста при ват но сти, 211. О ур ба ни стич ком и ар хи тек тон ском раз во ју Те ра зи ја: Т. Бо рић, Те ра зи је. Ур ба-
ни стич ки и ар хи тек тон ски раз вој, Бе о град 2004, по себ но 18–23.

146 На ста рој фо то гра фи ји у де сном углу до ми ни ра ку ћа Јо ва на Ри сти ћа. Иза ње сле ди низ ма њих ку ћа, од 
ко јих је јед на и ку ћа Ста не Бу чо вић. На усту пље ној фо то гра фи ји за хва љу јем се го спо ди ну Ми ло шу Ју ри ши ћу.

Сл. 11. Теразије, са кућом Стане Бучовић, крај XIX века
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кра љи ца На та ли ја у ку ћи сво је двор ске да ме ре дов но при ма ла по се те.147 Она је и про-
зор ку ће ко ри сти ла као про стор ко му ни ка ци је са гра ђан ством.148 Уви дом у по сто ја ње 
са ло на у ку ћи Ста не Бу чо вић149 мо же мо прет по ста ви ти да је ту при ма ла ви ђе ни је го сте 
(нпр. по ли ти ча ре),150 док је бу до ар ве ро ват но био у функ ци ји не што ин тим ни је ат мо-
сфе ре и у ње му је кра љи ца На та ли ја при ма ла ве ро ват но же не ко је су је у ве ли ком бро ју 
по се ћи ва ле.151 Ов де се мо же мо по но во освр ну ти на кон структ о јав ном, тран спа рент ном 
и де мо кра тич ном са ло ну, и ње го вом опо зи ту тај но ви том бу до а ру, при ват ном апарт-
ма ну у ко ји се не ди ра.152 Пла стич на по твр да из не тог ста ва ви дљи ва је у до ме ну јед ног 

147 Из ве штај оба ве шта ва јав ност да кра љи ца не ће да ва ти по се те 6. де цем бра 1890: Ма ле но ви не, бр. 333, 
год. III, (Бе о град, 5. де цем бар 1890).

148 На кон што су је гра ђа ни вра ти ли у стан 6. ма ја 1891, после не у спе шног по ку ша ја про те ри ва ња од стра-
не вла сти кра љи ца се обра ти ла оку пље ном на ро ду са про зо ра ку ће у ко јој је жи ве ла: Ма ле но ви не, бр. 124, 
год. IV, (Бе о град, 7. мај 1891).

149 По све до че њу Ца не ђор ђе вић кра љи ца је жан да ре у но ћи про гон ства до че ка ла у са ло ну: Ц. ђор ђе-
вић, Пра ва исти на о про гон ству Њ. В. Кра љи це На та ли је, 43.

150 По на во ди ма Сло бо да на Јо ва но ви ћа кра љи цу су у вре ме про гон ства по се ћи ва ли ма хом по ли ти ча ри 
из ре до ва На пред не и Ли бе рал не стран ке (Ми лој ко Леш ја нин, Алим пи је Ва си ље вић, Ри ста Да нић, Дра гу тин 
Фра на со вић): С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Об ре но ви ћа, 1, 138.

151 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 93.
152 На ве де не ре чи кра љи це На та ли је го во ре у при лог те зи да је она под при ват ним апарт ма ном под ра зу ме-

ва ла бу до ар, као и да је сфе ра по де ље них зо на (јав но – при ват но), бар ка да је у пи та њу кра љи ца На та ли ја, у од-
ре ђе ном мо мен ту са ве ро ват ним ва ри ја ци ја ма би ла на сна зи: Кра љи ца На та ли ја Об ре но вић, Мо је ус по ме не, 96.

Сл. 12. Ентеријер салона, крај XIX века
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ве ро ват ног бе о град ског са ло на с кра ја XIX ве ка153 (сл. 12). Отво ре ни про стор, у ко ји се 
мо же ући и иза ћи, са па три от ским ико на ма (сли ке Па вла Јо ва но ви ћа)154 на зи до ви ма, 
ука зу је на про стор гра ђан ске де мо кра тич но сти. Ен те ри јер у овом слу ча ју го во ри о гра-
ђа ни ну ко ји при ват ност ну ди на увид јав но сти, кон сти ту и шу ћи гра ђан ски жи вот у 
дис кур су на ци је.155 Опо зит тој де мо кра тич но сти, и из ве сној ма ску ло зно сти ен те ри је ра, 
ви дљив је у струк ту ри кра љи чи ног бу до а ра. Оме ђе ни про стор, без вра та и про зо ра, 
ха би тус је кра љи чи не при ват но сти, ме сто у ко ме она вла да.

На кон уви да у мо гу ће функ ци о ни са ње бу до а ра, по ку ша ће мо да утвр ди мо ка кав је 
он ути сак мо гао оста вља ти на прет по ста вље ног по сма тра ча. Нај пре ће мо ре ћи да је 
сва ки про стор, па и кра љи чин бу до ар, од раз број них прак са. Он је та ко по стао по сле-
ди ца, али и узрок, чо ве ко ве струк ту ре. Бу до ар та ко са гле дан је сим бо лич ки, мен тал ни 
про стор,156 од раз по је ди нач не и дру штве не струк ту ре.157 Ис пу њен од ре ђе ним опи пљи-
вим еле мен ти ма про стор по је дин ца по стао је сло же ни ен те ри јер, ме сто аран жи ра не 
су бјек ти ви за ци је лич но сти.

Мо дер ни стич ки дис курс оце њи ва ња про шло сти, па и де фи ни са ња ен те ри је ра, за-
сно ван на стил ској про гре си ји као по сле ди ци ква зиетич ке ва лид но сти, на пу штен је у 
са вре ме ној на у ци.158 Функ ци о нал ност ен те ри је ра и, као ње ну по сле ди цу, пу ри стич ку 
чи сто ту фор ме као кре до мо дер ни стич ког дис кур са, за ме ни ла је де цен тра ли за ци ја по-
гле да на сли ку ен те ри је ра из про шло сти. Ен те ри је ри се ис тра жу ју од зе мље до зе мље, од 
де це ни је до де це ни је. Раз ли чи те прак се ра ђа ју и раз ли чи те од го во ре. Иако мо де ли ни-
су јед на ки, и упр кос из ве сној кон фу зи ји, од ре ђе не за ко ни то сти за хва љу ју ћи кул тур ном 
тран сфе ру мо гу се из ве сти. На осно ву та квог ста ва ен те ри јер бу до а ра кра љи це На та-
ли је ве за ли смо пре све га за сред њо е вроп ски исто ри зам или аустриј ски gründer ze it.

Грун дер цајт (по след њи квар тал XIX ве ка) је вре ме ин ду стри је, же ле зни це, опе ре, 
ка пи та ла, јед ном реч ју, до ба пот пу ног пре по зна ва ња гра ђан ске кла се, ко ју оте ло тво ру-
је рас кош, ве ли чај ност и мо ну мен тал ност згра да у но во са гра ђе ној беч кој ули ци Ринг-
штра се.159 По ли тич ка и кул тур на моћ но вог ста ле жа за по че та у би дер ма је ру160 пот пу но 
је ко ди ра на у до ба грун дер цај та, по став ши та ко иден ти тет ски обра зац гра ђа на Бе ча у 
по след њим де це ни ја ма XIX ве ка. Гра ђан ство је на осно ву то га по че ло да се представља 
на са мо за до во љан на чин. Пор трет но сли кар ство у до ба грун дер цај та упра во ука зу је на 
из јед на ча ва ње гра ђан ства и ари сто кра ти је, а у крај њем слу ча ју и чла но ва вла дар ских 

153 На усту пље ној фо то гра фи ји за хва љу јем се го спо ди ну Ми ло шу Ју ри ши ћу.
154 О па три от ским ико на ма у при ват ним ен те ри је ри ма у XIX ве ку: Н. Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о-

нал на иде ја у XIX ве ку. Си стем европ ске и срп ске ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци је, Бе о град 2006, 243–248.
155 Н. Ма ку ље вић, Плу ра ли зам при ват но сти: Кул тур ни мо де ли и при ват ни жи вот код Ср ба у 19. ве ку, 

При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, прир. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, 46–53.
156 М. Ти мо ти је вић, При ват ни про стор и ме ста при ват но сти, Исто, 165–244.
157 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, 28–29.
158 Исто, 22–24.
159 За по тре бе овог ра да пре у зе ће мо аустриј ски по јам грун дер цајт. Исти тер мин ве зан је и за пе ри од на-

кон ује ди ње ња Не мач ке 1871, и ви ше се ве зу је за по ли тич ко и еко ном ско ма пи ра ње тог пе ри о да у Не мач кој: 
K. E. Šor ske, Fin-de-Siè cle u Be ču, Po li ti ka i kul tu ra, Be o grad 1998, 24–105; I. Pod brecky, Die Wi e ner Ring stras se, 
Der Tra um vom glück. Die Kunst des Hi sto ri smus in Euro pa, wi en 1997, 267–273.

160 О гра ђан ству у до ба би дер ма је ра у Бе чу: The Ot her Vi e na. The Cul tu re of Bi e der me i er Austria, Hrgs. Von. 
R. Pichl, C. A. Bernd, wi en 2002.
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ку ћа.161 Иста по м пе зност, па рад ност и ве ли чај ност кра си ла је при пад ни ке до ско ра раз дво-
је них ста ле жа. Пом пе зност, ре пре зен та тив ност, ис ти ца ње рас ко ши, пре ска ка ње кла са, 
не функ ци о нал ност, све су то кри ти ке ко је су се мо гле чу ти на ра чун епо хе грун дер цај та.162 
Уоби ча је ни до да так та квом схва та њу са жи мао се у кон тра сти ра њу до ба би дер ма је ра и 
до ба грун дер цај та.163 У окви ру те би нар не опо зи ци је до ба би дер ма је ра је би ло до ба вр ли-
не, стро го сти, функ ци о нал но сти, јед но став но вре ме пра вих, ста бил них гра ђа на. Опо зит-
но, до ба грун дер цај та је не е тич ко до ба, пе ри од ла жног сја ја, пе ри од хи по кри зи је, фри вол-
но сти, за пра во вре ме ско ро је ви ћа (pe tit bo ur ge o is). Слич но је кон тра сти ран и ен те ри јер 
два ју до ба. За раз ли ку од стил ски ори ги нал ног и про чи шће ног би дер ма је ра, до ба грун-
дер цај та ка рак те ри ше и нео ри ги нал ност ен те ри је ра. Ме ша ви на сти ло ва (неоре не санс, 
алтдојч,...), нај че шће из ван по ли тич ке и иде о ло шке ко но та ци је,164 од ли ка је до ба грун-
дер цај та.165 Ма си ван на ме штај, упо тре ба там ног др ве та, свет за ве са и те шких дра пе ри-
ја ко је пре кри ва ју на ме штај, број ни ори јен тал ни те пи си, цр ве н и њему ком пле мен та ран 
бра он ко ло рит за о кру жу ју при чу о ен те ри је ру у до ба грун дер цај та. Ако то ме до да мо и 
број не лук су зне, сит не, ак це сор не пред ме те, ко ји су оли че ње тог ми љеа, до би ја мо го-
то во за о кру жен кон структ о ен те ри је ру тог пе ри о да.

Уко ли ко ову сли ку ен те ри је ра упот пу ни мо на род ним еле мен ти ма (ап стракт на, де-
ко ра тив на, ор на мен тал на де ко ра ци ја), ко ји су симп то ма тич ни за тај пе ри од на под руч-
ју од Ру си је, Ср би је... до Сред ње Евро пе,166 до би ја мо пот пу ну сли ку оно га што ви ди мо 
у бу до а ру кра љи це На та ли је. Ета жер пре кри вен тка ни ном, ори јен тал ни те пих, удоб ни 
ка на бе, сит ни пред ме ти (са мо вар, фо то гра фи је, ико не...) по твр ђу ју те зу да је кра љи чин 
бу до ар на стао по по до би ју сред њо е вроп ског ис то ри стич ког ен те ри је ра, пре по зна тог и 
на тлу ко је је на ста њи вало срп ско ста нов ни штво кра јем XIX ве ка.167

На кон пре по зна ва ња узро ка фе но ме на по ку ша ће мо да де кон стру и ше мо по е ти ку 
ко ја про ве ја ва кра љи чи ним бу до а ром. Ба шла ров ски ре че но, кра љи чин бу до ар је по е-
тич ни про стор.168 По е ти ка, као по јам из ве ден из књи жев не те о ри је, на стао је у до ба 
ро ман ти зма и озна ча ва мир, хар мо ни ју и на по слет ку удоб ност.169 Та ко де фи ни сан по-
чев од 1880. он се тран спо ну је у про стор, ко ји са да по ста је ап со лут ни по ро дич ни ло кус, 
ку так иде а ли зо ва не сре ће гра ђан ске по ро ди це. То је про стор за нор мал ну, уоби ча је ну 
по ро ди цу, ме сто спо ко ја, ме сто дру го у од но су на ин ду стриј ску вре ву спољ њег, пул си ра-
ју ћег све та. Иде ал ни про стор, сти ли зо ва на и план ска не сре ђе ност еле ме на та (пред ме ти), 
чи ја се са мо свој на вред ност у окви ру ву зу ел не це ли не де фи ни ше. Упра во та кав је и про-

161 C. Muysers, Franz von Len bach und die gründer ze i tlic he Porträmalerei, Len bach. Son nen bil der und Por-
träts. Hrgs. Von. R. Ba um stark, München 2004, 93–103, по себ но 93. 

162 То ком 70-их го ди на XX ве ка у де лу на у ке за сно ва не на ди ја лек тич ком де фи ни са њу фе но ме на до ба 
грун дер цај та је за до би ло не га тив ну ко но та ци ју: I. we ber-Kel ler mann, Fra u en le ben im 19. Ja hr hun dert, 94–201; 
Па вле Ва сић на сли чан на чин као не склад ну ме ша ви ну сти ло ва са гле да ва ен те ри јер у епо хи грун дер цај та: П. 
Ва сић, Умет нич ка то по гра фи ја Пан че ва, Но ви Сад 1989, 238.

163 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, 118–122.
164 Исто, 212–213.
165 E. B. Ot til lin ger, Das österreichische Kunst ge wer be-Ent wic klung sten den zen und Rah men be din gun gen, 

geschic hte der Bil den den Kunst in Österreich, Band V, 19. Ja hr hun dert, wi en 2002, 543–549, по себ но 548–549.
166 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, 285–293.
167 П. Ва сић, Умет нич ка то по гра фи ја Пан че ва, 238–239.
168 g. Ba šlar, Po e ti ka pro sto ra, 30.
169 Исто, 28–29.
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стор кра љи чи ног бу до а ра. На ме ште на по е ти ка оди-
ше гра ђан ском удоб но шћу и ста бил но шћу, иако 
је у том тре нут ку кра љи ца без по ро ди це. Но ти ме 
се по е ти ка ен те ри је ра не ис цр пљу је. жен стве ност 
про сто ра се ис ти че по је ди ним де та љи ма. Фло рал-
ни украс на ка на бе ту, ма ле пор це лан ске ба ле ри не 
као ме та фо ре ме та фи зич ког ми ни ма ли зма170 итд. 
по тен ци ра ју осо бе ност ен те ри је ра као ме ста на гла-
ше не жен стве но сти. Исто вре ме но ови про сто ри 
као ма ле кућ не ме мо ра би ли је по ста ју ме мо риј ски 
под сет ни ци, пре ме ти ко ји кон сти ту и шу кул ту ру 
се ћа ња,171 и ко ји од кра љи чи ног бу до а ра пра ве 
ме мо риј ски кра љи чин ло кус. Бу до ар та ко по ста је 
ме сто ин ти ме, про стор ко ји би се мо гао на зва ти 
со ба, и ко ји та ко мар ки ра и ку ћу, ко ја би се мо гла 
на зва ти до мом, кра љи чи ним до мом.172 Кра љи чин 
бу до ар ипак оста је јед на псе у до со ба, бу ду ћи да је 
у ку ћи Ста не Бу чо вић ста но ва ла за си гур но са све-
шћу да је то при време но ре ше ње.

Кра љи чин бу до ар, као део ши ре сли ке о ен те-
ри је ри ма тог пе ри о да, омо гу ћу је да пре по зна мо 
кон цепт по ет ског шти мун га. Кон цепт по ет ског 
шти мун га у кон тек сту де фи ни са ња ен те ри је ра у 
до ба исто ри зма за сни ва се на по ве за но сти по е зи-
је, фи ло зо фи је, исто риј ског ро ма на и по го то во исто-
риј ског сли кар ства.173 Та по ве за ност за по сле ди цу 

има мо гућ ност ту ма че ња ен те ри је ра као har mo nische ge samt bild. Ен те ри јер та ко по ста-
је кон структ ху ма ни о ру ма, до те ме ре да мо же мо рећи ка ко је у сли кар ству та ко је и у 
ен те ри је ру.174 По ет ски про стор напо слет ку по ста је по ет ска сли ка, струк ту ра на гра ни ци 
из ме ђу ре ал но сти и ли ков не има ги на ци је те исте ствар но сти.

При хва та њем ста ва о по е ти ци као спо ни ре ал ног про сто ра и ли ков ног про сто ра не 
мо же мо за о би ћи лич ност хан са Ма кар та.175 Принц сли ка ра, оте ло тво ре ње је сли кар ства 
грун дер цај та.176 Сли кар је рас ко шних ен те ри је ра, чи ји је умет нич ки ате ље по стао ме ра 
при ват них ен те ри је ра. Пом пе зност, зи до ви пре кри ве ни ћи ли ми ма, пал ме, еле мен ти су 

170 Исто, 145–173, по себ но 155.
171 Kul tu ro bjek te der Erin ne rung, Hrgs. von. Hi sto rischen Mu se ums de Stadt wi en, wi en 1995.
172 О ко ре ни ма кон сти ту и са ња гра ђан ског до ма: М. Ти мо ти је вић, Ра ђа ње мо дер не при ват но сти. При-

ват ни жи вот Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка, Бе о град 2006, 436–527.
173 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, 32.
174 Основ овој кон струк ци ји из ве ден је из ве зи ва ња сли кар ства са по е зи јом: R. w. Lee, Ut Pic tu ra Po e sis. 

The Hu ma ni stic The ory of Pa in ting, New york 1967. О све ве ћем ин те ре со ва њу за сли ке ен те ри је ра у окви ру 
но во ве ков не европ ске ли ков не кул ту ре сведочи и из ло жба ко ја је одр жа на под на зи вом Ra um im Bild. In ter i e-
ur ma le rei 1500 bis 1900, у беч ком Умет нич ко-ито риј ском му зе ју у пе ри о ду 31. март – 12. ју ли 2009.

175 Hans Ma kart. Ma lerfürst, Hrgs. von Hi sto risches Mu se um der Stadt wi en, wi en 2001.
176 H. Loc her, De utsche Ma le rei im 19. Ja hr hun dert, Pri mus Ver lag 2005, 146–155.

Сл. 13. Едуард шарлемон, 
Ханс Макарт у свом атељеу, 1880.
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ко ји су уоб ли ча ва ли Ма кар тов ате ље, али и ате љее дру гих сли ка ра.177 Слич ност са кра-
љи чи ним бу до а ром је не из бе жна, бу ду ћи да су на ве де ни еле мен ти за сту пље ни и у бу до-
а ру на Те ра зи ја ма, као и у сли ка ре вом ате љеу у Бе чу (сл. 13).

За пра во, сам ен те ри јер по ста је пре не се на по ет ска сли ка. На осно ву те о ри је де ко ру-
ма сли кар ства, као и кул тур не кли ме у том пе ри о ду, на ста ја ли су и ен те ри је ри.178 Уме сто 
све тлих ен те ри је ра, по по до би ју сли кар ства, ен те ри је ре од ли ку је упо тре ба там не га ме, 
ко ја кон сти ту и ше нок ту рал ну ат мос фе ру. Су бли ма ци ја се са др жи у та ми, ко ја се раз би ја 
све тло – там ним опо зи том. Ар ти фи ци јел но ди фу зно све тло по ста је до ми нант но у окви ру 
кон цеп та ен те ри је ра. Оно се тех нич ки до би ја на вла че њем за ве са, услед че га не ста је при-
род на, днев на све тлост. Та ко се до би ја мо гућ ност ма ни пу ла ци је све тло шћу, што омо-
гу ћу је да се ире ал ност сли кар ске тех ни ке пре не се на ен те ри јер. Про сто ри по ста ју ин-
сце ни ра не сли ке, ко је све тлост до би ја ју из ма њих про прат них пред ме та, ко ји до би ја ју 
функ ци ју илу ми на та (но си ла ца све тло сти). Уко ли ко овај кон структ при ме ни мо на Пре-
ди ће ву пред ста ву кра љи чи ног бу до а ра, по твр ди ће мо став да је сли кар ство до те ме ре 
ути ца ло на ен те ри је ре да се и кра љи чин бу до ар на шао у окви ру та квог дис кур са, што 
ука зу је да је Пре дић кра љи чин бу до ар на сли као без ди рект ног из во ра све тло сти.

Упр кос из не тој те зи о ве зи сли кар ства и ен те ри је ра, као и о про пи са ној ме ри лук-
су за ко ју су они оли ча ва ли, по глед на кра љи чин бу до ар до дат но ће мо кон тек сту а ли зо-
ва ти. Кул ту ра про све ти тељ ства уве ла је, а ви зу ел на кул ту ра по твр ди ла, из јед на чава ње 
ста ту са гра ђа ни на и мо нар ха, и то из ме ђу оста лог и у до ме ну пор трет ског жан ра.179 
Упра во у окви ру тог дис кур са урав но те же ња вла да ра и по да ни ка мо же мо са гле да ти и 
кон цепт уре ђе ња кра љи чи ног бу до а ра. Кра љи ца На та ли ја се у до ба на стан ка сли ке на ла-
зи ла у до му сво је двор ске да ме. Уко ли ко уз то узме мо у об зир чи ње ни цу да ни је мо гла 
да до пре ми на ме штај из дво ра, ни ти да га до пре ми из Фран цу ске, до не ће мо за кљу чак 
да се ен те ри јер бу до а ра, и по ред из ве сне фи но ће ма те ри ја ла, тка ни на, те пи ха, ипак не 
мо же у пот пу но сти под ве сти под по јам рас ко ши. Оме ђен ве ли чи ном про сто ри је (ку ћа 
је би ла ма ла), као и тре нут ном по ли тич ком си ту а ци јом, ен те ри јер је, мо же мо ре ћи, био 
са о бра зан тре нут ку. Кра љи ца, ко ја се бо ри ла за си на, и по вра так по ли тич ког ути ца ја, 
са ма ло ути цај них при ја те ља у гра ду, ни је се сме ла ре пре зен то ва ти су ви ше пре тен ци-
о зно. На осно ву та квог ста ва мо же мо за кљу чи ти да она и ни је има ла по тре бу за пре ве-
ли ком ин тер вен ци јом у окви ру мо жда већ ко ди фи ко ва ног бу до а ра Ста не Бу чо вић. 
Уоста лом, од нос вла дар ке и слу шки ње већ је де фи ни сан на осно ву хе ге ло вог си сте ма 
го спо дар – слу га, по ко ме: Слу га је огле да ло ко је ре флек ту је го спо дар, али го спо дар у 
огле да лу ре флек ту је се бе.180 Та ре флек си ја (од нос кра љи це и Ста не Бу чо вић) ука за ће и 
на уре ђе ње ен те ри је ра бу до а ра, што ће мо поку ша ти да по ја сни мо кроз ком па ра ци ју 
кра љи чи ног ха би ту са у дво ру и ме ста ње ног бо рав ка у ку ћи Ста не Бу чо вић. Мла да и 
још не ис ку сна, мо жда је у пр вим го ди на ма ви ше тро ши ла на то а ле те и су ви ше по дра-

177 На Ма кар тов ате ље као ме та фо ру ен те ри је ра у грун дер цај ту ука зао је: П. Ва сић, Умет нич ка то по-
гра фи ја Пан че ва, 238.

178 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, 184–199.
179 Ci ti zens and Kings: Por tra its in the Age of En lig hten ment, Ed. by. Royal Aca demy of Arts.
180 H. wen zel, How Two La di es Steal a Crown: The Me mo irs of He le ne Kot tan ne rin (1439–1440. Тhe Co urt 

Eli za beth of Hun gary (1409–42), The Body of the qu e en. gen der and Ru le in the Co urtly world 1500–2000, Ed. by. 
R. Schul te, ци тат хегелa је пре не сен у фу сно ти 52.
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жа ва ла у дво ру за ба ве...181 На ве де ним Ка ни цо вим ци та том, у ко ме се да ље хва ли кра-
љи чи на етич ност, по ка за но је да у окви ру мо ра ли за тор ског ко да ни је би ло ме ста за 
лук су зну стра ну жи во та, чак ни јед не кра љи це. Ап со лут на рас кош ње ног двор ског са-
ло на182 ни је би ла са о бра зна но во на ста лој си ту а ци ји (сл. 14). Под ста ћи емо ци ју уме ре-
ним и од ме ре ним уку сом би ла је ве ро ват но ми сао кра љи це док је ин сце ни ра ла оп шти 
ути сак ко ји је же ле ла да њен бу до ар оста ви на по сма тра ча у го ди на ма ње ног при ват ног 
за то че ни штва. Исто вре ме но, не мо же мо а да не ука же мо ма кар и на мо гућ ност чи та ња 
кра љи чи ног бу до а ра из јед не дру ге пер спек ти ве, а ко ја би ишла у при лог те зи да је кра-

181 Ф. Ка ниц, Кра ље ви на Ср би ја и срп ски на род, Бе о град у де вет на е стом ве ку. Из де ла стра них пи са ца, 
Бе о град у 19. ве ку, 313.

182 А. Сто лић, При ват ност у слу жби ре пре зен та ци је – Двор по след њих Обре но ви ћа, При ват ни жи вот код 
Ср ба у де вет на е стом ве ку, прир. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, 331–353, сли ка са ло на је ре про ду ко ва на, стр. 346.

Сл. 14. И. В. Громан, Салон краљице Наталије, Стари конак, Београд (МГБ)
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љи ца ушла у већ оформ љен про стор, ко ји је по том ак це сор ним пред ме ти ма до пу ни ла. 
То нас на во ди да прет по ста ви мо и да је кра љи чин бу до ар мо гао би ти и је дан дам ски 
бу до ар, ко ји оли ча ва дух до бро сто је ће бе о град ске да ме, у овом слу ча ју Ста не Бу чо вић. 
Ми не мо же мо ис кљу чи ти ни ту мо гућ ност, сход но то ме и та кву ат мос фе ру бу до а ра, на 
ко ју и Ка ниц пре но сно ука зу је при ка зом ти пич ног бе о град ског ен те ри је ра јед не угод-
ни је бе о град ске ку ће:

Ве ћи ном се ова жуд ња уто ља ва уве зе ним пе штан ским и беч ким по кућ ством, на жа-
лост из ра ђе ним че сто аљ ка во и по ша бло ну... Али већ има ку ћа са та ко уку сним ода бра ним 
и рас ко шним ен те ри је ри ма да би мо гли да слу же на част сва кој из ло жби, ме ђу тим ов де 
мо рам да на гла сим да су ве ћи део на ме шта ја ис по ру чи ле бе о град ске ра ди о ни це.183

На ве де но за па жа ње нас на во ди на раз ми шља ње о јед ном фе но ме ну XIX ве ка. Реч 
је о про жи ма њу уку са но во ство ре не гра ђан ске кла се и ма је стич них (кра љев ских) лич-
но сти у XIX ве ку. Би ти мо нарх а по на ша ти се као гра ђа нин кре до је про све ти тељ ског 
дис кур са,184 а би ти гра ђа нин, а по на ша ти се као мо нарх,185 те ко ви на је про све ти тељ ског 
дис кур са ко ји је осо би то уса вр шен баш у пе ри о ду ко ји смо де фи ни са ли као пе ри од 
грун дер цај та. Сто га, гра ђан ски ен те ри је ри по ста ју ма ле па ла те, па је све те же пра ви ти 
раз ли ку из ме ђу кра љев ских и гра ђан ских ен те ри је ра. Бу ду ћи да се ен те ри јер ко ји је пред 
на ма упра во у том пе ри о ду уоб ли чио, не мо ра мо стрикт но ни озна чи ти уоб ли чи те ља 
кра љи чи ног бу до а ра, уто ли ко пре ако при хва ти мо мо гућ ност да се кра љи ца На та ли ја, 
као пре но си лац фран цу ске кул ту ре уоб ли ча ва ња ен те ри је ра,186 ни је мо гла за до во љи ти 
сред њо е вроп ским ду хом ко ји је пре нео на плат но Урош Пре дић.

На осно ву ре че ног на ме ће се за кљу чак да, ако кра љи ца На та ли ја ни је са ма би ра ла 
на ме штај у бу до а ру, он да је за си гур но би ла ре жи сер, ко ји је од ре дио ње гов рас по ред и 
функ ци ју. Та ко ђе по ак це сор ним еле мен ти ма (сли ка пре сто ло на след ни ка нпр.) мо же мо 
за кљу чи ти да је кра љи ца На та ли ја има ла пре су дан ути цај у кре и ра њу соп стве ног бу-
до а ра, и да је ипак би ла но си лац уку са и иде о лог про сто ра, с чим у скла ду је и фор ми-
ран бу до ар. хва ле ћи укус кра љи це На та ли је, ко ји кон тра сти ра кра ље вом не у ку су, Албер 
Ма ле ће опи са ти ње ну со бу у дво ру: Сва пре сву че на у сви лу, са вен ци ма у бе лом са те ну. 
Ко ји окру жу је бе ло пла ви та пет на та ва ни ци...187

На ве де ни ци тат пред ста вио је са мо јед но у ни зу ви ђе ња са вре ме ни ка кра љи це На-
та ли је као осо бе од уку са. У на став ку тек ста Ма ле ће не ги ра ти до бар укус кра ља Ми-
ла на у уре ђе њу ен те ри је ра. Кон тра сти ра ју ћи кра љи чин пре фи ње ни укус кра ље вом, 
му шком не у ку су, Ма ле је до шао до јед ног од род них сте ре о ти па у по гле ду кул ту ре XIX 
ве ка.188 Он се са сто јао у то ме да је же на но си лац и креа тор уку са у до му. же на је го спо-

183 Ф. Ка ниц, Кра ље ви на Ср би ја и срп ски на род, 312
184 R. Schoch, Das He rrs her bild in der Ma le rei des 19. Ja hr hun derts, 28–30.
185 I. we ber-Kel ler mann, Fra u en le ben im 19. Ja hr hun dert, 120–121.
186 А. Ма ле, Днев ник са срп ског дво ра (1892–1894), прир. Љ. Мир ко вић, Бе о град 1999, 175.
187 Исто, 216.
188 Сход но та квом сте ре о ти пу му шкар ци су не за ин те ре со ва ни за уре ђе ње ен те ри је ра. Сте пен ис тра же-

но сти ко ји би та кву тврд њу оп овр гао или по твр дио у окви ру срп ског друш тва XIX ве ка је не до во љан да би се 
мо гли из ву ћи оп шти за кључ ци. Та ко ђе и сте пен ин тер вен ци је кра ља Ми ла на у окви ру ре ше ња дво ра у Бе о-
гра ду, Ни шу... зах те ва те мељ на ис тра жи ва ња.
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да ри ца при ват ног про сто ра и ба ви се фор ми ра њем 
ен те ри је ра. Му шкар цу је та ко оста вље на јав на сфе ра, 
про стор бес по штед не бор бе, док је пред мет ле пог и 
хар мо нич ног пре пу штен же ни. Дом као про стор бу-
ко ли ке, ар ка диј ске спе ку ла тив но сти по стао је сфе ра 
жен ског про ми шља ња.189 Уре ђе ње ен те ри је ра по ста-
ло је део жен ске ак тив но сти, на не ки на чин ис пу ње-
ње жен ске до ко ли це, на осно ву ста ва да је уре ђе ње 
до ма не про фи та бил на (ван)вре мен ска рад ња (сл. 15).

Иста си ту а ци ја по но вље на је и у Ср би ји у XIX 
ве ку. Та кав став Сте ван Па вло вић по твр ђу је у сво јој 
Есте ти ци:190 Чо век вла да у спо ља шњем све ту, жена 
у до ма ћем све ту. Он се бо ри и во ју је, пу ту је по све ту, 
она бла го си ља и љу би, чу ва ку ћу...191 На кон то га ће 
ре ћи: Укус је ду шев на моћ, ко ји уме раз мо три ти ле по 
од ру жно га, одва ја ју ћи оно што је ле по...192 Та кво ра-
су ђи ва ње у по гле ду уку са до но си осо ба до стој на зва-
ња есте ти ча ра.193 Не сум њи во је да се кра љи ца На та-
ли ја мо гла мар ки ра ти та квим зва њем. Дру же ћи се 
са умет ни ци ма,194 ко му ни ци ра ју ћи с њи ма,195 по ма-
жу ћи их,196 не гу ју ћи свој укус по сма тра њем умет-
ни на,197 по се ћу ју ћи дво ро ве у Евро пи,198 кра љи ца 
је фор ми ра ла свој укус. Ка да се по кре не пи та ње о 
по ре клу лич ног уку са, не мо же се ми мо и ћи ве чи та 
ди ле ма: да ли је укус (у овом слу ча ју у слу жби кон-
сти ту и са ња бу до а ра), ствар су бјек та или је го тов 

про из вод.199 У пе ри о ду ко ји нас ин те ре су је, и у окви ру ког су де ло ва ле кра љи ца На та ли-
ја, па чак и Ста на Бу чо вић, укус по ста је пред мет ко мер ци ја ли за ци је. ње га кон сти ту и шу 
де ко ра те ри, ко ји, пре у зев ши не ка да шњу уло гу ар хи те ка та, по ста ју сво је вр сни гу руи, ства-

189 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, 158–162.
190 С. Па вло вић, Есте ти ка или на у ка о ле по ти за шко лу и на род, Но ви Сад 1895, II–IV; Да је Есте ти ка 

Сте ва на Па вло ви ћа пре вас ход но на ме ње на же на ма, скре нуо је па жњу Ми ро слав Ти мо ти је вић: М. Ти мо ти је вић, 
При ват ни про стор и ме ста при ват но сти, 232–233.

191 С. Па вло вић, Есте ти ка или на у ка о ле по ти за шко лу и на род, 25.
192 Исто, 30.
193 Исто.
194 Кра љи ца је при ли ком по врат ка у Ср би ју 1895. до пу то ва ла са фран цу ским сли ка ром Бо мо ном: Пи сма 

Кра љи це На та ли је Обре но вић, прир. И. ха џи-По по вић, 95.
195 При ли ком град ње дво ра у Би ја ри цу 1893. уоча ва се њен лич ни укус у фор ми ра њу ен те ри јер а али је 

и при ме тан ди ја лог са ар хи тек том: А. Ма ле, Днев ник са срп ског дво ра (1892–1894), 174–175.
196 Кра љи ца На та ли ја је ве ро ват но 1887. до ти ра ла уса вр ша ва ње Пе тра Убав ки ћа у Ита ли ји: Н. Си мић, 

Пе тар Убав кић (1850–1910). Жи вот и рад пр вог ску лп то ра об но вље не Ср би је, 147.
197 Кра љи ца је по се ти ла из ло же ну ико ну Смрт ца ра Ла за ра 1885. у Гра ђан ској ка си ни у Бе о гра ду: М. 

Ко ла рић, Ђор ђе Кр стић, Бе о град 1977, 13.
198 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 105, 128.
199 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, 53–55.

Сл. 15. Каталог Carl Müller & comp., 
Берлин 1894.
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ра о ци ва же ћег уку са.200 Пу тем бро шу ра, ка та ло га, илу стро ва них ча со пи са, па и из ла га-
њем чи та вих со ба на про да ју, они су кре и ра ли од ре ђе ни укус.201 Ти ме су они, по те о ре ти-
ча ри ма мо дер не, ра за ра ли мит о ори ги нал но сти ви со ке умет но сти. Из во ђе њем про из во да 
на тр жи шну, ли бе рал но-ка пи та ли стич ку пи ја цу, они су на осно ву та квог схва та ња по ни-
шти ли кон цепт де ла схва ће ног као ху ма ни стич ка кре а ци ја. Из на ве де ног мо же мо за кљу-
чи ти да је по тро шач био у пот пу но сти па си ван, што утвр ђу је став да је он у лан цу про-
из вод ње био на по след њем ме сту, по став ши та ко па сив ни ауто мат, ко ји ку пу је сер ви ра ни 
про из вод. Ме ђу тим, уко ли ко ка пи та ли стич ко планирањe под ра зу ме ва ре ци про ци тет ни 
од нос кон зу мен та и про из во ђа ча, из во ди мо за кљу чак да се у окви ру тр жи шта мо рао ува-
жи ти и су бје кат, бу ду ћи да је он на по слет ку тај ко ји ку пу је од ре ђе ни про из вод у скла ду 
с на мет ну тим уку сом, али и сво јим афи ни те том као по сле ди цом лич ног пра ва на из бор 
(по тро шњу соп стве ног нов ца). Оту да негде у том ме ђу про сто ру из ме ђу сло бо де и на мет-
ну тог стан дар да ле по те и ле жи фор ми ра ње ра фи ни ра ног и од не го ва ног уку са кра љи це 
На та ли је (као и Ста не Бу чо вић), чи ја је по твр да ви зу ел ни иден ти тет кра љи чи ног бу до а ра 
(про стор но пла ни ра ње, па жљи ви рас по ред бо ја, ком пле мен тар ност зи до ва и по до ва, 
су бли ми ра но рас по ре ђи ва ње еле ме на та у про сто ру, план ска аси ме три ја еле ме на та...).

Исту па жњу кра љи ца је по све ћи ва ла и рас по ре ду ак це сор них обје ка та, као и сим-
бо ли ци пра те ћих еле ме на та ко ји су се на ла зи ли у ње ном бу до а ру. По ред са мог ра ма 
сли ке,202 ко ји је пра тио ак ту ел ну фор му ис то ри стич ких ра мо ва у Евро пи скра ја XIX 
ве ка203 и са мим тим био нео дво јив еле мент ли ков не пред ста ве,204 по тен ци ра ју ћи лук су-
зност це лог објек та,205 пра те ћи еле мен ти бу до а ра чи ни ли су па ра лел ни рам, за пра во рам 
у ра му. Тај дру ги рам сли ке чи нио је оквир мо ћи, у функ ци ји оме ђе ња глав не пред ста-
ве. По мо ћу ње га се кон сти ту и сао рам мо ћи,206 збир еле ме на та ко ји су кон сти ту и са ни у 
фу зи ји и ре ци про ци те ту са но си о цем иде је, у овом слу ча ју те лом кра љи це На та ли је. 
Сле де ћи Ба шла ра, мо же мо ре ћи: про стор пре све га увек при вла чи. Он кон цен три ше 
би ће уну тар гра ни ца ко је шти те.207 Да, упра во та ко, би ће (лик, те ло) кра љи це На та ли-
је би ва за шти ће но псе у до ра мом – пра те ћим еле мен ти ма у окви ру ње ног бу до а ра ко је је 
Урош Пре дић вер но одсли као. На осно ву њих по ку ша ће мо да де тек ту је мо на чин на ко ји 
је кра љи ца На та ли ја кон сти ту и са ла сво је на ту рал но те ло, ва ри ра ју ћи свој иден ти тет 
и уоб ли ча ва ју ћи га у скла ду са соп стве ним ви ђе њем али и у скло пу по жељ не сли ке ко-
ју је јав ност тра жи ла. Та ко је ње на сли ка у бу до а ру по ста ла ре флек си ја соп ства али и 

200 Исто, 37–39.
201 Исто, 41–52; О фор ми ра њу уку са у ср би јан ској пе ри о ди ци XIX века: D. ga rić, Mo da i eman ci pa ci ja u 

žen skoj vi zu el noj kul tu ri Sr bi je i Voj vo di ne kra jem XIX i po čet kom XX ve ka, (ru ko pis di plom skog ra da od bra nje nog 
na Ode lje nju za Isto ri ju umet no sti Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du), Be o grad 2006, 52–56. 

202 По глед на рам сли ке мо ра би ти про жет до зом опре за, бу ду ћи да не ма мо са зна ња да ли је ори ги на лан. 
Струк ту рал но ње го ва ори ги нал ност или не, не про уз ро ку је про ме ну на ше по зи ци је, бу ду ћи да је он у сва ком 
слу ча ју из о бра жен у ду ху исто ри зма.

203 A Hi story of Euro pean Pic tu re Fra mes, Mer rell Pu blis hers 1998, 50–53.
204 О нео дво ји во сти, сим бо лич кој, функ ци о нал ној, естет ској,... ра ма и сли ке у окви ру сли кар ства од ре-

не сан се: J. Kräftner, Halt und Zi er de, Das Bild und sien Rah men, Brandätter 2009, по себ но 22.
205 S. Al lard, Bet we en the No vel and Hi story: French Por tra i tu re to wards 1835, Ci ti zens and Kings: Por tra its 

in the Age of En lig hten ment, Ed. by. Royal Aca demy of Arts, 38–39.
206 M. wil kens, Der Rah men der Macht. Zur In sze ni e rung der po li tischrn Klas se, For mat und Rah men. Vom 

Mit te lal ter bis zur Ne u ze it, Hrgs. Von H. Körner, K. Mösender, Bonn 2008, 211–232.
207 g. Ba šlar, Po e ti ka pro sto ra, 23.

* ИЗМЕђУ САМОИНСЦЕНАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ: ПОРТРЕТ КРАЉИЦЕ...



108

тра же ни сим бол, чи ја се ви зу ел на пред ста ва ре флек то ва ла пред ауди то ри ју мом, што 
нас упу ћу је на кон цепт на шег тек ста: из ме ђу са мо ин се ца на ци је и пре зен та ци је.

Пр ви ко рак у раз от кри ва њу кра љи чи ног ин сце ни ра ња соп стве не сли ке је сте уоча-
ва ње ви зу е ли за ци је ори јен тал ног дис кур са208 у окви ру кра љи чи ног бу до а ра. Из дво ји-
ћемо пер сиј ски (ори јен тал ни) те пих, ко ји се на ла зи под кра љи чи ним но га ма, и ко ји 
пред ста вља ди ректан од раз ис тан ча ног кра љи чи ног уку са. Тако је Ка ниц оце нио кра-
љи чин укус ка да је, опи су ју ћи њен бу до ар у Ни шу, по ме нуо и те пих из Смир не.209 Дух 
ори јен та био је већ кон сти ту и сан у бу до а ру кне ги ње Ју ли је,210 и имао је кон ти ну и тет 
до кра љи це На та ли је. Ори јен тал ни дух ко јим оди ше ен те ри јер кра љи чи ног бу до а ра 
све до чи о пра ће њу ва же ће европ ске мо де. Има ти ори јен тал ни бу до ар био је део по жу-
де за лук су зом.211 Та ко се жеђ за ком фо ром и ори јен тал ним угод ним жи во том (пу ше ње 
ци га ра ко је је прак ти ко ва ла и кра љи ца На та ли ја)212 по ја ви ла и у сва ко дне ви ци кра љи це 
На та ли је. У окви ру ви ђе ња ори јен тал них стру ја ња у кра љи чи ном бу до а ру мо же мо са-
гле да ти и пал му. Пал ма као део де ко ру ма у ста но ви ма бе о град ске го спо де213 по ред сим-
бо лич них зна че ња214 (др во му дро сти) но си ла је и ја сну асо ци ја ци ју на ори јент, као ге-
о граф ско ме сто сво је по стој би не. О пре ла ма њу ори јен тал ног ду ха у кон сти ту и са њу 
ен те ри је ра Обре но ви ћа са европ ским већ су из ре че ни од ре ђе ни су до ви,215 на осно ву 
ко јих се мо же иш чи та ти и кра љи чин бу до ар као део стан дард ног ен те ри је ра двор ског 
жи во та у Евро пи.216 Ме ђу тим, ори јен тал ни бу до ар ни је био је ди на сли ка ко ју је за то-
че на кра љи ца мо гла по сла ти јав но сти Бе о гра да. 

У та квом скло пу по сма траћемо и са мо вар ко ји се на ла зи на кре ден цу иза кра љи це. 
Са мо вар је сте био део апа ра ту ре ужи ва ња у ис пи ја њу ча ја, али је био и пред мет лук су-
зне из ра де. У ве ку про цва та фи ног пор це ла на са мо вар по ста је пред мет вред но сти по 
се би. У кон тек сту сим бо лич ког и иде о ло шког вред но ва ња, са мо вар по ред на ве де них 
вред но сти, но си и на ци о нал но обе леж је. Као део ру ског иден ти тет ског ис ку ства он по-
ста је умет нич ки ар те факт у окви ру на ци о нал но-ис то ри стич ке пре ра де у XIX ве ку.217 У 
скла ду с та квим ви ђе њем са мо ва ра мо же мо про чи та ти и ње го во го то во ма је стич но ме-
сто, ко је је за до био у ку ли сној пред ста ви, ко ју је кра љи ца На та ли ја бри жљи во из ре жи-
ра ла. Ти ме је она ја сно по твр ди ла ви ше пу та ис ти ца но ет нич ко (ру ско) по ре кло.218 Исто-

208 Основ на сту ди ја о ори јен та ли зму: Е. Said, Ori jen ta li zam, Be o grad 2008. О ви зу е ли за ци ји ори јен та ли-
стич ког дис кур са: Ori en ta lism’s In ter lo cu tors. Pa in ting, Ar chi tec tu re, Pho to graphy, Ed. by. J. Be a u li eu, M. Ro-
berts, Dur ham, Lon don 2002.

209 Ф. Ка ниц, Ср би ја, зе мља и ста нов ни штво, 2, 161.
210 Исто, 1, 70.
211 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, 205–207.
212 Лон дон ски лист извор је ин фор ма ци је да кра љи ца На та ли ја пу ши, и то нај фи ни је ци га ре те: Вла дар ке 

ко је пу ше, Ма ле но ви не, бр. 211, год. IV, (Бе о град, 1. ав густ 1891).
213 R. Vu če tić-Mla de no vić, Sli ka be o grad skog gra đan stva na pre la zu iz 19. u 20. vek. No vi pri ka zi – iz se ća nja 

Mi li ce Ba bo vić Ba kić, To ko vi isto ri je 1–2, ur. R. Ra dić, Be o grad 2002, 102.
214 Em ble ma ta. Hand buch zur Sin nbild kunst des XVI. Und XVII. Ja hr hun derts, Hrgs. von A. Hen kel, A. Schöne, 

Sttut tgart, we i mar, Met zler 1996, 191–199.
215 А. Сто лић, При ват ност у слу жби ре пре зен та ци је – двор по след њих Обре но ви ћа, 331–353, по себ но 333.
216 E. B. Ot ti lin ger, Kron pronz Ru dolfs “Türkis hes Zim mer“ und die Ori ent mo de in Wi en, Ori en ta lische Re i se. 

Ma le rei und Exo tik im Späten 19. Ja hr hun dert, Hrgs. von E. Mayr-Oehring, E. Dop pler, wi en 2003, 94–109.
217 T. Ku dri av tse va, Der Rus sische Stil im Hi sto ri smus, Der Tra um vom glück. Die Kunst des Hi sto ri smus in 

Euro pa, 93–101.
218 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 24, 33–35.
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вре ме но, она је мо гла пре но сно ука за ти на свог по кро ви те ља и за штит ни ка, ру ског 
ца ра.219 У скло пу та квог чи та ња мо же мо за кљу чи ти и ја сно ис ти ца ње ру ске кул ту ре, чи ји 
је она би ла ве ли ки по што ва лац.220

Исти ме тод ис ко ри сти ће мо и за ту ма че ње ли ста Фи га ро ко ји за у зи ма ме сто крај кра-
љи чи них но гу. План ским сме шта њем ча со пи са са ја сно чи тљи вим на сло вом кра љи ца не-
сум њи во ис ти че сво ју на ме ру да пу тем ча со пи са ука же на не што. Мо тив же не ко ја чи та 
но ви не, а не рет ко баш Фи га ро, чест је мо тив у окви ру ви зу ел не кул ту ре у Фран цу ској то-
ком XIX ве ка.221 При ка зи ва ње же не са но ви на ма, и то по ли тич ког ка рак те ра, по ве за но је 
са еман ци па ци јом же на, и њи хо вим уво ђе њем у до мен му шке сфе ре. Но ви не као ме та фо ра 
јав но сти и по ли тич ког де ло ва ња му ш кар ца у ру ка ма же не го во ри о род ној рав но прав но сти. 
Та ко се бор ба за парти ци па ци ју же на у јав ној сфе ри пу тем ви зу ел ног на ме та ла као ан га жо-
ва ни јав ни сим бол. До та да шња књи га у жен ским ру ка ма, ко ја сим бо ли ше кон тем пла тив ну 
жен ску при ро ду, за ме ње на је но ви ном, му шком ин сиг ни јом ко ја сим бо ли ше ак тив ну 
му шку при ро ду, ко ја са да по ста је и део жен ског иден ти те та. Не сум њи во да је кра љи ца као 
љу би тељ умет ни на мо гла ви де ти број не ви зу ел не пред ло шке на ко ји ма су при ка за не 
же не ка ко др же Фи га ро у ру ка ма. Исто вре ме но су јој иде је род не рав но прав но сти о ко ји ма 
смо пи са ли а ко је су при пи са не упо тре би Фи га роа би ле бли ске. На тај на чин она је ис ко-
ри сти ла по зна ти ви зу ел ни код и на ни воу струк ту ре га упи са ла у соп стве ни иден ти тет.

Исто вре ме но, као што смо на по ме ну ли по ред род ног иден ти те та, при ка зи ва ње 
Фи га роа у ру ка ма кра љи це го во ри и о ње ном кул тур но-иден ти тет ском ка рак те ру. Уко-
ли ко та кав по тез про ту ма чи мо у кон тек сту ви ше пу та ис ти ца ног кра љи чи ног фран ко-
фил ства,222 мо же мо из ве сти сле де ћи за кљу чак. Кра љи ца је по мо ћу фран цу ских но ви на 
ука за ла не са мо на моћ јав ног мње ња, чи ји је штам па у том пе ри о ду би ла глав ни кре а-
тор, већ и на соп стве ни из бор у при хва та њу од ре ђе ног кул тур ног ко да. Ру ски ња по кр ви, 
Срп ки ња по ду жно сти, она је би ла Фран цу ски ња по кул ту ри и ду ху, и та кву по ру ку је 
упу ти ла за ми шље ном по сма тра чу.

Ва ри ра ње кра љи це На та ли је на ве де ним иден ти те ти ма ни је ипак би ло до вољ но. Ни 
фран ко фил ство ни ру со фил ство ни су мо гли за до во љи ти ва же ћу иде о ло ги ју у Ср би ји 
тог пе ри о да, те се про стор кра љи чи ног бу до а ра за рад јав ног мње ња мо рао на ци о на ли-
зо ва ти.223

На осно ву ис так ну тог иде о ло шког и иден ти тет ског чи та ња пра те ћих еле ме на та у 
скло пу бу до а ра по сма тра ће мо и пи рот ске ћи ли ме, ко ји се на ла зе иза кра љи це, ока че ни 
на зид. У XIX ве ку пи рот ски ћи ли ми по ста ју обе леж је на род ног ду ха, и нај по зна ти ји 
срп ски бренд.224 Пре по знат као на ци о нал на вред ност, и у очи ма стра них пу то пи са ца225 

219 Та ко је ру ски цар на шем по сла ни ку на Ус крс упу тио по ру ку да кра љи цу На та ли ју не те ра ју си лом из 
Ср би је: Ца ре ва по ру ка, Ма ле но ви не, бр. 11, год. IV, (Бе о град, 1. мај 1891).

220 Кра љи ца На та ли ја је има ла кључ ну уло гу у одр жа ва њу ве ли ке 1000. го ди шњи це у част Све тих Ки-
ри ла и Ме то ди ја, што је про ту ма че но као гест ру со фил ства: Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, 
прир. Љ. Тр гов че вић, 141–142.

221 T. garb, The Pa in ted Fa ce. Por tra its of Wo man in Fran ce 1814–1914, yale Uni ver sity Press 2007, 118–132.
222 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 60.
223 О на ци о нал ној иде ји у Ср би ји XIX ве ка: Н. Ма ку ље вић, Умет ност и на ци о нал на иде ја у XIX ве ку. 

Си стем европ ске и срп ске ви зу ел не кул ту ре у слу жби на ци је.
224 Ви ше о пи рот ским ћи ли ми ма: М. Вит ко вић-жи кић, Пи рот ски ћи ли ми, Бе о град 2001.
225 Ф. Ка ниц, Кра ље ви на Ср би ја и срп ски на род, 308.
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пи рот ски ћи лим је по стао ма те ри јал ни део ши рег по кре та, по зна тог под на зи вом на ци-
о нал на вер на ку ла ци ја.226 Исто вре ме но, они ни су би ли са мо пред мет ет но граф ске и на-
род не па си је у по тра зи за ви зу е ли за ци јом на ци о нал ног из ра за, већ су би ли и део еко-
ном ског дис кур са и, као ње го ве по сле ди це, ре пре зен та ци је ели те. Све фи ни ја тка ња 
пи рот ских ћи ли ма ви дљи ва и у њи хо вој ску по ћи до при не ли су то ме да они по ста ну 
део лук су зног па ке та до бро сто је ћих гра ђа на.227 Ме ђу тим, њи хо ва пр вен стве на уло га у 
окви ру ен те ри је ра ели те, као и кра љи чи ног бу до а ра, би ла је иден ти тет ска и иде о ло-
шка. Но си о ци на род ног ду ха, чи ја је иде ал на фор ма ви зу е ли зо ва на ап стракт ним ша ра-
ма, пи рот ски ћи ли ми су би ли не из о став ни део ен те ри је ра на дво ру кра ља Ми ла на, као 
и кра љи чи ног бу до а ра у Ни шу.228 На та кав на чин као на род ну умет ни ну кра љи ца На-
та ли ја је оце ни ла пи рот ске ћи ли ме при ли ком сво је по се те Пи ро ту 1879.229

Кра љи ца На та ли ја, чи је ет нич ко по ре кло ни је би ло срп ско (ру ско-ру мун ско),230 
ни је мо гла по ста ти кра љи ца Срп ки ња ка ко се ка сни је пред ста вља ла кра љи ца Дра га.231 
Те ло кра љи чи но је пo већ ви ђе ном по ли тич ком и ет нич ком упи си ва њу би ло ме ди јум 
раз ли чи тих ма ни пу ла ци ја, ко је су че сто игра ле на кар ту стра ха од дру гог (стран ца).232 
Кроз ту ви зу ру ет нич ке не чи стоте де ли мич но је про пу ште на и кра љи ца На та ли ја. По-
не кад под сум њом због не срп ског по ре кла,233 по не кад гло ри фи ко ва на као на род на кра љи-
ца,234 али не и као на ци о нал на, она је се бе ви де ла као кра љи цу Ср ба,235 што је, прав но, 
и би ла. Обра ћа ју ћи се јав но сти, ко ју су ма хом чи ни ли Ср би, она је мо ра ла да по ру ку о 
се би ша ље пу тем пре по зна тљи вих зна ко ва и сим бо ла. Та ко су пра те ћи еле мен ти у окви-
ру кра љи чи ног бу до а ра мо ра ли би ти ја сни и пре по зна тљи ви ви зу ел но-ко му ни ка ци о ни 
сим бо ли,236 ка кав је био и пи рот ски ћи лим у окви ру кра љи чи ног бу до а ра. Ин тер су бјек-

226 Од број не ли те ра ту ре на те му на ци о нал не вер на ку ла ци је из дво ји ће мо: Myths & Na ti on hood, Ed. By. 
g. Ho sking, g. Schöpflin, Lon don 1997.

227 Ми лан ђ. Ми ли ће вић 30. но вем бра 1900. бе ле жи да је на ру чио пи рот ски ћи лим (ћи про вач ки), да је 
те жак 17 кг, и да га је пла тио 116 ди на ра: Днев ник М. Ђ. Ми ли че ви ћа, АСА НУ, књ. XVI (2), сеп. 1897 – ју ни 1904, 
3089.

228 ђ. Ми тро вић, Пред ме ти Обре но ви ћа у њи хо вом дво ру у Ни шу и објек ти ма у око ли ни за те че ни и по-
пи са ни по сле пре вра та 29. ма ја 1903, Збор ник На род ног му зе ја у Ни шу, бр. 11, Ниш 2003, по себ но 109–139, 
по себ но 115–116.

229 Кње ги ња На та ли ја по се ти ла је Пи рот у ле то 1879, ка да је об и шла и мно ге пи рот ске рад ње, по сма-
тра ла њи хов умет нич ки рад и ди ви ла се ле по ти ћи ли мо ва, а за тим тка ље на гра ди ла нов ча ним на гра да ма: 
Д. М. Ћи рић, Му ста фа Агин-Ко нак – дом Аран ђе ла ви те за Трн ског, Пи рот ски збор ник 3, Пи рот 1971, 76–77, 
пре у зе то из: М. Вит ко вић-жи кић, Пи рот ски ћи ли ми, фу сно та 175.

230 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 33.
231 A. Сто лић, Кра љи ца Дра га, 125–151.
232 Са вр шен при мер је по ли тич ка ма ни пу ла ци ја Ма ри јом Ан то не том, ко јој је за ме ра на аустријс ка ет нич -

ност: T. E. Ka i ser, From the Austrian Com mit tee to the Fo re ign Plot: Ma rie-An to i net te, Austrop ho bia, and the Ter ror, 
French Hi sto ri cal Stu di es, Vol. 26, No. 4, Fall 2003, 579–617.

233 Та ко је краљ Ми лан на зи вао Ко за ки њом, алу ди ра ју ћи на ње но ру ско по ре кло: Кра љи ца На та ли ја 
Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 97.

234 Скуп шти на ри су 1875. упу ти ли адре су кне зу Ми ла ну и кне ги њи На та ли ји. Пре но си мо део у ко ме се 
по ми ње и кне ги ња На та ли ја: На род се срп ски об ра до вао, што је Ва ша Светлост иза бра ла се би дру га а на ро ду 
кње ги њу од су пле ме ног нам ру ског на ро да На та ли ју Пе тров ну, ко ја ће кра се ћи пре сто срп ски, сво јим вр ли на  ма 
до бре мај ке на род не, очу ва ти и обез бри жи ти на ро ду оми ље ну ди на сти ју Обре но ви ћа...: Адре са ко ју је ре дов на 
на род на скуп шти на др жа ла у Кра гу јев цу 1875. го ди не, под не ла Ње го вој Све тло сти Кња зу срп ском Ми ла ну 
М. Об ре но ви ћу, Срп ске но ви не, бр. 201, год. 43, (Бе о град, 10. сеп тем бар 1875), 1057.

235 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 35, 141–142.
236 J. Ha ber mas, The o rie des kom mu ni ka ti ven Han delns, Bd. 1–2, Frank furt am Main 1995.
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тив ност на ве де них еле ме на та као збир ни скуп мо рал них вред но сти јед ног си сте ма сиг-
ни фи ка тив но је од ре ђи вао ен те ри јер, а напо слет ку и кра љи цу.237

На ве де ни раз ли чи ти иден ти те ти кра љи це На та ли је ва ри ра ни су у до ме ну ње ног 
смрт ног, на ту рал ног те ла. Тран сфор ма ци ја и ви ше слој ност ње ног про па дљи вог те ла ипак 
ни су би ле до вољ не да би се пу но ћа кра љи чи не лич но сти пред ста ви ла. Би ла је по треб на 
по твр да и ње ног сим бо лич ког, ми стич ког те ла, оно га ко је је га рант ис пу ње ња вла дар ске 
лич но сти, као и за лог ње ног из ван вре мен ског кон ти ну и те та. Да би смо по твр ди ли та кав 
став а у скло пу сим бо лич ког ту ма че ња пра те ћих еле ме на та у окви ру кра љи чи ног бу до-
а ра, из дво ји ли смо фо то гра фи ју с ли ком кра љи чи ног си на, пре сто ло на след ни ка Алек-
сан дра, као и ма лу ико ну, ко ја пред ста вља Бо го ро ди цу са хри стом. 

Сли ка пре сто ло на след ни ка Алек сан дра у кра љи чи ном бу до а ру ја сна је по ру ка 
упу ће на јав но сти. Одво је на од си на, на шта смо већ скре ну ли па жњу, кра љи ца На та ли-
ја је свој по ли тич ки оп ста нак за сни ва ла на сим бо лич ком и прав ном су бјек ти ви те ту 
сво га си на. Бор ба за ле ги тим ност соп стве ног по ло жа ја, ко ји би за крај њу по сле ди цу 
имао и осло бо ђе ње из кућ ног при тво ра, мо ра ла је мо ти ви са ти кра љи цу да пре ко сли ке 
сво га си на ис так не сво ја пра ва. Упра во она ко ка ко је Сло бо дан Јо ва но вић и ре као: Од 
Скуп шти не је зах те ва ла да бу де мај ка, а од Цр кве да бу де же на.238 Зах те ва ју ћи од Скуп-
шти не пра во на ви ђе ње си на, а од Цр кве по ни ште ње бра ка с кра љем Ми ла ном, кра љи ца 
се бо ри ла за соп стве ни ста тус, као и за соп стве ну сло бо ду. У тој бор би ни је би ло бо љег 
сред ства од ма ло лет ног пре сто ло на след ни ка, и она је сто га пре ко фо то гра фи је сво га си на, 
као су штин ског ре пре зен та са ме лич но сти пре сто ло на след ни ка, на од лу чан на чин ис та-
кла сво је ле ги тим не зах те ве. На по слет ку, кра љи ца је пре ко сли ке си на ис та кла и сво ју 
кан дида ту ру на ста тус над мај ке239 це ло куп ног срп ског на ро да.

Исто вре ме но је сли ка кра ља Алек сан дра би ла и по сле ди ца зах те ва сре ди не. Већ 
по свом по врат ку у Бе о град 1889. го ди не кра љи ца је од бе о град ских го спо ђа до би ла 
си но вље ву сли ку.240 Ти ме су оне од ре ди ле и кра љи чи но по на ша ње ис ти ца њем мо де ла 
мај чин ства, по кло нив ши кра љи ци сли ку ње ног си на. Та ко је јав ност још је дан пут ути-
ца ла на кра љи цу На та ли ју и сход но то ме на крај њу мон та жу кра љи чи ног бу до а ра.

У кон тек сту те бор бе мо же мо са гле да ти и ико ну Бо го ро ди це са хри стом. На пр ви 
по глед ико не у до му, од ко јих се по себ но ис ти че ико на Бо го ро ди це као за штит ни це, 
пот па да ју под кон цепт са кра ли за ци је до ма.241 Не по ри чу ћи ви ше пу та ис ти ца ну по бо-
жност кра љи це На та ли је,242 као и уоби ча је ност по сто ја ња ико на у окви ру при ват ног 
про сто ра то ком XIX ве ка,243 па и кра љи чи ног,244 ико ну не слу чај но ру ског по ре кла, ипак 
ћемо пре вас ход но по ве за ти и са струк ту ром по ли тич ког уни вер зу ма. Ука зав ши на од-
нос Бо го мај ке и мла ден ца хри ста, кра љи ца је про во ци ра ла ем па тич ност по сма тра ча, 

237 E. Pret te john, Be aty & Art, Ox ford Uni ve rsity Press 2005, 111.
238 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, 146.
239 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 39.
240 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 93.
241 М. Ти мо ти је вић, Ра ђа ње мо дер не при ват но сти. При ват ни жи вот Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји од 

кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка, 499–508.
242 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 74. 
243 М. Ти мо ти је вић, При ват ни про стор и ме ста при ват но сти, 242.
244 х. Ви ви јен, Ср би ја – Рај си ро ма шног чо ве ка, 175.
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као по сле ди цу оп ште сен ти мен тал но сти чо ве ка XIX ве ка. Иза зи ва ју ћи са ми лост код 
по сма тра ча, алу ди ра ју ћи на одво је ност мај ке од си на, она је пре ко ико не ука за ла на при-
род но ста ње, ко је се огле да у ну жном за јед ни штву мај ке (Бо го ро ди ца – кра љи ца На та-
ли ја) и си на (христ – Алек сан дар). Притом не мо же мо из не ту сим бо ли ку про ту ма чи ти 
ис кљу чи во кроз по ли тич ку ви зу ру. Ре ал ност се са др жа ла и у сле де ћем. Кра љи ца На та-
ли ја је би ла вла дар ка, али и мај ка. Одво ји ти мај ку од си на тра у ма тич но је ис ку ство. У 
кон тек сту из не тог пре не ће мо не ке ре чи кра љи це На та ли је у вре ме ње ног кућ ног при-
тво ра, и фи зич ке одво је но сти од си на:

Све ка пи је ис пред дво ра би ле су за тво ре не, про ла зи ла сам с осе ћа њем да гле дам у за-
твор мог јад ног Са ше...245 Одво ји ти де те од мај ке, нај го ри је од свих зло чи на, јер је про тив 
при ро де...246

У скла ду с пи је ти змом XIX ве ка, уоста лом као и увек, одва ја ње мај ке од де те та ни је 
мо гло би ти примљено с одо бра ва њем.

Упра во у скло пу на ве де ног, при род ног ус кра ће ња кра љи ци пра ва на при су ство 
си на,247 мо же мо са гле да ти фо то гра фи ју пре сто ло на след ни ка Алек сан дра и ико ну у 
скло пу про стор ног ре ше ња кра љи чи ног бу до а ра. По ли тич ка ма ни пу ла ци ја по ме ну тим 
ви зу ел ним еле мен ти ма ни је по ти ра ла при род но пра во мај ке. Над зи ра на и ка жња ва на, 
да се из ра зи мо фу ко ов ском тер ми но ло ги јом,248 од вла сти, фи зич ки (те ле сно) огра ни че-
на, би ла је у сво јим очи ма, али и у очи ма јав но сти, и ду шев но ка жње на.249 Та ко је кра-
љи ца На та ли ја ин сце ни ра њем ус пе ла да по мо ћу фо то гра фи је и ико не по твр ди сво је 
сим бо лич ко, веч но те ло. У ве ку у ко ме су вла дар ске ин сиг ни је углав ном из гу би ле моћ 
де фи ни са ња не про па дљи вог вла да ре вог те ла, и у мо мен ту ка да их кра љи ца На та ли ја 
као же на вла дар ка, и да је би ла ле гал на (у том тре нут ку раз ве де на), ни је мо гла има ти, 
она је пре ко си на ис та кла пра во на сво ју суп стан ци јал ну ве чи тост. Де те је по ста ло по-
твр да мај ке, и ње на ула зни ца у свет зе маљ ске, али и веч не ин ве сти ту ре. Та ко је, на кон 
на ту рал ног те ла, она ус пе ла да пре ко сли ке свог бу до а ра ис так не кан ди да ту ру да се 
Кан то ро ви це ва те о ри ја о два вла да ре ва те ла при ме ни и на кра љи чи ну лич ност.

По твр да о по сто ја њу два ју те ла вла дар ке не зна чи од у ста ја ње од ста ва из не тог на 
по чет ку тек ста, о мо гућ но сти мул ти пли ци ра ња те ла вла дар ки. Не же ле ћи да су ви ше 
усло жни мо те ло кра љи це На та ли је, за др жа ће мо се на те о ри ји о по сто ја њу тре ћег те ла 
вла дар ке, жен ског те ла. По ла зе ћи од та кве хи по те зе, по ку ша ће мо упра во на осно ву кра-
љи чи ног бу до а ра и кра љи чи не по зи ци је у окви ру ње га да ло ци ра мо тре ће те ло вла дар ке.

За од бра ну из не те те зе о тре ћем те лу вла дар ке, би ће нам од по мо ћи и са ма на ме на, 
као и струк ту ра бу до а ра. Већ смо ис та кли да је бу до ар де фи ни сан као кла сич но ме сто 
ис ти ца ња жен стве но сти. Бу ду ћи да су дом кра љи чин у вре ме ње ног кућ ног при тво ра 
углав ном по се ћи ва ле ода не јој бе о град ске да ме, мо же мо за кљу чи ти да се кра љи ца при-
ли ком про стор ног гра ђе ња бу до а ра обра ћа ла упра во њи ма. Уоста лом, као што је и при-

245 Пи сма Кра љи це На та ли је Обре но вић, прир. И. ха џи-По по вић, 17. сеп. 1899, 55.
246 Исто, 1. ав густ, 1860, 61.
247 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, 136.
248 М. Фу ко, Над зи ра ти и ка жња ва ти. Ро ђе ње за тво ра, Бе о град 1997.
249 Исто, 22.
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ме ће но, моћ бе о град ских го спо ђа у том пе ри о ду ни је би ла ма ла. Уко ли ко је ни су мо гле 
оства ри ти ди рект но, оне су на по сре дан на чин, пре ко ути цај них му же ва, фор ми ра ле 
јав но мње ње, а са мим тим и по ли тич ку кли му. Без об зи ра на то што у овом тре нут ку 
не зна мо тач но ме сто где је ви сио пор трет кра љи це На та ли је, мо же мо прет по ста ви ти 
да се на ла зио у са мом бу до а ру, на шта упу ћу ју и ма ле ди мен зи је сли ке (58 x 44 цм) под у-
пи рући мо гућ ност те зе да је пор трет за ми шљен да кра си ин тим ни, жен ски про стор 
кра љи чи ног бу до а ра.250 Прет по став ка да је пор трет мо гао би ти на ме њен са ло ну,251 као 
сво је вр сна ре флек си ја бу до ар ског жи во та за оне ко ји ни су мо гли да уђу у нај ин тим ни ји 
део вла дар ки не при ват но сти, чи ни се те же одр жи вом пре све га због ди мен зи ја сли ке, али 
и чи ње ни це да је пор трет фе но ме но ло шки, али и мор фо ло шки, био пр вен стве но на ме-
њен жен ским очи ма. Та ко ђе мо же мо прет по ста ви ти да је кра љи ца, за си гур но по зна ју ћи 
функ ци ју вла дар ске сли ке, као јав ног и сим бо лич ног обе леж ја зва нич ног ста ту са вла да-
ра, схва та ла да њен пор трет без зва нич них вла дар ских ин сиг ни ја не мо же би ти у пот пу-
но сти до сту пан јав но сти.252 На осно ву та квог ви ђе ња мо же мо за кљу чи ти да је пор трет 
кра љи це нај ве ро ват ни је био по лу јав ни пор трет, сме штен у кра љи чин бу до ар.

Као пр ви еле мент ко јим се ука зу је на жен скост у окви ру кра љи чи ног бу до а ра мо же-
мо на ве сти на ча со пис До ма ћи ца,253 ко ји се на ла зи на ета же ру по крај кра љи це. Ду хов на 
по кро ви тељ ка ча со пи са од ње го вог осни ва ња 1879,254 кра љи ца На та ли ја је по ред уред-
ни штва ли ста би ла је дан од кључ них фак то ра у кре и ра њу иден ти те та овог ли ста, чи ји 
је фор мал ни осни вач Жен ско дру штво.255 Фи нан си ра њем,256 као и по уч ним смер ни ца-
ма, кра љи ца је у зна чај ној ме ри обележила ча со пис. Упра во ње но пи смо об ја вље но у јед-
ном од увод них бро је ва 1879, у ко ме по зи ва же не на па три от ску буд ност (очу ва ње на-
ци је) и хри шћан ску етич ност (не го ва ње бо ле сни ка),257 ука зу је на идеј ни пе чат ко ји је 
про фи ли сао во ка бу лар ча со пи са. Ни же не оку пље не око ча со пи са ни су кра љи ци оста-
ле ду жне. Па не ги ри ци кра љи ци би ли су че сти, сто га ће мо на ве сти са мо је дан од пр вих 
об ја вље них. По во дом кра љи чи ног ро ђен да на 1879. бе о град ске да ме су у До ма ћи ци об ја-
ви ле ро ђен дан ску че стит ку кра љи ци сле де ће са др жи не:

250 Та кав став, иако се у ње га струк ту рал но не би тре ба ло сум ња ти, тре ба до пу ни ти по дат ком да су се у 
ста ну кра ља Ми ла на у Па ри зу на ла зи ла два пор тре та кра ља Алек сан дра. Ве ли ки у са ло ну и ма ли у бу до а ру. 
Да ли се ти ме ру ши те за о ве за но сти ма лих ди мен зи ја сли ке и жен ско сти, или не, ствар је из бо ра: Стан кра-
ља Ми ла на у Па ри зу, Ма ле но ви не, бр. 193, год. IV, (Бе о град, 17. јул 1891).

251 Та кав за кљу чак смо из ве ли на осно ву на во да да је пор трет Ма ри је Ка тар џи кра сио са лон дво ра за вре ме 
из гнан ства кра љи це На та ли је: Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 212.

252 Вал тро вић по во дом пор тре та кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа на во ди да без вла дар ских ин сиг ни ја вла-
дар ски пор трет ни је ре ле вантан, и да као та кав не мо же би ти јав но из ло жен: Кра ље ва сли ка и Пе тар Ни ко лић, 
штам па, бр. 2521, год. II, (Бе о град, 30. сеп тем бар 1903).

253 Ви ше о осни ва њу и раз во ју ча со пи са: До ма ћи ца – Спо ме ни ца. Про сла ва пе де се то го ди шњи це Жен ског 
дру штва 30 ма ја – 1 ју на, 1926, Бе о град 1926.

254 До ма ћи ца, бр. 1, год. I, (Бе о град, јул 1879). 
255 Уред ни ци ча со пи са су би ли углав ном му шкар ци, док су углед не го спо ђе би ле по кре тач ка сна га ли-

ста. Ча со пис је био идеј но кон зер ва ти ван, а по кро ви тељ му је би ла ва же ћа вла дар ка: М. Про шић-Двор нић, 
Жен ско пи та ње у Ср би ји кра јем XIX и по чет ком XX ве ка и ча со пис До ма ћи ца, Гла сник Ет но граф ског ин сти-
ту та, XXXIV, Бе о град 1985, 47–70.

256 До ма ћи ца, бр. 12, (Бе о град, де цем бар 1890), 345.
257 До ма ћи ца, бр. 3, год. I, (Бе о град, сеп тем бар 1879), 42.
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Сво јој пре ми лој, ви со кој за штит ни ци, сво јој узо ри тој вла да тељ ки, нај вер ни јем дру гу 
ви те шког Кња за срп ског и мај ци на ше ди ке, Пре сто ло на след ни ка, же ли мо, да на дан ро ђе-
ња, као јед ном од нај леп ших пра зни ка срп ских, у свим кра је ви ма, где жи ве Ср би, мно га и 
мно га ље та све ту ју Срп ки ње, ко је у сво јој Кра љи ци ви де оли че но са вр шен ство жен ско...258

Упо до би ти се кра љи ци као ме та фо ри (жен ског са вр шен ства) био је мо гу ћи циљ 
бе о град ских го спо ђа. Упра во та ко се и по на ша ла кра љи ца На та ли ја. Све сна сво је уло-
ге, она је го спо да ри ла бе о град ском чар ши јом. Ту је уло гу хте ла да за др жи и у тре ну ци-
ма фи зич ког огра ни че ња. Оту да ста вља ње ли ста До ма ћи ца у окри ље ње ног бу до а ра 
мо же мо схва ти ти као по ру ку до ми на ци је, знак ко ји кра љи ца ша ље у етар, а ко ји би се 
мо гао схва ти ти као по ру ка бе о град ским же на ма: Ту сам, а и да ље до ми ни рам. Исто вре-
ме но, при каз До ма ћи це мо же мо схва ти ти и као апел за по моћ ко ја је кра љи ци На та ли-
ји била по тре бна у да тој си ту а ци ји, и апел ко јим је под се ћа ла на сво ју уло гу у кон сти-
ту и са њу и тра ја њу ли ста До ма ћи ца. Кра љи ца На та ли ја је та ко по сред но апе ло ва ла и на 
жен ску со ли дар ност. Лист До ма ћи ца, као ме та фо ра при су ства же на у јав ној сфе ри, 
имао је уло гу да хо мо ге ни зу је жен ски по пу лус, и на по сре дан на чин по бољ ша си ту а-
ци ју кра љи це На та ли је, као оте ло тво ре ња жен ске ак ци је и еман ци па ци је.

Књи ге ко је се на ла зе по сла га не на сто лу по ред кра љи це та ко ђе су по твр да ста ва о 
кра љи ци На та ли ји као но си о цу жен ске про све ће но сти. Кра љи ца На та ли ја, као по кро-
ви тељ жен ске уче но сти и кул ту ре, на тај на чин је де мон стри ра ла кул тур ни ка пи тал, 
чи ји је ди рект ни но си лац би ла она. У том кон тек сту мо же мо и са гле да ти књи гу у ње-
ним ру ка ма. Као за штит ник про све те, она ни је са мо па сив ни ме це на жен ског обра зо-
ва ња већ и ак тив ни уче сник у ства ра њу кул тур не по ли ти ке. Она на тај на чин по ста је 
мо дел, узус по на ша ња, ам блем жен ске уче но сти. Исто вре ме но, пу тем на ве де них еле-
ме на та са зна је мо ви ше и о од но су књи ге, књи жев но сти и же не у окви ру кул ту ре XIX 
века. То ком чи та вог ве ка ис ти цан је кон цепт жен ског ро ма на.259 Сен ти мен тал но-ро ман-
ти чар ски ро ман чи ји је ре ци пи јент би ла и кра љи ца На та ли ја260 имао је за по сле ди цу 
ства ра ње чул не осе ћај но сти. Нај број ни ји чи та о ци та квог ро ма на би ле су же не, што је 
усло ви ло ства ра ње из ве сне спе ци фич не жен ске осе ћај но сти. Број не ви зу ел не пред ста ве 
упра во и при ка зу ју тај чул ни свет. Пред ста ва же не ко ја за ми шље но, до гра ни це кон-
тем пла тив но сти, чи та књи гу, оп ште је ме сто број них ви зу ел них пред ста ва. Ме ђу тим, 
кра љи ца На та ли ја је пред ста ви ла се бе из ван уоби ча је ног ви зу ел ног ша бло на, у ко ме жена 
сне но чи та књи гу. Она је ак тив на, њен је по глед упе рен у по сма тра ча, а не у књи гу, која 
сто га по ста је сред ство од ре ђе ног ис ка за, а не циљ вре дан по се би. Тај циљ мо же мо де-
фи ни са ти по истом прин ци пу по ко ме смо де ши фро ва ли и сме шта ње ли ста До ма ћи ца 
у ен те ри јер кра љи чи ног бу до а ра. Ро ман, и жен ска уче ност, пре ста ју да бу ду пред мет 
ин тим не стра сти же не оме ђе не у при ват ном про сто ру и по ста ју пред мет са мо све сног и 
ак тив ног кон зу ми ра ња књи жев ног про из во да. Про стор бу до а ра по ста је жен ски сту ди о-
ло, кон тра под ће лиј ској ор га ни за ци ји ху ма ни стич ко-кон тем пла тив ног му шког до ме на.261 

258 До ма ћи ца, бр. 2, год. I, (Бе о град, ав густ 1879), 11.
259 I. we ber-Kel ler mann, Fra u en le ben im 19. Ja hr hun dert, 139–148.
260 Та ко кра љи ца На та ли ја све до чи да је чи та ла Вал те ра Ско та у де тињ ству, и то на во ди у мо мен ту ро-

ман ти чар ског рас по ло же ња: Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 161.
261 S. Mut he si us, The Po e tic Ho me. De sig ning the 19th-cen tury Do me stic In ter i or, 56–57.
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Кра љи ца На та ли ја се та ко по но во, пу тем књи ге, по твр ђу је као ма тро на, ли дер жен ске 
све сти у Ср би ји и на по слет ку мо рал ни, етич ки, кул тур ни и про све ће ни узор.

LA RE I NE S’AMU SE (КРАЉИЦA СЕ ПРО ВО ДИ) И КОН СТИ ТУ И СА њЕ 
жЕН СКОГ, МОД НОГ ТЕ ЛА КРА ЉИ ЦЕ НА ТА ЛИ ЈЕ

На ве де ни део под на сло ва на фран цу ском је зи ку део је кри тич ког освр та Вла да на 
ђор ђе ви ћа на лич ност и на чин жи во та кра љи це На та ли је.262 ње гов по глед на кра љи-
чин двор ски жи вот по слу жи ће као основ за кон стру и са ње те зе о кон сти ту и са њу кра-
љи чи ног жен ског, мод ног те ла. Исто вре ме но, он ће ука за ти и на кри тич ки по глед пред-
став ни ка јед ног де ла та да шње ели те на кра љи чин жи вот ни став. жен ски вла дар ски 
пор трет у европ ској но во ве ков ној кул ту ри нај че шће је кон сти ту и сан у од но су на вла-
дар ки ног му жа (по сред но или ди рект но).263 Уко ли ко та кав став при хва ти мо, за кљу чак 
би гла сио да је кра љи чи но, жен ско те ло кон сти ту и са но у од но су на си на, пре сто ло на-
след ни ка Алек сан дра (фо то гра фи ја крај ње). У окви ру та квог кон струк та, а у кон тек сту 
за ко но дав ства у Ср би ји (Устав 1888),264 ко је је оне мо гу ћа ва ло вла дар ки са мо стал ну 
вла ду, ње но те ло би се де фи ни са ло као пре но сник из ме ђу оца (краљ Ми лан) и си на 
(пре сто ло на след ник Алек сан дар). Та ко би кра љи чи но те ло по ста ло пре дај ник у окви ру 
му шке ауто ге не зе, на осно ву ко је трон на сле ђу ју са мо му шкар ци, што про из во ди став 
да је те ло вла да ра, ис кљу чи во он то ло шки, му шко те ло.265 

Ми пак ми сли мо да је кра љи ца На та ли ја има ла дру га чи ју ви зи ју сво га те ла и ње-
го ве жен ско сти, сход но то ме и свог прав ног су бјек ти ви те та. Кра љи ца На та ли ја ни је 
би ла и ни је хте ла да оста не са мо мај ка пре сто ло на след ни ка и же на сво га му жа.266 же-
ле ћи да се из бо ри за соп стве ни ста тус, ма ни пу ли шу ћи си ном у окви ру за да тих ци ље ва, 
она је на по слет ку кре и ра ла соп стве но те ло у скла ду с вре ме ном у ком је жи ве ла. Та ква 
кон струк ци ја на и шла је у тре нут ку одсли ка ва ња пор тре та на је дан, ка ко се чи ни, не ре-
шив про блем. Пре ама зон ка ка квом је ви ди Сло бо дан Јо ва но вић не го скру ше на мај ка,267 
то је кра љи ца ко ју ви ди мо на пор тре ту Уро ша Пре ди ћа. Уоста лом кон цепт пор тре ти-
са ња углед них же на за чет у до ба про све ти тељ ства де лом је и по чи вао на пред ста ва ма 
же на, ко је ни су глу ми ле мај ке, и не чи је су пру ге.268 Ни је ли кра љи ца вра ти ла то чак 
исто ри је, пред ста вља ју ћи се као еман ци по ва на, ста ту сно са мо по твр ђе на же на.

Ка ко при ка за ти те ло чи ји је по ло жај фи зич ки и про стор но огра ни чен. Већ смо 
ука за ли на то да је она сво је те ло пру жа ла на увид јав но сти по вре ме ним из ла сци ма из 

262 Ми лан и На та ли ја, Нов чла нак др. Вла да на Ђор ђе ви ћа, штам па, бр. 175, год. II, (Бе о град, 16. јул 1903), 
175.

263 Та ко је и у ли сту Срп ске но ви не иза шло је дин стве но по ље у окви ру ко га се на ла зе два по себ на ме да-
љо на са ли ком кра ља Ми ла на и кра љи це На та ли је: Срп ске илу стро ва не но ви не, бр. 20, год. II, (Бе о град, 30. 
април 1882), 113.

264 Устав Кра ље ви не Ср би је из 1888. мо же се про чи та ти у елек трон ској вер зи ји: di gi tal.nb.rs, по себ но 
11–20.

265 M. D. She riff, The Cra dle is Empty: Eli sa beth Vigée Le brun, Ma rie-An to i net te, and the Pro blem of In ten tion, 
wo man, Art and the Po li tics of Iden tity in Eig hte enth Cen tury Euro pe, Ed. by. M. Hyde, 164–187, посебнo 178.

266 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 148.
267 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, 148.
268 S. Al lard, Bet we en the No vel and Hi story: French Por tra i tu re to wards 1835, Ci ti zens and Kings: Por tra its 

in the Age of En lig hten ment, Ed. by. Royal Aca demy of Arts, 40.
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ку ће. При хва та њем те зе Ми ше ла Фу коа да: ка зне не ме то де не тре ба ана ли зи ра ти са мо 
као про сте по сле ди це прав них про пи са или као по ка за те ље дру штве них струк ту ра, 
не го и као по себ не тех ни ке вла да ња у нај ши рем сми слу те ре чи. Да кле, раз ма тра ти 
ка жња ва ње као по ли тич ку так ти ку,269 до ла зи мо до тач ке по ни ште ња и пот чи ња ва ња 
те ла, не са мо услед ка зне не по ли ти ке евен ту ал но про пу ште не кроз ви зу ру ро да (из вр ши-
те љи ка зне над кра љи цом На та ли јом би ли су му шкар ци) већ пр вен стве но у кон тек сту 
по ли тич ке еко но ми је те ла.270

шта је он да мо гла да учи ни кра љи ца На та ли ја са сво јим пот чи ње ним, жен ским 
те лом, и ка ко је ус пе ла, ако је ус пе ла, да сво је те ло учи ни са ста но ви шта по ли тич ке еко-
но ми је про дук тив ним (ви дљи вим). Она је то ус пе ла по мо ћу мо де. Та ко је, на кон број-
них пер фор ма тив них иден ти те та по мо ћу ко јих је ва ри ра ла кон струк ци ју сво га те ла, 
за вр шни чин у кон сти ту и са њу ње ног жен ског те ла био ре зер ви сан за мо ду. По мо ћу мо де 
и на осно ву сво га те ла, она је ис кре и ра ла и сво је жен ско те ло у пе ри о ду сво га за то че ни-
штва. До вољ но сна жног су бјек ти ви те та, да мод на ха љи на не по ни шти ње ну из ван вре-
мен ску лич ност, до вољ но ха ри зма тич на да ефе мер на ха љи на про то ком го ди на не до ве де 
ње ну пор трет ску пред ста ву до гра ни це де мо ди ра но сти, или чак и под сме ха, кра љи ца 
је за по че ла кон сти ту и са ње свог мод ног те ла, ко је ви ди мо на Пре ди ће вом пор тре ту.

На осно ву од но са ха љи не као па ра диг ме мо де и кра љи чи ног те ла омо гу ће но је и де-
фи ни са ње ква ли те та кра љи чи ног жен ског те ла. При хва та њем те зе Ли по вец ког да је: 
ства ра ње са мо и ден ти те та у мо дер ном све ту про је кат те ла,271 као и да се ја ство у ве-
ли кој ме ри кон сти ту и ше по мо ћу те ла272 и на по слет ку да је оде ћа про ду же так те ла,273 
на осно ву ха љи не кра љи це На та ли је мо гли смо да де кон стру и ше мо и ње но жен ско тело.

Пре не го што ука же мо на са му ха љи ну ко ју је кра љи ца На та ли ја има ла на се би 
када је пор тре ти сао Урош Пре дић, ука заћемо на кон цепт мо де у XIX ве ку, као и на ве зу 
из ме ђу европ ских вла дар ки и мо де. На тај на чин ја сни је ће мо са гле да ти кон струк ци ју 
жен ског те ла кра љи це На та ли је у скло пу мод них зби ва ња то ком XIX ве ка. Основ на тач-
ка за кон струк ци ју три ја де, же на–мо да–вла дар ка ви дљи ва је у слу ча ју Ма ри је Ан то не-
те, скра ја XVIII ве ка.274 Фри вол на вла дар ка, лук су зно оде ве на, ам блем кон зу ми ра ња 
мо де ра ди мо де, усло ви ла је да ње но те ло по ста не пред мет ви ше слој ног учи та ва ња. За 
јед не хе ро и на жен стве но сти, за дру ге вла дар ка кла бин га, за тре ће пред мет по ли тич ке 
ма ни пу ла ци је... На сли чан на чин до жи вљен је и мод ни дис курс кра љи це На та ли је у 
Ср би ји скра ја XIX ве ка.

Упра во та ко по је ди ни чу ва ри јав ног мо ра ла, мо ра ли за тор ски на стро је ни по је дин ци 
ви де ли су из сво је пер спек ти ве кра љи чи но те ло об у че но у лук су зно оде ло. Ак ти ви ра ње 
ста рог ко да ко ји је у би ти но сио кри ти ку лук су за, нај у оч љи ви је мо же мо са гле да ти у 
окви ру но вог до ба, и то баш у слу ча ју јед не вла дар ке. Од нос ре во лу ци о нар них пр ва ка 
пре ма кра љи ци Ма ри ји Ан то не ти ег зем плум је кри ти ке лук су за, а у крај њем слу ча ју и 

269 М. Фу ко, Над зи ра ти и ка жња ва ти. Ро ђе ње за тво ра, 29. 
270 Исто, 31.
271 ж. Ли по вец ки, Цар ство про ла зног. Мо да и ње на суд би на у мо дер ним дру штви ма, Срем ски Кар лов-

ци 1992, 74.
272 Исто.
273 Исто, 76.
274 C. we ber, Qu e en of Fas hion. What Ma rie An to i net te wo re to the Re vo lu tion, New york 2006.
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вр ху нац род не, ми зо ги ни стич ке ин тер вен ци је.275 Из та квог дис кур са про ис те кло је у 
ре алпо ли тич ком про сто ру да је кра љи ца Ма ри ја Ан то не та по ста ла сво је вр сна жр тва 
мо де. Сход но та квом ста ву, по Ру соу је лук суз са свим по јав ним фор ма ма нај пре ис ква-
рио двор, а по том, као за ра зна бо лест, и све сло је ве дру штва.276 Го то во на исти на чин је 
кроз мо ра ли за тор ску иде о ло шку ма три цу про пу ште но и мод но те ло кра љи це На та ли-
је. Док је њен укус, ка ко смо већ на ве ли, хва љен као ци ви ли за циј ска вред ност, скуп ко-
ди фи ко ва них пра ви ла и по на ша ња, до тле је лук су зна стра на жи во та кра љи це На та ли-
је као па ра диг ма де струк ци је и мо рал ног по ср ну ћа же сто ко кри ти ко ва на.277

То сте ви учи ни ли оним лук су зом и оним ту ђим оби ча ји ма ко је сте у Ср би ју до не ли. 
Пре 1875. Ср би ја ни је ни ка да ви де ла у дво ру сво јих вла да ра оне рас ко ши и оних лук су за, 
ко ли ко је ви де ла за 12 го ди на ва шег го спод ства. До кле су на бој но ме по љу па да ли нај бо-
љи си но ви, до кле су се срп ске мај ке у цр но за ви ја ле кње ги ња На та ли ја др жа ла је на дво ру 
срп ском за ба ве, до тле у Ср би ји не ви ђе не. Ви сте, го спо ђо, и је ди но ви узрок, тој рас ко ши. 
Ја сам све док, да јој се Краљ Ми лан од у пи рао све до 1880. и по сле је под ле гао ва шим на-
ва ла ма. По сле су се на дво ру срп ском, под ва шом упра вом, игра ле игре, ко је се пре вас ни су 
ни у јав ним ло ка ли ма у Ср би ји ви ђа ле, по сле по че ло се до га ђа ти да су му же ви про да ва ли 
нај по треб ни је ства ри из ку ће, да сво је же не што бо га ти је за ва ше ба ло ве спре ме. На ва шим 
ба ло ви ма раз ви јао се бле сак и сјај, као не гда на дво ру Лу дви га XIV...278

На ве де ни ци тат је део пи сма ко је је 1891. Јо ван Ри стић упу тио кра љи ци На та ли ји. 
Она, као вла дар ка, али и као же на, пре по зна та је као про из во ђач дру штве не бес ко ри сно-
сти, и у том сми слу је ана те ми са на. Та ко је јед на од стра те ги ја де ло ва ња дру штве них 
ели та у Ср би ји XIX ве ка са ци љем кре и ра ња по ли ти ке ро да, ко ја апри о ри ка те го ри јал-
но лук суз ве зу је за жен ску при ро ду и ти ме је не га тив но ма пи ра,279 до би ла у кра љи ци 
На та ли ји свој са вр ше ни ме ди јум. Ду го трај ност кри тич ког освр та на лич ност кра љи це 
На та ли је као но си о ца де ка ден ци је, ко ји про из во ди лук суз, ви дљи ва је и у члан ку ко је 
су 1909. пре не ле Ве чер ње но во сти: 

По про стра ним ода ја ма мла дих кра љев ских су пру жни ка пи ро вао је дру штве ни жи-
вот сво је злат но до ба, у ко ме је Кра љи ца На та ли ја да ва ла им по зан тан сјај без бри жном и 
бур но ме жи во ту на двор ским зим ским са лон ским за ба ва ма, док је си ро ма шна Ср би ја гр-
ца ла у ду го ви ма и ту жним по гле ди ма пра ти ла без циљ не двор ске те ре вен ке, ко је су ко чи-
ле њен кул тур ни пре по ро ђај, а на род но на ци о нал не ин те ре се ба ца ју у за пе ћак.

Бе о град ска ин те ли ген ци ја, обо је га по ла, по кла ња ла је на ро чи ту па жњу овим бур ним 
за ба ва ма, ужи ва ла у сја ју двор ске ели те, ди ви ла се рас ко шној до ма ћин ској го зби и ако су 

275 L. Hunt, The Many Bo di es of Ma rie-An to i net te: Po li ti cal Por no graphy and the Pro blem of the Fe mi ni ne in 
the French Re vo lu tion, Ma rie-An to i net te. wri tings on the Body of a qu e en, Ed. by. D. go od man, 117–136.

276 Gra du ally, the co urt, whe re they ha ve po ker, as se ri o us as it may ha ve been ori gi nally, de ge re na tes in to a 
co urt full of am su ments, ple a su res, fri vo lo us oc cu pa ti ons. Lu xury, gam bling, lo ve, and all the con se qu e nes of the se 
pas si ons re ign the re. The city soon imi ta tes the co urt..., and the lo ve of ple a su re and mo ney su cers that of vir tue: D. 
go od man, En lig hten ment Sa lons: The Con ver gen ce of Fe ma le and Phi lo sop hic Амbitions, 336.

277 Ви ше о лук су зу, као и кри ти ци лук су за (са хри шћан ског ста но ви шта...): C. J. Be rry, The idea of lu xury. 
Con cep tual and hi sto ri cal in ve sti ga tion, Cam brid ge Uni ver sity Press 1994, по себ но 87–100. 

278 Пи смо г. Јо ва на Ри сти ћа кра љи ци На та ли ји, Ма ле но ви не, бр. 30, год. IV, (Бе о град, 30. ја ну ар 1891).
279 K. Mi tro vić, Po li ti ke ro da: Luk suz i vi zu el na kul tu ra u Sr bi ji 19. ve ka, Te o ri je i po li ti ke ro da: Rod ni iden ti-

te ti u knji žev no sti ma i kul tu ra ma Ju go i stoč ne Evro pe, ur. T. Ro sić, Be o grad 2008, 196–206.
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их за ба ве вр ло ску по ко шта ле... Тра ће ни су огром ни ка пи та ли на се зон ске двор ске то а ле-
те, чи ји ма те ри јал ни из во ри, на ро чи то код сјај не си ро ти ње (офи ци ра цр пље ни су из свих 
мо гу ћих из во ра, а по нај ви ше из ме нич них до хо да ка).

Рас ко шне двор ске за ба ве ја ко су ути ца ле на мла ђа ни буј ни тем пе ра мент Кра љи це, а 
та ма ни ја об у хва ти ла је и све дру штве не сло је ве и код ви шег и код ни жег ста ле жа.

А они (кра љев ски пар) опи је ни сја јем кра љев ског го спод ства, окру же ни све моћ ном 
ин те ли ген ци јом, пре да ли су се и ду шом и те лом ви шим сфе ра ма у кра љев ско ме сја ју... Пред 
њи хо вим кра љев ским очи ма тре пе рио је сјај, сла во љу бље, са мо во ља са без гра нич ним ам би-
ци ја ма и до ма ћин ска рас ко шна тр пе за оки ће на мо дер ним да ма ма из нај виших кру го ва бе о-
град ске го спо шти не у де кол те, и нај ску пљим се зон ским тоа ле та ма, ме ђу ко ји ма је ви со ка 
до ма ћи ца бри љи ра ла сво јом гра ци о зном осо бом, да ва ла сјај рас ко шно ме дру штву, и рас ко-
шан тон пре ко мер ног ки ће ња... и по чи јем су при ме ру сле до ва ле све ње не го шће, и над ме та ле 
се у до па да њу. На овим двор ским за ба ва ма има ло је све га, са мо не оно га ра зум но га на род но-
га па три о ти зма, ко ји би на пр во ме ме сту за ви рио у све кра је ве Срп ства и по ра дио на ње го-
во ме бла го ста њу...: И док су кра љев ски су пру жни ци по зи ва ли бе о град ску го спо шти ну, са 
нај леп шим же ља ма, да их као ис кре ни са вет ни ци окру жа ва ју, ве ћи на их је на ла зи ла за до-
вољ ства за бо га том со фом, кр кан лук, и уз ча ши це шам пањ ца оду ше вље но су им на здра-
вља ли, пи са ли нај леп ше оде и сла во пој ке о рас ко шним го зба ма... а Ср би ја и срп ство...280

Ја сно је да је на ве де на кри ти ка лук су за по оби ча ју би ла у функ ци ји по ли тич ке ма-
ни пу ла ци је, што је у скла ду са оп штим по гле дом на дис курс лук су за ко ји је нео дво јив 
од по ли тич ке кул ту ре.281 Ме ња ле су се са мо по ли тич ке окол но сти у ко ји ма је кри ти ко-
ва на кра љи ца На та ли ја282 као но си лац лук су за, али је по ру ка би ла иста: ис ко ри сти ти 
ње ну пер со нал ност за соп стве но по ли тич ко по твр ђи ва ње. Кра љи чи но те ло по ста ло је 
но си лац лук су за. На осно ву та квог кон струк та, мо ра ли за тор ски про све ти тељ ски код 
гра ђан ске кла се у са деј ству са на ци о нал ном (срп ском) иде јом кон тра сти рао се фри вол-
ном, лук су зном двор ском жи во ту. Мар ки ра ње кра љи це На та ли је као глав ног крив ца за 
де ге не ра ци ју дво ра усло ви ло је не сум њи во и род но кон тра сти ра ње. Не скром ност кра-
љи це На та ли је, по ми шље њу по је ди них кри ти ча ра, ква ри ла је и лич ност кра ља Ми ла-
на. На ме сто па три от ског и здра вог на род ног жи во та, у ко ме су ма ску ло зне про јек ци је 
и же не има ле ис так ну ту уло гу, усто ли чио се жи вот по по до би ју за пад њач ке ари сто кра-
ти је; ме сто уз др жа но сти гра ђан ства, ис ти ца ла се раз ме тљи вост дво ра на и њи хо вих по-
дра жа ва о ца. Мо да (оде ва ње) као стил жи во та у Ср би ји XIX ве ка283 по ста ла је у очи ма 
де ла јав но сти сли ка не га тив не сва ко дне ви це срп ског дво ра, као и ти пич но жен ског хи-
ро ви тог и жуч ног ка при ца,284 чи ја је по сле ди ца не до стој ни ним бус јед ног дво ра,285 ко ји 
је кре и ра ла кра љи ца На та ли ја.

280 По сле ди це без ра чу ни це (не ко ли ко бе ле жа ка из жи во та Кра љи це На та ли је), Ве чер ње но во сти, бр. 
269, год. XVII, (Бе о град, 1. ок то бар 1909).

281 C. J. Be rry, The idea of lu xury. Con cep tual and hi sto ri cal in ve sti ga tion, 199–230.
282 Пи сац тек ста у Ве чер њим но во сти ма, бр. 269 (фу сно та 211) кон тра сти рао је ди рект но или ин ди рект-

но не мо рал ни кра љи чин жи вот но вим на род ним и здра вим вр ли на ма ко је су на сту пи ле са до ла ском Пе тра 
Ка ра ђор ђе ви ћа на власт.

283 Основ на сту ди ја о мо ди у Бе о гра ду као сим бо лу мо де у Ср би ји: M. Pro šić-Dvor nić, Ode va nje u Be o gra du 
u XIX i po čet kom XX ve ka, Be o grad 2006.

284 По сле ди це без ра чу ни це I, (не ко ли ке бе ле ш ке из жи во та Кра љи це На та ли је), Ве чер ње но во сти, бр. 
271, год. XVII, (Бе о град, 3. ок то бар 1909).

285 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 285.
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Ми ту не на род ну рас ко шност упра во и ви ди мо на ха љи ни кра љи це На та ли је на 
Пре ди ће вом пор тре ту. Уме сто срп ске ха љи не (као по сле ди це по гле да стран ца на здрав, 
на род ни жи вот бал кан ских на ро да и на род ну ха љи ну као ње го ву по сле ди цу) ка кву су 
стра ни хро ни ча ри по пут Ал бе ра Ма леа286 же ле ли да ви де у Ср би ји, кра љи ца На та ли ја је 
но си ла јед ну ин тер на ци о нал ну ха љи ну, ко ја се мо гла но си ти би ло где у Евро пи. На сли-
чан на чин ви де ли су фор му и функ ци ју жен ске оде жде и срп ски ин те лек ту ал ци, ме ђу 
ко ји ма и Сте ва на Па вло вић: Да мо да не сме би ти са мо игра ћу ди и из о па чи ти се у не при-
род ност и пре те ра ну ску по це ност не го ва ља да њом вла да ју ра зум и естет ско зна че-
ње. Да она не тре ба да по тре на род не оби ча је не го ови ва ља са мо да се при ла го де по 
естет ским за ко ни ма, осо би то у но ши ву, ко је пак тре ба и да при стој но при кла ду је те лу, 
али и да му здра вљу не сме та...287 Су прот но овом ста ву ко ји је део оп ште кри ти ке мод ног 
лук су за у Евро пи то ком XIX ве ка,288 из ме ђу оста лог за сно ва ном на осло ба ђа њу же не од 
не здра ве оде жде (ми де ри, кор сет...), ха љи на кра љи це На та ли је је би ла одо ра лук су за, а 
те ло кра љи це но си лац зна че ња но вог мод ног дис кур са. Ме сто на род них ша ра на њој, ха-
љи на је апли ци ра на цвет ним укра си ма. Уме сто да ха љи на по ста не ви зу ел на фор ма ре-
ин тер пре та ци је има ги нар не на род не про шло сти, ха љи на је кре и ра на по та да шњој мо ди 
ко ја је до ми ни ра ла у Евро пи с по чет ка де ве де се тих го ди на XIX ве ка, чи ји је об лик пра-
тио фор му те ла до ку ко ва, да би се по том ха љи на про ши ри ла до зе мље.289 Уко ли ко је 
ен те ри јер кра љи чи ног бу до а ра и био ме сто од ре ђе не уме ре но сти, ха љи на то ни је би ла, 
она је по ста ла вред ност по се би, еко ном ски и сим бо лич ки про из вод нат про сеч не це не. 
Да, упра во је та ко не што и же ле ла кра љи ца На та ли ја, она је пра ти ла за ко не мо де у окви ру 
дис кур са чи сте жен стве но сти, ко ја пра ти сво ју игру ћу ди у окви ру мод ног гла му ра. Кра-
љи ца је ва ри ра ла сво је иден ти те те пу тем ха љи не, при том ну жно не кон тра сти ра јући 
срп ски и ин тер на ци о нал ни ко стим, као ме та фо ре од ре ђе них раз ли чи то сти. Би ло ко ја 
фик си ра ност кра љи чи ног мод ног и лич ног иден ти те та као па ра диг ме срп ског дру штва290 
не сто је, бу ду ћи да је кра љи ца ком би но ва њем до ми нантних кул тур них мо де ла Ср би ји 
XIX ве ка,291 из гра ди ла и сво ју лич ност. Она је оба ти па ко сти ма као сим бо ле раз ли чи тих 
кул тур них мо де ла, у сво јим зре лим го ди на ма, ко ри сти ла по свом на хо ђе њу.292

На кон кре и ра ња на ту рал ног, и по ли тич ког те ла, она је сво је жен ско те ло ис ко ди-
ра ла у скла ду с дик та том ви со ке мо де, упр кос из ве сној кри ти ци мо де и лук су за упу ће-
ној и од стра не са мих же на,293 ка ква се мо гла про чи та ти у ли сту До ма ћи ца, чи ји је она 

286 Опи су ју ћи бал у Град ској ка си ни од 13. ја ну а ра 1893. Ма ле на во ди: а ви дех са мо европ ску оде ћу, вр ло 
европ ску, су ви ше европ ску, по што су мно ге ха љи не ко пи ја оних на ших гро зних и не по доб них ам пир ха љи на...: 
А. Ма ле, Днев ник са срп ског дво ра (1892–1894), 125.

287 С. Па вло вић, Есте ти ка или на у ка о ле по ти за шко лу и на род, 32.
288 D. ga rić, Mo da i eman ci pa ci ja u žen skoj vi zu el noj kul tu ri Sr bi je i Voj vo di ne kra jem XIX i po čet kom XX veka, 

71–79.
289 Исто, 29.
290 M. Pro šić-Dvor nić, Ode va nje u Be o gra du u XIX i po čet kom XX ve ka, по себ но 502–504.
291 О плу ра ли те ту кул тур них мо де ла у срп ском дру штву XIX ве ка (oсмански, гра ђан ски – европ ски, 

до ма ћи): Н. Ма ку ље вић, Плу ра ли зам при ват но сти: Кул тур ни мо де ли и при ват ни жи вот код Ср ба у 19. ве ку, 
При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на е стом ве ку, прир. А. Сто лић, Н. Ма ку ље вић, 17–53.

292 www. Cpi.hr, Lj. Tr gov če vič, Že na kao deo eli te u Sr bi ji u 19. ve ku. Otva ra nje pi ta nja, 251–268, по себ но 
265–266.

293 D. ga rić, Mo da i eman ci pa ci ja u žen skoj vi zu el noj kul tu ri Sr bi je i Voj vo di ne kra jem XIX i po čet kom XX ve-
ka, 76–79.
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би ла по кро ви тељ.294 ха љи на је по ста ла мар кер ње ног соп ства, озна чи тељ ње ног жи-
вот ног сти ла, упра во ка ко се баш у До ма ћи ци и на во ди: То а ле та ни је то ли ко у ха љи-
на ма, већ је у на чи ну ка ко се она но си.295 А тај стил жи во та, баш она квим ка квим га је 
ви део пре сто ло на след ник Ру долф Аустриј ски,296 кра љи ца На та ли ја је са же ла из ја вом: 
Во ле ла сам за ба ву.297

Ове ре чи до при но се бо љем схва та њу од но са ха љи не, кра љи це и ње ног иден ти те та 
у окви ру про сто ра (кра љи чи ног бу до а ра). Из ме ђу про мен љи во сти мо де као ме та фо ре 
сти ла жи во та и ха би ту са као идеј ног про сто ра огра ни че ног дру штве ним де тер ми нан-
та ма, на ла зи се по јам ре флек сив ног ха би ту са.298 Упра во у окви ру ње га и мо же мо иден-
ти фи ко ва ти су бјек ти ви тет жен ског те ла вла дар ке у окви ру ње ног бу до а ра. Ов де ће мо 
се по слу жи ти ви ђе њем соп ства и ис то сти По ла Ри ке ра, ко је је пре у зео Ли по вец ки у 
Фи ло зо фи ји мо де.299 Раз ли ку ју ћи соп ство и ис тост, он ће ре ћи да је соп ство, за пра во, 
са мо ре флек сив но ја, оно не по но вљи во ори ги нал но, док је ис тост, про мен љи ва ка те го ри-
ја, не што што је не фик си ра но, про мен љи во, нео ри ги нал но, на ше ми. У кон тек сту мо де 
и кра љи це На та ли је мо же мо сле де ћи Ли по вец ког ре ћи да је соп ство јед на ко те лу кра-
љи це На та ли је као веч не ка те го ри је, ко ја се тран сфор ми ше по по тре би и дик та ту мо де 
у ис тост, оно ми, ко ме се мо же упо до би ти лич на осо бе ност кра љи це, ње но соп ство. 
Оту да кра љи чи на пред ста ва у окви ру за ми шље ног бу до а ра по ста је део ње ног жен ског 
су бјек ти ви те та, ко ји ва жи са мо у том тре нут ку, у том про сто ру, у тој ге о граф ској и 
мен тал ној ко ор ди на ти, али пру жа и мо гућ ност упо до бља ва ња са вр шен ству, кра љи ци 
На та ли ји, ими ти ра њем ње не ха љи не, док ње на ха ри зма и су бјек ти ви тет оста ју не до-
сти жни. Упра во та кав став за у зи ма ју и са вре ме ни ци кра љи це На та ли је. Та ко Ни ко ла 
Кр стић оспо ра ва ју ћи мо гућ ност из јед на ча ва ња би ло ко је бе о град ске го спо ђе са кра љи-
цом ка же да: Све то ни у че му, ни што се ти че те ла, ни што се ду ха ти че, не мо гу се 
ни при бли жно ме ри ти са кра љи цом.300

При ступ кон зу ми ра њу мо де од стра не же на у XIX ве ку био је про жет из ве сном 
ре лак си ра но шћу, што је би ла по сле ди ца дик та та ви со ке мо де. Убр за ним ра стом про из-
вод ње и ин ду стри је то ком ве ка омо гу ћен је уз лет мод не ин ду стри је.301 Ме ђу тим, у 
скло пу овог ра да по се бан ак це нат ста ви ће мо на та ко зва ну ви со ку мо ду, бу ду ћи да је 
очи глед но да је ха љи на ко ју но си кра љи ца На та ли ја лук су зна. Из у зе та од за ко на тр жи-
шта, ви со ка мо да, као пред мет ма ло број них, по ста ла је под струк ту ра тр жи шта, изо ло-
ван лук су зни, естет ски мо дус.

По де фи ни ци ји Сте ва на Па вло ви ћа: Мо да (фр. реч на ла тин ски mo des) зо ве се на-
чин жи вље ња по про ме на ма у вре ме ну...302 Упра во та кво, не стал но и про ла зно мод но 

294 Мо да, До ма ћи ца, бр. 5, год. I, (Бе о град, но вем бар, 1879), 92–94.
295 Исто, 94.
296 Принц Ру долф на во ди да: кра љи ца по ла же не ве ро ват но мно го на то а ле ту и на кит и ра до се до бро 

за ба вља: Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 38.
297 Исто, 112.
298 ж. Ли по вец ки, Цар ство про ла зног. Мо да и ње на суд би на у мо дер ним дру штви ма, 138–141.
299 Ста во ви Ри ке ра пре не ти су у: Исто, 147.
300 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, III, 303.
301 P. Bürger, Mo de und Mo der ne im Zwe i tern Ka i ser re ich, Mo net und Ca mil le. Fra u en por tra its im Im pres si o-

ni smus, Hrgs. Von D. Han sen, w. Her zo gen rath, München 2005, 52–57. 
302 С. Па вло вић, Есте ти ка или на у ка о ле по ти за шко лу и на род, 32.
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оде ло као од раз од ре ђе ног исто риј ског мо мен та ар ти ку ли са ло је жен ско те ло кра љи це 
На та ли је, ове ко ве че но на Пре ди ће вом пор тре ту. Не стал ност жи во та по ста је срж про-
ла зно сти мо де, да на шњи мо де ли су тра дан су већ за ста ре ли; има ти но ву ха љи ну или 
но ви ма те ри јал из Па ри за, Бе ча,303 по ста је пи та ње пре сти жа, по жу де и че жње за мо дом 
као ме та фо ром не у хва ће не сре ће и у Ср би ји скра ја XIX ве ка.304 Ви со ка мо да по ста је 
вред ност по се би, осло бо ђе на ба ла ста функ ци је, она по Бо дри ја ру ука зу је на чи сту 
есте ти ку, ли ше ну ко ри сно сти,305 што за по сле ди цу или пак узрок има ње ну еман ци па-
ци ју у од но су на мер кан ти ли стич ки од нос про из вод ња–по тро шња.

У окви ру тог обра сца сво је ис так ну то ме сто има ле су вла дар ке то ком XIX ве ка. 
Европ ске вла дар ке у дру гој по ло ви ни XIX ве ка (Ев ге ни ја, Мар га ри та Са вој ска, Ели за-
бе та аустриј ска,...) по ста ју мод не лут ке. Тр ка за мод ним но ви на ма по ста је за штит ни 
знак кра љи ца ши ром Евро пе. Оне по ста ју тренд се тер ке, нај и стак ну ти ји ма не ке ни мод-
них кре а то ра, мод не ико не ко је но се ефе мер не ха љи не.306

Пла сти чан при мер је ком па ра ци ја зна ме ни тог пор тре та кра љи це На та ли је ко ји је 
1882. на сли као Вла хо Бу ко вац (сл. 16) са Пре ди ће вим пор тре том из 1890. Ла га на, кит ња-
ста то а ле та по мо ди дру гог тур ни ра,307 ко ју но си мла да и вит ка кра љи ца На та ли ја на 
Бу ков че вом пор тре ту, ни је мо гла би ти ха љи на ко ју би кра љи ца обу кла де це ни ју ка сни је, 
по зи ра ју ћи пред Пре ди ћем. Не ка да шња ми ла и не жна кра љи ца ка квом ју је же лео ви де-
ти део срп ске ин те ли ген ци је, и ка квом ју је, на њен захтев, 1882. ви зу е ли зо вао Бу ко вац,308 
де це ни ју ка сни је до жи ве ла је ра ди кал ну ви зу ел ну про ме ну. Ме сто крх ке де вој ке на сце ну 
је на сту пи ла сна жна же на, и ме сто ми ле же не сво га су пру га, уоб ли че на је са мо све сна кра-
љи ца. Оту да је и те ло (ха љи на), као но си лац иде је, до жи ве ло зна чај ну фи зич ку про ме ну.

Крај ве ка је обе ле жи ла по ме ну та епо ха грун дер цај та и као ње на по сле ди ца мо да у 
до ба грун дер цај та.309 Те же то а ле те, али не и пре те шке, од са те на, сви ле,... за тво ре ни је, 
кон сти ту и са ле су но ви мод ни ка нон. Мо да, као од раз умет но сти,310 по ста ла је рас ко-
шни ја, мо ну мен тал ни ја, као и тело, уоста лом.311 Сто га је га ба рит на кра љи ца, ши ро ких 
ку ко ва,312 де тер ми ни са ла и из глед ха љи не ко ју ће обу ћи. Ипак, мо ну мен тал ни ја фор ма 
те ла и ње го ве шкољ ке ха љи не (или обрат но), ни је до ве ла до ису ви ше те шког, те скоб ног 
ма те ри ја ла; моћ ну фор му фор ми ра ли су и ла га ни, ле пр ша ви ма те ри ја ли, упра во она кви 

303 R. Vu če tić-Mla de no vić, Sli ka be o grad skog gra đan stva na pre la zu iz 19. u 20. vek. No vi pri ka zi – iz se ća nja 
Mi li ce Ba bo vić Ba kić, 102. 

304 Аутор мо ду из јед на ча ва са по жу дом и ти ме је де фи ни ше као не фик си ра ну ка те го ри ју, ко ја се увек 
из но ва ра ђа: ж. Ли по вец ки, Цар ство про ла зног. Мо да и ње на суд би на у мо дер ним дру штви ма, 134.

305 Ž. Bo dri jar, Mo da ili ča ro li ja ko da. Fri vol nost već vi đe nog, Po lja, br. 91, god. XXXVII, 440–443.
306 J. Vo gel, The Do u ble Skin. Im pe rial Fas hion in the Ni net tenth Cen tury, The Body of the qu e en. gen der and 

Ru le in the Co urtly world 1500–2000, Ed. by. R. Schul te, 216–237, по себ но 216–218.
307 О мо ди тур ни ра ко ја је у Евро пи вла да ла у пе ри о ду 1870–1890: M. Pro šić-Dvor nić, Ode va nje u Be o gra du 

u XIX i po čet kom XX ve ka, 310–329.
308 Краљица Наталија је одредила аутора портрета, као и саму тоалету у којој ће бити представљена: В. 

Буковац, Мој живот, Београд 1925, 114–115.
309 Gros ser Auftritt. Mo de der Ringgstras sen ze it, Hrgs. Von R. Kar ner, M. Lin din ger, wi en 2009.
310 О од но су мо де и умет но сти, ж. Ли по вец ки, Цар ство про ла зног. Мо да и ње на суд би на у мо дер ним 

дру штви ма, 89–109.
311 Кра јем XIX ве ка ку ко ви код же на по ста ју ши ри, ис ти че се и иде ал ве ли ких гру ди: Исто, 84–87.
312 А. Ма ле, Днев ник са срп ског дво ра (1892–1894), 174; Са ма кра љи ца је уви ђа ла да баш и ни је тан ка: 

Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 211.
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Сл. 16. Влахо Буковац, Краљица Наталија, 1882 (Народни музеј, Београд)
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ка кве ви ди мо на ха љи ни у ко јој је кра љи ца На та ли ја по зи ра ла пред Пре ди ћем. Фи на 
ха љи на, ме ка ни на бо ри, приа ња ју ћи крој ко ји пре ла зи у струк, као и укуп на удоб ност 
ха љи не, упр кос по ме ну тој ин тер на ци о на ли за ци ји ха љи не го во ре у при лог те зи о па ри-
ском уку су кра љи це На та ли је.313 Умет нич ки из раз у кон ци пи ра њу оде ће, ви дљив у сла-
га њу одев них еле ме на та, као и пра вом ода би ру ком пле мен тар них бо ја, био је део кон-
сти ту и са ња је дне Па ри жан ке.

 У окви ру та квог на чи на жи во та, и же не из раз ли чи тих сло је ва у Ср би ји по ста ју за-
то че ни це тре нут не мо де, чи ја је са мо во ља по себ но из ра же на у но шњи жен ски ња.314 Би ти 
на дан кра љи ца, би ти шик, омо гу ћа ва ла је ха љи на по по до би ју оних ко је су но си ле кра-
љи це. Та ко лук суз по ста је де мо кра тич ни ји, а ску па ха љи на ипак сва ко днев ни ји про из вод.

Исто вре ме но је ха љи на по ста ла ме та фо ра род ног иден ти те та у срп ском дру штву 
скра ја XIX ве ка. Би ти об у чен слич но као кра љи ца На та ли ја би ла је ствар пре сти жа, али 
и оба ве зе ме ђу бе о град ским да ма ма.315 Кра љи ца је по ста ла мод на хе ро и на, стил ска ико-
на, ви зу е ли зо ва на лук су ри ја, на по слет ку пред мет упо до бља ва ња, ме та фо ра не до сти-
жног жен ског са вр шен ства, ка ко смо већ на ве ли. Док је ње но те ло по ста ло мод но те ло, 
жен ска фран ши за, сти ли зо ва ни обје кат, ме та фо ра род не и мод не еман ци па ци је.

По ред при ка за кра љи чи не ха љи не као од ра за ње ног су бјек ти ви те та, ука за ће мо на 
још је дан аспе кат ње не ха љи не. Упр кос кри ти ци лук су за ко ја је де лом по ти ца ла и од 
са мих же на, моћ мо де, ко ја се у пот пу но сти ема ни ра ла у оде жди кра љи це На та ли је по-
ста ла је сим бо лич на те ко ви на са мих же на. Упра во сто га је и јед на кра љи чи на ха љи на, 
мо жда баш и ова, по ста ла пред мет обо жа ва ња же на у Ср би ји, о че му нас оба ве шта ва 
је дан дра го це ни из ве штај из 1891:

Чуд ним сти ца јем окол но сти и при ли ка и сит не и не знат не ства ри по ста ју зна ме ни-
то сти ко је по том ство с љу ба вљу и ин те ре сом по сма тра. Та кав се слу чај де сио с јед ном 
ха љи ном Кра љи це На та ли је. жи ве ћи одво је но од си на, Кра љи ца је же ле ла да по ша ље си ну 
сво ме фо то гра фи ју, ка ко би је бар на сли ци мо гао гле да ти. Том при ли ком кра љи ца је да ла 
се би пра ти ти но ву ха љи ну. ха љи на је би ла од те шке сви ле-бе ло га ду пла мо ран ти ка на по-
ре до с фи ним чип ка ма, та ко зва ним Крен де шин. Укра ше на цве ћем. ха љи на је див на, а 
сли ка је до бро ис па ла, та ко, да је то мо жда је дна од нај бо љих фо то гра фи ја њ. Ве ли чан ства. 
Кад је кра љи ца до би ла пр ву вест о кра ље вој остав ци, слу чај но се де си ла баш у тој ха љи-
ни. Кад су 6. ма ја жан дар ми до шли да је ву ку, кра љи ца се опет де си ла у тој ис тој ха љи ни. 
Кад су да кле жан дар ми мет ну ли ру ку на кра љи цу, мет ну ли су је пре ко те бе ле ха љи не. 
Том при ли ком је ха љи на сва из гу жва на и из га же на. Та ко је та ха љи на упро па шће на, те се 
ви ше не мо же но си ти. Сто га, при по ла ску из Зе му на, Кра љи ца хте де да оста ви ха љи ну, 
али је по сле опет бе ше жао, баш сто га што су за ту оде ћу ве за не то ли ке успо ме не, и што 
је она у сли ци, ко ју на сво ме сто лу др жи њен је ди нац. Та да па де на ум не ким го спо ђа ма, 
те узе ше мо ли ти кра љи цу, да им да јед но пар че од те ха љи не за успо ме ну. Ско ро већ ствар 

313 P. Bürger, Mo de und Mo der ne im Zwe i tern Ka i ser re ich, 52.
314 Мо да, До ма ћи ца, бр. 93, год, 3, (Бе о град, но вем бар 1875), 92–94.
315 Та ко Ни ко ла Кр стић пово дом до ла ска аустриј ског пре сто ло на след ни ка Ру дол фа у Бе о град 15. апри ла 

1887. ка же: Чуо сам го во ри ти да је кра љи ца же на ма офи ци ри ма ор до нан са и ађу та на та на пра ви ла ка диф не 
ха љи не. По то ме и оста ле гос по ђе би тре ба ло да се обу ку у ка ди фу, а та ква ха љи на ску по ко шта. Из да ти 
60–80 # за при ли ке на ше ни ја ма ла ствар... По под не би ће пред ста вље не по зване го спо ђе, али као што сам чуо, 
мно ге су от ка за ле јер не мо га ше да на пра ве све ча но оде ло ка кво је про пи са но за при јем: Н. Кр стић, Јав ни 
жи вот, III, 149.
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бе ше ре ше на, кад ис кр сну дру ги пред лог, да се ха љи на да жен ско ме дру штву, оне ће је 
мет ну ти у за се бан ор ман ста кле ни... и си рот не де вој чи це, ко је ра де и уче ши ве ње у жен-
ском дру штву, има ће ва зда пред очи ма ха љи ну сво је до бро твор ке, за ко ју су ве за не то ли ке 
успо ме не. А је ди нац син, кад год по гле да сли ку мај чи ну мо ра се се ти ти да је Мај ка би ла 
у тој ха љи ни ка да се бо ри ла да је не раз дво је од ње га и кад су жан дар ми мет ну ли ру ку на 
њу и по ву кли је си лом. Ту жна по вест јед не ха љи не.316

Из на ве де ног ја сно ви ди мо ко ли ки је зна чај има ла ха љи на кра љи це На та ли је. Не-
за ви сно од то га да ли је та ха љи на баш та ко ју ви ди мо на сли ци Пре ди ће вој, ја сно је 
ко ли ки је она зна чај има ла за по кло ни це кра љи чи ног ли ка. У су шти ни, би ло ко ја кра-
љи чи на ха љи на, а ова по себ но, због на ве де ног зна ча ја по ста ла је култ ни пред мет, за ме на 
за кра љи чи но фи зич ки од сут но те ло, ме та фо ра жен ске сен зу ал но сти. Да је ха љи на би ла 
чу ва на са осо би том па жњом у до му Бе о град ског жен ског дру штва све до 1903, ви ди 
се из сле де ћег из ве шта ја:

Не ма у до му ж. Д. ни ка квих су ка ња Кра љи це На та ли је, али има јед на сви ле на ха љи-
на о ко јој има за бе ле же но да је 1891. на ре дов ној сед ни ци Упра ве ж. Д. Под пред сед ни ца 
пред ло жи ла да Упра ва ж. Д. чу ва за успо ме ну ха љи ну ко ју је На та ли ја на се би но си ла ка да 
је мо ра ла оста ви ти зе мљу. Та ха љи на као и ја сту че мир но ле жи у фи јо ци ода кле је ре дов не 
чел ни це ни су ми сли ле кре та ти, ни ти пра ви ти ка кве де мон стра ци је. Не ка то с њи ма чи не, 
ако хо ће, они чи ји је она тро феј...317

Обо жа ва на ха љи на би ла је дра го цен тро феј чла ни ца жен ског дру штва, што на во ди 
на за кљу чак да, ако је култ на, осве шта на до ла ма кне за Ми ло ша318 би ла сим бол ма ску-
ло зног ко лек тив ног иден ти тет ског се ћа ња, он да је ха љи на кра љи це На та ли је жен ски 
ре ли кви јар, ре ликт пр вог ре да у Ср би ји XIX ве ка.319

Уко ли ко је ха љи на по ста ла пред мет обо жа ва ња уто ли ко је и са ма сли ка кра љи це 
На та ли је ко ја је пред на ма (прим. – или би ло ко ја дру га) мо гла би ти пред мет обо жа ва-
ња. По да так да је глу мац Чи ча Или ја Ста но је вић др жао кра љи чи ну сли ку као ико ну320 
на во ди нас да при хва ти мо став да је кра љи чи на ви зу ел на пред ста ва мо гла би ти пред-
мет култ ног по што ва ња. Та ко пер ци пи ра на сли ка јед не вла дар ке би ла је сли ка ко ја је 
ре пре зен то ва ла ма тро ну, го то во бо жан ско би ће. На тај на чин је и вла дар ку са из ван-
ред ном пси хо ло шком про ниц љи во шћу де кон стру и сао Сло бо дан Јо ва но вић. Ва жност 
Јо ва но ви ће вог опи са кра љи це На та ли је и по ду дар ност опи са са ви зу ел ном фор мом ко ју 
је на сли као Урош Пре дић нај бо ље се уоча ва уко ли ко се у це ло сти иш чи та Јо ва но ви ћев 
при каз:

316 Ис то ри ска ха љи на, Ма ле но ви не, бр. 135, год. III, (Бе о град, 18. мај 1891).
317 У пи та њу је од го вор на из ве штај са ску па жен ског дру штва ко ји је штам пан у Ма лом жур на лу бр. 54: 

Ве чер ње но во сти, бр. 67, год. X, (Бе о град, 7. март 1903).
318 И. Бо ро зан, Ре пре зен та тив на кул ту ра и по ли тич ка про па ган да. Спо ме ник кне зу Ми ло шу у Не го ти ну, 

248–251.
319 О по што ва њу пред ме та ве ли ких љу ди, и њи ховом чу ва њу: S. Mattl-wurm, Re li qu i en und Re lik te, 

Kul tu ro bjek te der Erin ne rung, Hrgs. von. Hi sto rischen Mu se ums de Stadt wi en, 11–24. О ме мо ра би ли ја ма ца ри це 
Ели  за бе те аустријске: Исто, 61–65.

320 М. Стој ми ро вић, Си лу е те ста рог Бе о гра да, књ. 1, Бе о град 1971, 101.
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Кра љи ца На та ли ја је па ти ла од са мо за љу бље но сти. ње ни са мо пи си по чи њу обич но 
опи си ма ње не фи зич ке ле по те: пот пу но све сна сво је до и ста вр ло ве ли ке ле по те, она на јед-
ном ме сту, упо ре ђу је се бе са му са мла дом бо ги њом. Ни шта ма ње би ла је уве ре на о ле по ти 
сво је ду ше, упра во ле по та ње но га те ла би ла је са мо од сек ле по те ње не ду ше. Она је го во-
ри ла о се би са мој као о ви шем би ћу и др жа ла да је по сво јој при ро ди, ако не само по вас пи-
та њу, би ла спо соб на за нај ве ће по ли тич ке уло ге. Ве ро ва ла је у Бо га и би ла ми ло срд на, али 
ње но ми ло ср ђе има ло је не чег охо лог, она се ни је спуш та ла до оног на ко га се сми ло ва ла, 
не го му је да ро ва ла ми лост с ви си не, као не ко од ли ко ва ње. Има ла је ко ке те ри је, во ле ла да 
се до пад не, али њена ко ке те ри ја би ла је без лич на и хлад на. Ви ше јој го ди ло ди вље ње не-
по зна те го ми ле, не го јед ног уског кру га по зна н и ка и при ја те ља. Ни је јој би ло ста ло до 
би ло чи јег ми шље ња, пре ма оно ме ко ме се ни је до па ла ни је осе ћа ла срд ње, не го жа ље ња 
и пре зи ра ња. Ма ко ли ко се хва ле и ча сти пред њу про су ло, она је то при ма ла као не што 
јој по пра ву при па да, чак ни он да ка да је од гра ђан ке по ста ла вла дар ка, ни је се мно го из-
ме ни ла... У та квим при ли ка ма она је има ла хра брост и гор дост не јед не обич не же не не го 
јед не ама зон ке. Иза све ње не ча сно сти и ју на штва осе ћа ло се не што не ду шев но, из гле да ло 
је да ис ку ше ња и стра да ња она не под но си из љу ба ви пре ма не кој лич но сти или из ве ре у 
не ко на че ло, не го про сто из по но са, ко ји ју је сте гао као не ки сја јан оклоп, и не да јој учи-
ни ти ни је дан по крет ко ји не би био прав и до сто јан ствен.321

ПОСТСКРИП ТУМ О ВЛА ДАР КИ, СЛИ КА РУ, БУ ДО А РУ

На ве де ни став о жен ском, мод ном те лу кра љи це На та ли је, о ко ме смо го во ри ли у 
прет ход ном по гла вљу, мо ра мо са опре зом при хва ти ти. Дик тат мо де би нас мо гао од ве-
сти до крај но сти, ко ја би кра љи цу ви де ла као осо бу са ума ње ним соп ством, као су пер-
лут ку, мод ног ма не ке на. На осно ву та квог ста ва би смо мо гли ре ћи да је кра љи ца пу тем 
број них мод них илу стро ва них ча со пи са, осо би то фран цу ских, об ли ко ва ла свој мод ни 
укус,322 и на тај на чин би ла пу ки ко пи ста го то вих мод них му стри. Ме ђу тим, кра љи ца 
На та ли ја је мо ду ис ко ри сти ла за до пу ну и на до гра ђи ва ње свог мул ти пли ци ра ног иден-
ти те та, а не као ис кљу чи ви суп сти тут сво га те ла. Упра во у скло пу мул ти пли ци ра ња 
свог те ла она је и кре и ра ла свој бу до ар, а са мим тим на по сре дан на чин и сли ку ко ја је 
пред на ма. Зато мо же мо за кљу чи ти да је кра љи ца На та ли ја аутор сво га пор тре та, за-
пра во свог псе у до а у то пор тре та. Устрој ство соп стве ног пор тре та ре дак је слу чај у окви-
ру ре пре зен та ци је вла дар ки (моћ них же на) у но во ве ков ној ви зу ел ној кул ту ри. Је дан од 
нај по зна ти јих при ме ра је сте зна ме ни ти пор трет ма дам Пом па дур, фран цу ског сли ка ра 
Фран соа Бу шеа, одсли кан 1756. Пре ма са вре ме ним ту ма че њи ма, овај пор трет ви ше ни је 
са мо ви зу е ли за ци ја ле по те већ и са мо ре пре зен та ци ја јед не же не, на осно ву че га са зна-
је мо ви ше о струк ту ра ма мо ћи и кул ту ре тог пе ри о да.323 Бри жљи во из ре жи ра на пред-
ста ва фран цу ске при ма до не на во ди на мо гућ ност исто вет ног за кључ ка ка да је пор трет 
кра љи це На та ли је у пи та њу.

Је дан од фе но ме на ко ји на во ди на та кав став је сте и до пу на или пак по ја шње ње 
ње ног те ла број ним сим бо лич ким еле мен ти ма у окви ру ње ног бу до а ра. Бри жљи во на-

321 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, Са бра на де ла, 2, књ. 7, Бе о град 1990, 378.
322 A. Mayer ho fer-Lla nes, Mo de il li stra ti o nen im 19. Ja hr hun dert, Mo net und Ca mil le. Fra u en por tra its im 

Im pres si o ni smus, Hrgs. Von D. Han sen, w. Her zo gen rath, 214–227.
323 M. Hyde, “Ma ke up” of the Mar qu i se: Bo uc her’s Por tra it of Pom pa do ur at his To li let te, 453–475.
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ме ште ни пра те ћи еле мен ти ко је је Пре дић за бе ле жио окре ну ти су ка јед ној тач ки, оку 
по сма тра ча. Та ко је њи хо вим не при род ним по ло жа јем кре и ран те а тар ски аран жман, са 
јед ном жи жном тач ком. Кра љи чи на по ја ва са ха љи ном као крај њом де тер ми на том ње-
ног жен ског су бјек ти ви те та по ста је фо кус, пер спек тив ни и идеј ни цен тар бу до а ра. Упр-
кос ста ву да сва ки од пред ме та у кра љи чи ном бу до а ру има ауто ном ни цен тар,324 из во-
ди мо за кљу чак да је њи хо ва тем по рал на, за јед нич ка, ко ег зи стен ци јал на, гра ви та ци о на 
тач ка фи зич ко, су бјек тив но те ло кра љи це На та ли је. Сви еле мен ти су за пра во ефе мер на 
по ја ва, док је је ди на трај на вред ност, кра љи чи но соп ство, ма је стич но пред ста вље на.

Кра љи чи но те ло се мо ра ло обу ћи и пред ста ви ти пу бли ци. Кра љи ца На та ли ја је по 
већ по зна тој тра ди ци ји пред ста вља ња соп ства сво је те ло нај пре ко ди ра ла, па га је по-
том из ло жи ла пред сли ка ра, а ти ме по сред но и пред нас.325 Вла дар ка ко ја је по зна ва ла 
и це ни ла ва жност ети ке та ци је и фор ме326 мо ра ла је ис ко ри сти ти вла сти то ис ку ство у 
кре и ра њу соп стве ног ли ка. Вла дар ка ко ја је осе ћа ла по тре бу да се до па да327 и ко ја је 
схва та ла моћ јав ног мње ња, као и ко му ни ка ци о ну сна гу ви зу ел ног ис ка за,328 кре и ра ла 
је свој лик на осно ву ста рог ри ту а ли зо ва ног де ко ру ма о пред ста вља њу углед них же на 
при ла го ђе ног соп стве ним ам би ци ја ма.

У кон тек сту уред ни ка, ство ри те ља соп стве ног ли ка, мо же мо де фи ни са ти кра љи цу 
На та ли ју као умет ни цу, са ви со ким сте пе ном кул тур ног и по ли тич ког обра зо ва ња, ко-
ји су јој омо гу ћи ли пре по зна ва ње од ре ђе них фе но ме на, а по том па жљив ода бир и њи-
хо во пред ста вља ње. У пр во сте пе ном чи та њу, она то по ста је већ из бо ром оде ће.329 Ода-
бир по мод не ха љи не, чи ја трен ди бе ли на по ста је од раз мод них по тре ба (оми ље на бо ја 
за за ба ве), али и но си лац сим бо лич ких зна че ња у окви ру жен ске вла дар ске оде жде (чи-
сто та, не ви ност...)330 ја сно одсли ка ва бри жљи ву при пре му кра љи це. 

То жен ско, али и сим бо лич но те ло вла дар ке ни је сме ло би ти сек су ал но уоч љи во. 
Вла дар ка је сто га по ни шти ла и сек су ал ност сво га те ла. ха љи на као мод ни оклоп, ко ји 
по су шти ни мод ног де ко ру ма ру ши сек су ал ност и по ти ре при род ност (на гост) те ла,331 
ви дљи ва је у скло пу ис кон стру и са ног кра љи чи ног ли ка. Те ло ко је се на зи ре ис под ха-
љи не не ма сек су ал ну ко но та ци ју ко ја би мо гла уз не ми ри ти гра ђан ство.332 Она је по 
ви ђе њу ели те би ла но си лац ети ке, то ли ко мо ћан, да се ма ни фе сто вао и на фи зич ком 
из гле ду дру гих же на.333 Та ква вла дар ка ни је мо гла би ти но си лац и сек су ал но сти и сход-

324 На ве де ни не и ме но ва ни пор трет хан са Ма кар та ве ро ват но је лик ба ро не се фон Те шен берг: Ilu strir ter 
Ka ta log der Er sten In ter a na ti o na len Kunst-Aus stel lung im Künstler ha us, wi en 1882, 100.

325 z. Ve liz, Signs of Iden tity in Lady with a Fan by Di e go Ve lá zqu ez: Co stu me and Li ke ne es Re con si de red, Art 
Bul le tin, No. 1, Vol. LXXXVI, (marc 2004), 75–95, по себ но 75.

326 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 99.
327 Исто, 38.
328 Кра љи ца је 1884. по сла ла сво је сли ке пру ском прин цу Вил хел му: Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је 

успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 140.
329 Чуо сам го во ри ти да је кра љи ца же на ма офи ци ри ма ор до нан са и ађу та на та на пра ви ла ка диф не 

ха љи не...: Н. Кр стић, Јав ни жи вот, III, 149.
330 Број на учи та ва ња у бе лу оде жду на при ме ру Ма ри је Ан то не те да то је у: C. we ber, Qu e en of Fas hion. 

What Ma rie An to i net te wo re to the Re vo lu tion, 286–288.
331 Ž. Bo dri jar, Mo da ili ča ro li ja ko da. Fri vol nost već vi đe nog, 442.
332 Та ко Ни ко ла Кр стић од би ја по ми сао да би мо гле би ти исти ни те гла си не да је кра љи ца На та ли ја при хва-

ти ла ла сцив не ко мен та ре Јо ва на жу јо ви ћа у ве зи са сво јим но жним ли стом: Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 266.
333 Ф. Ка ниц, Кра ље ви на Ср би ја и срп ски на род, 313.
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но то ме она је и сво је те ло при ка за ла ван сек су ал не ко но та ци је. Укла па њем у сли ку 
тра ди ци о нал ног при ка за же не и евен ту ал ном не га ци јом сво је пред ста ве, ко ја би би ла 
но си лац сек су ал ног ста ва, кра љи ца је оста ла у окви ру два по сто је ћа опо зи та у XIX ве-
ку ко ји се кре тао у кул тур ном и ви зу ел ном двој ству ви ђе ња и са мо ви ђе ња же не, тра-
ди ци о нал ног и ерот ског.334

Но си лац зна че ња це ло куп ног кра љи чи ног те ла је ње но ли це. И са мо ли це по ста је 
од раз ње ног ви ђе ња кра љи чи ног су бјек ти ви те та. Бе ли на ли ца и бла го ру ме ни ло сим-
бо ли зу ју мод ни дик тат вре ме на,335 при том не оспо ра ва ју ћи пра во же не на соп стве ни, 
али и зах те ва ни умет нич ки из раз. Та кав кон цепт за па жа се и у ли сту До ма ћи ца, где се 
у тек сту о мо ди ка же: Ва жна је хар мо ни ја бо ја у на шој но шњи. Бо је тре ба да се по ду-
да ра ју са бо јом ко се...336

Кра љи ца На та ли ја по ста је ma ke-up ar tist,337 умет ник ко ја ства ра ко зме тич ким бо-
ја ма ком пле мен тар ним сли кар ским бо ја ма, и та ко по ста је сли кар соп стве ног ли ца. 
Иако по уста ље ном де ко ру му, ко ји мо же мо услов но при хва ти ти, љу ди ви со ког ро да 
са мо про су ђу ју о умет но сти, или је кон зу ми ра ју, а не ба ве се њом,338 ко нач но мо же мо 
ре ћи да је кра љи ца осли ка ва њем сво га ли ца по ста ла и са ма умет ни ца. Кра љи чи но ли це 
сход но ис ку ству у ши рим европ ским ок ви ри ма по ста је ме ди јум за про ја ву соп стве ног 
умет нич ког, али и род ног сен зи билите та и ис ку ства.339 Оно по ста је за ме на за сли кар ско 
плат но, омогућив ши по сред но да и шмин ка ње по ста не екви ва лент сли ка њу, усло вља ва-
јући да шмин кер ка по ста не на лик сли кар ки. Та ко је ли це по ста ло но си лац сна ге ор на-
мен та,340 при ла го ђен мод ном трен ду, али и лич ном уку су кра љи це На та ли је. Упра во 
ка ко Сте ван Па вло вић на во ди:

Ве штак је ду шев на сна га, ко ја нам уну тра шњу ле по ту спо ља по ка зу је, при ка зу ју ћи 
нам иде ју ка кве ства ри, у об ли ку ко ји се њом (том иде јом) по ду да ра...341 ве штак сам со бом 
(су бјек тив но) зо ве се онај ве штак ко ји сво јом сна гом ства ра ве штач ки по сао...342

Исто вре ме но осли ка ва ње ли ца у окви ру жен ског вла дар ског про гра ма у но вом ве ку 
ни је има ло са мо мод ну, про ла зну ети ке ту.343 Но ви ја ис тра жи ва ња ука зу ју да је ма ска 
сат ка на од пу де ра би ла од ли ка ари сто крат ске и ра сне ка те го ри за ци је.344 Бе ли на ли ца се 

334 N. Ma ku lje vić, Sli ka dru gog u srp skoj vi zu el noj kul tu ri XIX ve ka, Isto ri ja i se ća nje. Stu di je isto rij ske sve sti, 
ured. O. Ma noj lo vić-Pin tar, Be o grad 2006, 141–156, по себ но 150–151.

335 Та ко је у ли сту Ис ток иза шао оглас у ко ме се пре по ру чу је же на ма ко зме тич ки пре па рат (ра ви зант) из 
Па ри за, уз чи ју по моћ се до би ја ин тен зив на, све жа и бе ла бо ја ли ца: Ис ток, бр. 99, год. VI, (Бе о град, 12. сеп тем-
бар 1876).

336 Мо да, До ма ћи ца, бр. 5. год. I, (Бе о град, но вем бар 1879), 93.
337 M. Hyde, “Ma ke up” of the Mar qu i se: Bo uc her’s Por tra it of Pom pa do ur at his To li let te, 460–461.
338 M. Hyde, Un der the Sign of Mi ner va: Adélaïde La bil le-Gu i ard’s Por tra it of Ma da me Adélaïde, wo man, Art 

and the Po li tics of Iden tity in Eig hte enth Cen tury Euro pe, Ed. by M. Hyde, 138–163, по себ но 146–148.
339 Ви ше о то ме на при ме ру жен ских пор тре та у Фран цу ској то ком XIX ве ка, у: T. garb, The Pa in ted Face. 

Por tra its of Wo man in Fran ce 1814–1914, по себ но 1–17.
340 О ви зу ел ној и сим бо лич кој сна зи ор на мен та: Die Macht des Or na ments, Hrgs. Von S. B. Vo gel, A. Hus-

slein-Ar co, wi en 2009.
341 С. Па вло вић, Есте ти ка или на у ка о ле по ти за шко лу и на род, 26.
342 Исто, 29.
343 T. Po ter fi eld, S. L. Si eg fried, Sta ging Em pi re. Nаpoleon, In gres, and Da vid, The Pennsylva nia Sta te Uni ver sity 

Press 2006, 165–167.
344 Исто, 155–160.
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од XVIII ве ка ту ма чи као од ли ка ра сне су пер и ор но сти бе лог чо ве ка. Ари сто крат ско 
бе ли ло же на до ко га се до ла зи ло уз по моћ пу де ра би ло је ви зу ел но сред ство ис ка зи ва ња 
су пре ма ци је же на бе ле ко же у ви зу ел ној кул ту ри XIX ве ка на под руч ју евро-атлант ског 
до ме на.345 У скло пу тог ис ка за мо же мо са гле да ти и упо тре бу пу де ра на ли цу кра љи це 
На та ли је. Уко ли ко је кра љи чин тен био та ман346 или то пао, жут,347 ка квим га ви де кра љи-
чи ни савременици, за кљу чу је мо да је она бе ли ном ли ца ис ко ди ра ла свој су пер и ор ни лик. 
Уко ли ко зна мо да је исто вре ме но би ла озна че на и као кра љи ца Ци га на348 и Кав кас ки ња 
то пле пу ти,349 ја сно је да је на ди рек тан начин или ми ми кри јом из ме ни ла сво ју бо ју лица 
и кон сти ту и са ла но во, ра сно по жељ но ли це. На тај на чин она је по ку ша ла да из бег не 
кул тур ни сте ре о тип ко ји је и у ње ном слу ча ју очи гле дан. По ве зи ва њем са Ори јен том 
(кра љи ца Ци га на, Ка в кас ки ња...) краљи чи но ли це је по ста ло пред мет учи та ва ња не га-
тив не сли ке о дру гом, у овом слу ча ју ис ка за не дис кур сом о ра сној ин фе ри ор но сти ори-
јен тал ног ти па чо ве ка, као ме та фо ре кул тур не раз ли чи то сти у од но су на бе лог чо ве ка.350

Упо тре ба шмин ке у кре и ра њу и одсли ка ва њу ли ка ни је има ла је ди ну па ра ле лу у из-
јед на ча ва њу сли кар ског плат на и осли ка ва ња ли ца. Ко зме тич ко осли ка ва ње ли ца довo-
дило се у ве зу са скулп ту ром и то баш у окви ру жен ског вла дар ског про гра ма. Та ко је 
ли це ћер ке Лу ја XV на кон смр ти било на шмин ка но, ука зујући да ово зе маљ ске вред но-
сти пу ту ју са пре ми ну лом вла дар ком, сим бо ли шу ћи тран сфер ње ног зе маљ ског те ла у 
оквир веч ног вла дар ског дигнитаса.351 На тај на чин мо же мо по сма тра ти и упо тре бу 
шмин ке на ли цу кра љи це На та ли је. Ко зме тич ка по ма га ла пре ста ју би ти се кун дар на 
по твр да мод ног мо мен та и по ста ју иде о ло шки за лог вла дар ки ног ста ту са.

По ме нув ши од нос вла дар ског ста ту са и скулп ту ре као ме ди ја, отво ри ли смо још 
јед но пи та ње у ве зи са фор мом и ка рак те ром ли ца кра љи це На та ли је. хлад но ћа, за мр-
зну тост по кре та и пре све га ап стракт ност ли ка, ком по нен те су ко ји ма се лик кра љи це 
На та ли је уз ди же до гра ни ца ап стракт не але го риј ске пред ста ве.352 Ме ђу тим, та се гра ни-
ца не пре ла зи. Ико нич но сти ли ка до при но се пра те ћи еле мен ти ко ји од кра љи це На та-
ли је чи не сим бол мај чин ства и сим бол жен стве но сти. Ли це вла дар ке не го во ри ни шта. 
Без ин тро спек ци је, без ика кве осе ћај но сти, хлад но и ле по,353 ње но ли це је по ста ло скулп-
ту рал на ма ска, ко ју по ја шња ва ју ре чи Сло бо да на Јо ва но ви ћа да је: кра љи ца на у чи ла да 
са вла ђу је осе ћа ња и да под но си хлад но ћу.354 Упра во та ко, кра љи ца ко ја је сма тра ла да 
се осе ћања не смеју на ли цу про ја ви ти,355 кра љи ца ко ју су стран ци зва ли кра љи цом 

345 C. Nel son, Ed mo nia Le wis’s “De ath of Cle o pa tra”: Whi te mar ble, black skin and re gu la tion of ra ce in Ame-
ri can neo c las si cal sculp tu re. Lo cal/Glo bal: Wo men ar tist in Ni ne te ent Cen tury, Ed. by D. Che rry, J. Hel land, As hga te 
Pu blis hing 2006, 223–244.

346 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 21.
347 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, 151.
348 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 44.
349 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, 151.
350 N. Ma ku lje vić, Sli ka dru gog u srp skoj vi zu el noj kul tu ri XIX ve ka, 150–151.
351 T. Po ter fi eld, S. L. Si eg fried, Sta ging Em pi re. Nаpo leon, In gres, and Da vid, 167.
352 S. Bet zer, In gre’s Stu dio bet we en Hi story and Al le gory: Rac hel, An ti qu ity, and Tragédie, Art Bul le tin, Vol. 

LXXXVI II, No. 5, sep. 2006, 526–551, по себ но, 531.
353 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 32.
354 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа 1, Са бра на де ла 6, 151.
355 Та ко кра љи ца На та ли ја на во ди: На род ме је во лео увек на сме ја ну и ве се лу, не слу те ћи ко ли ко се су за 

кри је иза тог осме ха: Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 38. 
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мра мор ног ср ца,356 за пра во је ста ра ва ри ја ци ја на те му ма ске вла да ра. Ма ска веч но сти 
(мла до сти), чи ји је нај чу ве ни ји но си лац кра љи ца Ели за бе та ен гле ска,357 за пра во је по-
ли тич ко ли це вла да ра, оно спо ља шње окре ну то ка по да ни ку, ли це ко је се не ме ња, 
по ли тич ки ис ко ди ра но за веч ност. У скло пу та квог дис кур са це ло те ло пра ти ли це вла-
дар ке. Та ко, уме сто фри вол но сти у ста ву и из ра зу, кра љи ца је иза бра ла уз др жа ност као 
су шти ну свог ви зу ел ног ис ка за.358 Сми ре на ге сту ал ност (др жи књи гу у ру ци), без афек-
та ци је, као и хлад но ћа ста ва и из ра за од вла дар ке чи не го то во за мр зну ту скулп ту рал ну 
пред ста ву, као опо зит то плом и хар мо нич ном про сто ру бу до а ра. Та ко скулп ту рал ност 
кра љичи не фи гу ре ука зу је на сли ка ре во вла да ње ли ков ним је зи ком, ко је ука зу је на са вре-
ме ну ко ре спон ден ци ју, не и су ву ими та ци ју ан тич ког скулп ту рал ног ка но на, и ње говог 
пре но са у сли ков ни ме диј.359 Та ко ђе скром но ис ти ца ње на ки та (ма ле мин ђу ше, не на ме-
тљи во пр сте ње), иако је би ла по зна та кра љи чи на љу бав пре ма ску по це ном на ки ту,360 го-
во ре у при лог из не те те зе да је кра љи ца ис ко ди ра ла соп стве ну де ли мичну су здр жа ност.

У окви ру слич ног дис кур са ко ји се кре ће у ис ко ди ра ним окви ри ма вла дар ки ног 
иде а ли зо ва ног из гле да, мо же мо са гле да ти кра љи чи ну ко су као ме та фо ру жен ске асек-
су ал но сти, ко ју је кра љи ца На та ли ја бри жљи во ре жи ра ла. Ску пље на ко са, као од ли ка 
уме ре но сти, ви дљи ва је на кра љи ци. Од сту па ју ћи на го то во свим сво јим пор тре ти ма 
од рас пу ште не ко се као ме та фо ре сек су ал но сти,361 кра љи чин лик је пре но сио по ру ку 
јав но сти да је она же на, мај ка, род но, али не и сек су ал но би ће. Ипак, би ло је из у зе та ка 
у вла дар ској ви зу е ли за ци ји у XIX ве ку. Гла мур, рас кош и сим бо ли ка (ко са као за ме на 
кру не) ве за ни су за буј ну и рас пу ште ну ко су Ели за бе те аустриј ске.362 Ме ђу тим, они ни су 
мо гли би ти део де ко ру ма срп ске кра љи це. Екс тро верт на и ам би ци о зна кра љи ца На та ли-
ја по на ша ла се пре вас ход но по по до би ју зах те ва не јав не сли ке, као и мод ног дик та та,363 
у окви ру ко јих ни је би ло ме ста за рас пу ште ну жен ску ко су.

На осно ву из не тих ста во ва, за кљу чу је мо да кра љи ца На та ли ја по ста је ве шта ки ња 
ко ја са мо стал но ре жи ра сво је те ло и про стор свог ха би ту са. На тај на чин про стор кра-
љи чи ног бу до а ра и кра љи ца у окви ру ње га ди рект но се кон тра сти ра ју ста ву да же на не 
мо же би ти тво рац сво га зна че ња, већ евен ту ал но ње гов но си лац. Ов де ће мо из вр ши ти 

356 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 32.
357 R. Strong, Glo ri a na. The Por tra its of Qu e en Eli za beth I, Lon don 2003, по себ но 147–153; За но ви је чи та ње 

Ели за бе ти них пор тре та: L. Mon tro se, Eli za beth thro ugh the Lo o kong Glass. Pic tu ring the Qu e en’s Two Bo di es, The 
Body of the qu e en. gen der and Ru le in the Co urtly world 1500–2000, 61–81.

358 z. Ve liz, Signs of Iden tity in Lady with a Fan by Di e go Ve lá zqu ez: Co stu me and Li ke ne es Re con si de red, Art 
Bul le tin, No.1, Vol. LXXXVI, (marc 2004), 89.

359 E. Pret te john, Be aty & Art, 31–39.
360 Кра љи ца На та ли ја је од мах по уда ји за та да кне за Ми ла на на ло жи ла да се од ску по це ног на ки та кне-

ги ње Ју ли је на пра ви ди ја де ма: Ве ли ки по клон бив ше кра љи це На та ли је, штам па, бр. 55, год. II, (Бе о град, 27. 
фе бру ар 1903); Из ве штач Ве чер њих но во сти ко ји је при су ство вао ба лу по во дом го ди шњи це срп ске не за ви-
сно сти ис ти че ску по це ну огр ли цу од круп них со ли те ра о вра ту кра љи це На та ли је: Са двор ског ба ла, Ве чер ње 
но во сти, бр. 55, год. V, (Бе о град, 24. фе бру ар 1897).

361 О сек су ал ној ко но та ци ји жен ске рас пу ште не ко се као ак тив ном род ном елемен ту на при ме ру Гу ста ва 
Клим та: K. E. Šor ske, Fin-de-Siè cle u Be ču, Po li ti ka i kul tu ra, 198–263.

362 J. Vo gel, The Do u ble Skin. Im pe rial Fas hion in the Ni net tenth Cen tury, The Body of the qu e en. gen der and 
Ru le in the Co urtly world 1500–2000, Ed. by R. Schul te, 227–231.

363 У кон тек сту по ме ну те те зе да је фри зу ра кра љи це На та ли је би ла по мо ди тих го ди на, илу стро ва ни 
не мач ки ча со пис до но си при каз број них мо де ла фри зу ра, од ко јих су све ва ри ја ци је ску пље не ко се (пун ђе): 
Über land und me er, all ge me i ne il lu strir te Ze i tung, (Stut tgart 1876), No. 4, 76.
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јед ну те о риј ску по зај ми цу из фе ми ни стич ког ка но на и при ла го ди ти је на шем слу ча ју. 
Кон цепт по ко ме умет ник (су бје кат) за тва ра же ну, мо де ла (објек та) у свој ауто ном ни 
пер верз ни, му шки про стор, би ће ис ко ри шће н и де фик си ран. Сход но та квом ста ву, кра-
љи ца На та ли ја је та ко ја у од но су на Пре ди ћа, па и на за ми шље ног по сма тра ча, ства ра 
ауто ном ни пер верз ни про стор, у ко ме до ми ни ра род на (жен ска) ка те го ри јал ност.364 Сли-
кар ска сло бо да има ла је оста ти у сен ци иде а то ра аран жма на, у овом слу ча ју кра љи це 
На та ли је. Tако је аутор ство кра љи це На та ли је до ве ло у пи та ње, ка ко је већ при ме ће но, 
те зу о му шком су бјек ту (умет ни ку во а је ру), ко ји из фа лу сно цен трич не пер спек ти ве 
уоб ли ча ва жен ски, па сив ни су бје кат, ба рем ка да су у пи та њу по је ди ни пор тре ти вла-
дар ки до XX ве ка.365

У по гле ду есте ти ке кра љи ца На та ли ја сво ју ак тив ност ни је мо гла ис цр пи ти са мо у 
одсли ка ва њу соп стве ног те ла, ли ца, као и у бри жљи вом уре ђе њу бу до а ра. На кон за кључ-
ка да је кра љи ца На та ли ја ве шта ки ња, умет ник по се би, ми ће мо оти ћи ко рак да ље и 
ре ћи да је она и естет ски су ди ја, ко ји је ода брао и умет ни ка ко ји ће ње ну ин сце на ци ју 
(естет ску ма је сти за ци ју) аде кват но пред ста ви ти. Ве штак по ства ри (објек ти ван) зо ве 
се ве штак, ко ји по од ре ђе ним пра ви ли ма уме пре су ди ти ве шти ну.366 На кон ових ре чи 
Сте ван Па вло вић ће на ста ви ти: Има љу ди ко ји су и јед но и дру го367 (су бјек тив ни и објек-
тив ни ве шта ци). Упра во та ко, кра љи ца На та ли ја је у се би об је ди ни ла и умет ни ка и 
умет нич ког пре су ди те ља. У окви ру та квог ста ва о ве шта штву кра љи це На та ли је ана-
ли зи ра ће мо и мо гу ће окол но сти под ко ји ма је кра љи ца На та ли ја иза бра ла баш Уро ша 
Пре ди ћа да на сли ка ње ну пред ста ву у бу до а ру. 

У окви ру од го не та ња тог про це са по слу жи ће нам је дан дра го це ни на вод кра љи це 
На та ли је из 1882: 

Сли кар Ка нон је у Пра гу ра дио свој пор трет над вој вот ки ње (Сте фа ни је) и чи ни ло се 
да би ве о ма же лео да и ме не сли ка, па сам му то обе ћа ла по сле по врат ка из Бе ча. Ужа сан 
пор трет.368

На ве де ним ци та том нај пре се по твр ђу је те за да је кра љи ца На та ли ја но си лац уку са 
и пре су ди тељ у пи та њи ма есте ти ке, на шта упу ћу је њен суд у вези са Ка но новим пор-
тре том над вој вот ки ње Сте фа ни је.369 По том уви дом у пор трет кра љи це На та ли је ко ји је 
ханс Ка нон370 одсли као 1882. и ко ји она, ка ко смо на ве ли, по ми ње као ужа сан (сл. 17) 
мо же мо за кљу чи ти шта за пра во кра љи ца ни је хте ла ка да је у пи та њу пре зен та ци ја ње-
ног ли ка, да би са мо на кон то га уви дом у пор трет ко ји је на сли као Пре дић са зна ли шта 

364 V. Bur gin, Per verz ni pros tor, Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke, prir. B. An đel ko vić, 201–220.
365 L. Mal vi, Vi zu el no za do volj stvo i na ra tiv ni film, Uvod u fe mi ni stič ke te o ri je sli ke, prir. B. An đel ko vić, 189–200. 

О му шкар цу (сли ка ру) као субјек ту и ње го вом по гле ду на жен ски мо дел ко ји се де фи ни ше као су бје кат у срп ском 
сли кар ству из ме ђу два свет ска ра та: С. Чу пић, Те ме и иде је мо дер ног. Срп ско сли кар ство 1900–1941, Но ви Сад 
2008, 117–129.

366 С. Па вло вић, Есте ти ка или на у ка о ле по ти за шко лу и на род, 29.
367 Исто.
368 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 105–106.
369 Ви ше о хансу Ка но ну: F. Dre wes, Hans Ca non (1829–1885): Wer kver ze ic hnis ind Mo no grap hie, Bd. 1–2, 

Olms, ge org 1994.
370 Сли ка је ре про ду ко ва на уз про прат ни текст: Gen ti di San Spi ri do ne. I Ser bia A Tri e ste 1751–1914, a cu ra 

di L. Re sci ni ti, M. Me si na., M. Bi an co Flo rin, Tri e ste, Mi la no 2009, 104.
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она хо ће. Кра љи чин пор трет ко ји је на сли као Ка-
нон из ло жен је 1882. на Пр вој ин тер на ци о нал ној 
из ло жби у Бе чу.371 Чи ни се да је су шти на опи са 
Ка но но вог пор тре та кра љи це На та ли је, као па ра-
диг ме ње го вог сли кар ства, у кон тра сти ра њу са 
во де ћим беч ким сли ка ром тог пе ри о да хан сом 
Ма кар том. Упра во ће нам ли ков на кри ти ка с по ме-
ну те из ло жбе, на ко јој су оба сли ка ра из ла га ла, а 
ко ју је пре нео наш Срп ски илу стро ва ни лист 1882, 
би ти од дра го це не по мо ћи у ре ша ва њу про бле ма 
за што кра љи ца На та ли ја ни је би ла за до вољ на сво-
јим пор тре том ко ји је Ка нон одсли као. На кон кри-
ти ке да пор трет гро фа Зи чи ја, ко ји је на сли као 
ханс Ма карт, ни је из ну тра схва ћен, да кле без ка-
рак те ри за ци је ли ка, већ да је ви ше схва ћен спо ља, 
кри ти чар Срп ског илу стро ва ног ли ста ће рећи:

То исто ва жи и за је дан дру ги жен ски пор-
трет Ма кар тов ко ји је не срав њен у аран жи ра њу 
ко стим ских сли ка, ма да чо век ина че ка да ви ди 
мо дер но ли це у ту ђем ру ху не мо же да се от ме 
ути ску да је то ма ска ра да. Сли кар Ка нон ни је 
ус пео да се укло пи у овај ма нир... али му је гла ва 
и по цр те жу и по бо ји та ко мај стор ски из ра ђе на, 
да ра до за бо ра вља мо на ко стим. Ка нон је уз то 
из ло жио и пор трет срп ске кра љи це На та ли је, а 
осим то га и пор трет беч ког ле ка ра шул ца. Оба 
пор тре та на сли као је Ка нон по свом по зна том 
чи ну ими ти ра ју ћи ста ре мај сто ре све до жућ-
ка сто га фир ни са, али ина че је фи но ка рак те ри-
сао, дис крет но из ра дио и ве ли ком ве шти ном 
сли као.372

На ве де на кри ти ка је део тра ди ци о нал ног по и ма ња сли кар ства дво ји це сли ка ра. Ин-
ге ни о зни, ори ги нал ни де ко ра тер, како је Лу двиг хе ве ши де фи ни сао Ма кар та,373 оспо-
ра ван је у окви ру пор трет ског сли кар ства као сли кар ко ји за не ма ру је ка рак тер пор тре-
ти са них ли ко ва. Уме сто људ ских ли ко ва, он је по ми шље њу кри ти ке ства рао лут ке, 
бес ка рак тер не ли ко ве, чи ја се пер со нал ност гу би ла у де ко ра тив ној игри ко сти ма и ва-

371 Сли ка је за ве де на у Илу стро ва ном ка та ло гу изло жбе: Ko ni gin Na ta lie von Ser bien, oelg. 4. 220, br. 125. 
pri vat be sitz, Ilu strir ter Ka ta log der Er sten In ter na ti o na len Kunst-Aus stel lung im Künstler ha us, wi en 1882, 105.

372 Ме ђу на род на умет нич ка из ло жба у Бе чу, I, Срп ске илу стро ва не но ви не, бр. 24, год. II, (Бе о град, 30. 
ју ни 1882), 188.

373 Крити ка хе ве ши ја да ти ра у 14. јун 1900, и ори ги нал но је штам па на у: Acht Ja hre Se zes sion, wi en 1906, 
L. He ve si, Hans Ma kart und die Se zes sion, Hans Ma kart. Ma lerfürst, Hrgs. von Hi sto risches Mu se um der Stadt wien, 
16–18.

Сл. 17. ханс Канон, Краљица Наталија, 
1882.
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тро ме ту бо ја, што је пре ти ло да по ни шти ка кво ћу ака дем ски пре ци зног цр те жа, за ко-
ра чив ши та ко у пре двор је се це сиј ског из ра за.374 Упра во је та екс пло зи ја бо је слу жи ла 
нај ве ћем не мач ком ко ло ри сти375 као фор ма пу тем ко је се из ра жа ва емо ци о нал ност, уз 
вир ту о зну де ко ра тив ност ко сти ма и би ла по уку су мон ден ских и вла дар ских кру го ва 
он да шњег Бе ча. Број ни жен ски пор тре ти да ма из ви со ких кру го ва, ко је је Ма карт осам-
де се тих го ди на XIX ве ка пор тре ти сао, има ли су вла дар ски ехо у пор тре ту прин це зе Сте-
фа ни је, же не Ру дол фа из 1881376 (сл. 18). њен пор трет, са свим од ли ка ма Ма кар то вог 
сти ла ко је смо по ме ну ли, је дан је у га ле ри ји ле пог, како су са вре ме ни ци ока рак те ри са ли 

374 Ви ше о Гу ста ву Клим ту као пред вод ни ку се це сиј ског по кре та: Gu stav Klimt: In Se arch of the To tal Art  
Work, Ed. by J. Kal lir, A. we i din ger, Pre stel 2009.

375 Тим ре чи ма је Урош Пре дић де фи ни сао Ма кар та: Го ди шњак, СКА, XLVI II, (Бе о град 1938), 374.
376 Пор трет је ре про ду ко ван у: Hans Ma kart. Ma lerfürst, Hrgs. von Hi sto risches Mu se um der Stadt wi en, 135.

Сл. 18. ханс Макарт, 
Принцеза Стефанија, 1882.

Сл. 19. ханс Канон, 
Принцеза Стефанија, 1882.
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број не пор тре те же на ко је је Ма карт одсли као.377 По њи ма, ме ња ле су се са мо ха љи не, 
ли ко ви су оста ја ли увек исти, бу ду ћи да је сли кар у ве шти ни свог ра да из гу био осо бе-
ност пор тре ти са ног. Уко ли ко по гле да мо пор трет прин це зе Сте фа ни је ко ји је из ра дио 
ханс Ка нон го ди ну да на ка сни је, 1882378 (сл. 19), би ће нам ја сна раз ли ка из ме ђу два сли-
ка ра ко ју спо ми ње и кри ти чар Срп ског илу стро ва ног ли ста. Не до ста так де ко ра тив но сти, 
кон траст све тло – там но као ехо ста ре ве шти не, ка рак те ри за ци ја ли ко ва, кон тра сти ра ли 
су се са Ма кар то вом ма ска ра дом. Упра во у том Ка но но вом не спро во ђе њу са вре ме них 
то ко ва, као од раз же ље на ру чи ла ца, на ла зи мо од го вор на пи та ње за што он ни је био по 
уку су та да шње ели те. Ели та је же ле ла свет за ба ве, у до ба срећ ног жи во та да ме су хте ле 
да бу ду ма не ке ни мо де, а та кве сли ке им је и ну дио ханс Ма карт. Рас кош, сјај, гла мур, 
то је тра же ни иде ал, а не пси хо ло ги за ци ја ли ка, ка ко је при ме ће но у са вре ме ним освр ти-
ма на Ка но нов рад.379 

Чи ни се да је то упра во и раз лог не за до вољ ства кра љи це На та ли је соп стве ним пор-
третом ко ји је 1882. на сли као ханс Ка нон, ко ји је ве о ма сли чан (став, фор ма, из раз...) са 
пор тре том прин це зе Сте фа ни је, ко ји је, као што смо на по ме ну ли, на сли као та ко ђе Ка-
нон. Кра љи ца се осе ћа ла де лом џет се та, ви со ког дру штва, она је се бе ви де ла као мо дер-
ну хе ро и ну, но си о ца мод ног шти мун га, а не као кра љи цу чи је је ли це ме та фо ра ње ног 
су бјек ти ви те та, ко ји је Ка нон пу тем ста ре сли кар ске ве шти не (кон траст све тло – тамно) 
пред ста вио на ње ном пор тре ту.

Уоста лом кра љи ца На та ли ја ни је би ла лич ност слич на прин це зи Сте фа ни ји – фи ној 
и љуп кој же ни, у сен ци сво га му жа, ба рем су је та квом ви де ли Бе о гра ђа ни при ли ком 
ње не по се те 1887.380 Та ква прин це за ни је би ла по ли тич ки, а ни жен ски иде ал кра љи це 
На та ли је 1890. Сход но та квом по и ма њу соп стве не лич но сти ни је јој од го ва ра ло ни да 
пор трет јед не вла дар ке ви зу е ли зу је ње ну скром ност, већ ње ну ма је сте тич ност.

Но, да ли би кра љи ца На та ли ја 1890. мо гла би ти за до вољ на уло гом лут ке у де ко-
ра тив ном ко сти му, ка квом би је, ре ци мо, пред ста вио сли кар сли чан по ма ни ру хан су 
Ма кар ту, или да ли би при ста ла да је по но во пор тре ти ше сли кар по пут хан са Ка но на, 
чи јим је пор тре том већ би ла не за до вољ на?

Кра љи ца је 1890. има ла дру га чи ју ви зи ју се бе. Она је же ле ла да пред ста ви свој по-
ли тич ки ста тус, али и сво је мод но те ло. Та кву кре а ци ју ни је мо гао да на сли ка сли кар 
по пут Ка но на, али ни умет ник сли чан Ма кар ту. Де ко ра ти ви зам, да, вир ту о зност сли кар-
ска, да, али кра љи ца је же ле ла и сли ку сво је ве ли чај но сти, а за та кав по сао био јој је 
по тре бан сли кар-на ра тор, ко ји би на сту ди о зан на чин пред ста вио кра љи чи ну при чу. 
Тре ба ло је сли ку кра љи чи ног те ла, као и аран жман бу до а ра, пред ста ви ти ауди то ри ју му 
на ре а лан на чин. Рад њу сли ке као на ра ци ју о бо рав ку кра љи це На та ли је у Бе о гра ду у 
време 1889–1890. требало је ис при ча ти на ве ро до сто јан на чин. Умет ник ко ји би та кву 
сли ку из вео мо рао је свој су бјек ти ви тет пот чи ни ти кра љи чи ном.

377 E. Dop pler, Ga le rie der Schönheit-Hans Ma karts Damenporträts, Hans Ma kart. Ma lerfürst, Hrgs. von Hi-
sto risches Mu se um der Stadt wi en, 134–138.

378 Пор трет је ре про ду ко ван у: F. Dre wes, Hans Ca non (1829–1885): Wer kver ze ic hnis ind Mo no grap hie, Bd. 2, 
783.

379 Исто, 65–68.
380 Ни ко ла Кр стић опи су је над вој вот ки њу Сте фа ни ју као бла гу и уми ља ту, ко ја ко ра ча увек два-три ко-

ра ка од свог му жа: Н. Кр стић, Јав ни жи вот, III, 150.
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Ко ји је сли кар у том тре нут ку мо гао да ис пу ни кра љи чи не зах те ве и који би се при-
хва тио по сла пор тре ти са ња јед не по лу за тво ре не бив ше кра љи це? Ко ји би сли кар до-
стој ног ран га мо гао на сли ка ти кра љи цу? Уко ли ко по гле да мо ве ли ке умет ни ке тог пе ри о-
да, чи ни се да из бор за кра љи цу и ни је био су ви ше те жак. Вир ту о зни Па вле Јо ва но вић, 
од су тан из Ср би је у том тре нут ку, ни је фи зич ки мо гао на сли ка ти кра љи цу. То ни је мо гао 
би ти ни ђор ђе Кр стић. Склон сим бо ли зму Кр стић, иако већ опро ба ни са рад ник кра љи це 
На та ли је,381 по све му су де ћи ни је мо гао из ра ди ти кра љи чин пор трет бу ду ћи да би ње гов 
сло же ни идеј ни из раз до вео до те жег чи та ња сли ке.382 Сте ван То до ро вић,383 кон зер ва ти-
ван у ра ду а и ису ви ше ис ку сан члан по ли тич ког и јав ног жи во та пре сто ни це, ни је мо гао 
би ти кан ди дат да пор тре ти ше кра љи цу у јед ном та ко шка кљи вом мо мен ту. Из бор је пао 
на Уро ша Пре ди ћа. Ин тро спек тив ни сли кар, чо век из ван днев но-по ли тич ких ма ни пу-
ла ци ја, али не и без ва же ћег иде о ло шког ста ва,384 беч ки ђак, био је ло ги чан кра љи чин 
из бор.

Сли кар и чо век ко ји је, по соп стве ним ре чи ма, жр тво вао сво ју умет нич ку сло бо ду 
за рад нов ца385 (чи тај пор тре ти са ње као нај си гур ни ја за ра да у сли кар ском по слу) био је 
осо ба ко ју је тра жи ла кра љи ца по зна та по аде кват ном на гра ђи ва њу умет ни ка.386 Сто га 
је уче ни сли кар био при ро дан из бор за јед ну сли ков ну на ра ци ју ко ја је из и ски ва ла ду-
го трај но по зи ра ње мо де ла.387

До вољ но до бар сли кар да би мо гао пред ста ви ти на ми ну ци о зан на чин ха љи ну као 
ме та фо ру ње ног мод ног жен ског те ла, до вољ но ин те лек ту а лан сли кар388 да би мо гао 
раз у ме ти и пре не ти на плат но кра љи чи ну ве ли чај ну ауру, до вољ но стр пљив, по сту пан, 
и пе дан тан389 да би пре нео на плат но на ра тив ни ток кра љи чи ног жи во та, Пре дић се као 
пра ви пред став ник ком по зит ног пор трет ног сли кар ства у Бе чу XIX ве ка390 на шао пред 
кра љи цом у ње ном бу до а ру. Умет ник ко ји је кри ти ко вао став кра љи чи ног пор тре ти сте 

381 О Ал бу му са сли ка ма пеј са жа Ср би је ко ји је кра љи ца На та ли ја по ру чи ла од Кр сти ћа по чет ком 9. де-
це ни је XIX ве ка: Ј. Трај ков, Ал бум кра љи це На та ли је Обре но вић, Кру ше вач ки збор ник 13, (Кру ше вац 2009), 
101–121.

382 И. Бо ро зан, Спо ме ник у хра му: Me mo ria Кра ља Ми ла на у Ћур ли ни, 79–149.
383 О жи во ту и де лу Сте ва на То до ро ви ћа: Н. Ку со вац, М. Вр ба шки, В. Кра ут, В. Гру јић, Сте ван То до ро вић: 

1832–1925, Но ви Сад, Бе о град.
384 Пре ди ће ва сли ка из мла до сти Ви зи ја у обла ци ма (1887) го во ри о ње го вом сна жном ан ти а те и стич ком 

ста ву. Ту ма че ње сло же не але го риј ске сли ке из нео је сам сли кар у сво јој Ауто би о гра фи ји, ко ја је пре не та у: 
М. Јо ва но вић, Урош Пре дић (1857–1953), 264–266.

385 Пре дић на во ди: Умет ник ства ра по уну тра шњем на го ну. Био сам на ско ку да по ста нем умет ник... али 
по сле до ђо ше су ро ви зах те ви умет нич ког жи во та. Тре ба ло је но ва ца. Збо гом му зо...: Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. 
Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 85.

386 Кра љи ца је кра љев ски об да ри ла Пе тра Убав ки ћа за из ра ду би сте са ње ним ли ком 1887: Н. Си мић, 
Пе тар Убав кић (1850–1910). Жи вот и рад пр вог ску лп то ра об но вље не Ср би је, 149.

387 Пре дић на во ди да му је за из ра ду пор трета би ло ну жно да мо дел по зи ра од 6 до 8 пу та: Н. Си мић, Сли-
ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 45.

388 На ин те лек ту ал но по и ма ње сли кар ства упу ћу је нас Пре дић ста вом да мно ги ве ли ки умет ни ци, об да-
ре ни сна жном ло ги ком и при том бо га ти зна њем, на ги њу ви ше идеј ној стра ни умет но сти и ком по ну ју мо зга њем, 
та ко да је чи сто сли кар ски ути сак ко ји ци ља на ра дост очи ју се кун да ран пре ма иде ји: Н. Си мић, Сли ка ре во 
пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 230.

389 Исто, 273.
390 О пор тре ти ма ко ји су на ста ја ли у Бе чу то ком XIX ве ка, и ко ји су би ли огле да ла со ци јал ног, умет нич-

ког, естет ског жи во та гра да, али и ин ди ви ду ал них те жњи пор тре ти са них (ка рак тер, тра же ње сми сла), као и 
сли ка ра: E. Dop pler, Sich ma len las sen. Wi ner Porträtmalerei im 18. und 19. Ja hr hun dert, Schau Mich An. wi e ner 
Pörträts, Hrgs. von. E. Dop pler, M. Lin di ger, F. Kre u tler, wi en 2006, 37–54.
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хан са Ка но на: да сли кар не тре ба ни шта да пи ше391 био је мен тал но и сен зи бил но спо-
со бан да пор тре ти ше кра љи цу На та ли ју. Не ги ра ју ћи став Ка но на да сли ка са ма се бе де-
фи ни ше, што би по сле ди цу има ло по ни ште ње сли кар ске на ра ци је и на сли ков ном и на 
вер бал ном ни воу, Пре дић је био са вр ше ни на ра тор и, чи ни се, при ро дан кра љи чин из бор.

Mеђутим, на ра ци ја или улеп ша ва ње вла дар ки ног ли ка би ла је на кнад на рад ња. 
Нај пре је тре ба ло при ка за ти кра љи цу на ве ри стич ки на чин, па тек он да при сту пи ти 
до пу ни био граф ског (ка рак тер ног) ли ка пор тре ти са ног.392 Спа ја њем ве ри зма и иде а ли-
за ци је до ла зи мо до фе но ме на иде а ли стич ког ре а ли зма, као јед ног од ва же ћих сли кар ских 
фе но ме на XIX ве ка.393 У том кон тек сту, по тре бе за вер но шћу (сли ка ње по при ро ди), 
као нео п ход ном пред у сло ву, са гле да ће мо и кри ти ку Пре ди ћа упу ће ну сли ка ри ма ко ји 
пор тре ти шу на осно ву фо то гра фи је: Бо ље би чи ни ли, да сли ка ју по при ро ди ма ко јег 
дро ња вог слеп ца, не го ма и нај слав ни јег Ср би на по нај ло ши јој фо то гра фи ји.394 Упра во, 
та кав сли кар ве ри ста на шао се пред кра љи цом На та ли јом, ужи во, у ње ном бу до а ру, са 
за дат ком да је пор тре ти ше. А, ка ква је би ла ужи во кра љи ца, ко ју је Пре дић тре бало да 
пор тре ти ше? По на во ду Ни ко ле Кр сти ћа из 1888. она је из гле да ла ова ко:

 Кра љи ца је те лом ле па ка ко се са мо по же ле ти мо же. Ви со ка, ле по раз ви је на, ле пог 
ли ца, сјај них цр них очи ју, цр не ко се, у усти ма ле пим као од сло но ве ко сти зу би ма, по лицу 
мно го ма ља ва. У по след ње вре ме по чи ње да се го ји.395

Ова кву кра љи цу је Урош Пре дић тре ба ло да при ка же вер но, али на улеп шан на-
чин, сле де ћи за ми шље ном ка но ну жен ске ле по те у том тре нут ку у Ср би ји.396 Го ја зност 
ви дљи ву на по је ди ним кра љи чи ним фо то гра фи ја ма397 тре ба ло је до не кле убла жи ти, ма-
ља вост иг но ри са ти (уко ли ко је кра љи ца пу де ром већ ни је за ма ски ра ла)... жи ва сли ка 
ни је тре ба ло да се вер но пре не се на плат но. Упра во, ка ко при ме ћу је Ал бер Ма ле:

Го спо ђа Па три мо нио, ко ја се до пи су је са кра љи цом (На та ли јом) и ко ја ми је по ка за-
ла две див не фо то гра фи је на ко ји ма је она пре кра сно ле па, ма да ни ма ло ра сна ле по ти ца, 
ка квом су је пред ста вља ли пор тре ти у илу стро ва ној штам пи.398

Из Ма ле о вих ре чи са зна је мо ви ше о основ ном по сту ла ту пред ста вља ња пор тре ти-
са ног у XIX ве ку и пла си ра ња ње го вог ли ка у јав но сти. Сли кар је имао да улеп ша 
ствар ност, да пред ста ви иде ал ни лик, не и из ми шље ни, пор тре ти са ног ко ји би се на кон 

391 Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 30.
392 z. Ve liz, Signs of Iden tity in Lady with a Fan by Di e go Ve lá zqu ez: Co stu me and Li ke ne es Re con si de red, 75.
393 И. Бо ро зан, Ре пре зен та тив на кул ту ра и по ли тич ка про па ган да. Спо ме ник кне зу Ми ло шу у Не го ти ну, 

258–271.
394 Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 67.
395 Н. Кр стић, Јав ни жи вот, IV, 26.
396 У из ве шта ју аустриј ског ча со пи са Oeste rr. Volks Ze i tung, од 24. ок то бра 1899, ука зу је се на стан дард ни 

(иде ал ни) тип Срп ки ње: Ви со ка, ста си та, са ве ли ким де ти њим очи ма. Ли це јој је не жно и пра вил но овал но. 
Цр на јој је ко са упле те на у две пле те ни це. Ка ко же не жи ве у Ср би ји, Ве чер ње но во сти, бр. 298, год. XVII, 
(Бе о град, 27. ок то бар 1899).

397 При мер је фо то гра фи ја ко ја је на ста ла не што ка сни је (1893. го ди не). На њој ви ди мо да је кра љи ца 
ку бу ри ла са ви шком ки ло гра ма. Фо то гра фи ја се на ла зи у Ар хи ву САНУ, под инв. бр. 13599/1.

398 А. Ма ле, Днев ник са срп ског дво ра (1892–1894), 78.
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то га пла си рао у јав ност. Упра во, та кав за да так ста вљен је и пред Пре ди ћа, ко ји је тре бало 
да пред ста ви оп ти мал ни кра љи чин лик.

Ка кве су би ле на ме ре кра љи це На та ли је са овим пор тре том, не зна мо. Да ли је ње-
го ва на ме на би ла да по слу жи као пр во ро ђе ни пор трет,399 пр ва сли ка ко ди фи ко ва на од 
стра не кра љи це, која би се ка сни је под по вољ ни јим по ли тич ким окол но сти ма ма сов но 
ре про ду ко вала, или не, оста ће тај на.400 Или пак пор трет ни је имао прет по ста вље ну ан га-
жо ва ну на ме ну, већ је мо жда био ауто ре флек сив ни ужи так кра љи це, на сли кан за рад ње-
ног при ват ног за до вољ ства. Но, све јед но, Пре дић је имао за да так да на сли ка кра љи цу 
ни мла ду, ни ста ру,401 она кву ка ква је и би ла и по ма ло улеп ша ну.

За та ко не што био је по тре бан Пре дић и као на ра тор, сли кар ко ји мо же да за бе ле жи 
при чу, чи ји је но си лац иде ја, ко ју у овом слу ча ју оли ча ва кра љи ца На та ли ја.

Али са сво јим вр ли на ма она је пре те ри ва ла; ње на ча сност је би ла кру та и не по пу-
стљи ва; ње на ку раж има ла је не чег иза зи вач ког, а ње на по но си тост не чег де спот ског. Та 
же на са гла вом ле пе Кав каз ки ње, али су ви ше сна жно га те ла, али са хлад ним све тлим по-
гле дом, ни је из гле да ла уцве ље но по ред свих не сре ћа же не и мај ке и др жа ла се у ши ро ким 
сук ња ма и ве ли ким тур ни ри ма мо де пра во и охо ло, као јед на од оних жен ских вла дар ки 
ка квих је би ло у XVIII ве ку.402

Упра во пред та квом кра љи цом ка квом је опи сао Сло бо дан Јо ва но вић на шао се 
Пре дић, при сту пив ши сли ка њу ње ног пор тре та. Ра ци о нал ни скеп тик, ам би ва лент ног 
од но са пре ма соп стве ном соп ству (ја),403 али и све стан сво је уче но сти и сли кар ске ве-
шти не, сли кар ко ји на сво јим фо то гра фи ја ма и пор тре ти ма рет ко ка да гле да у по сма-
тра ча404 (сл. 20), на шао се пред јед ном моћ ном же ном, чи ји по глед као по твр да сво га 
иден ти те та упра во фик си ра по сма тра ча, па и сли ка ра.405 Она ко ја је се бе ви де ла као 
бо ги њу же ле ла је пор трет до сто јан та квог ста ту са.406 Та дис тан ца се и осе ћа: ма је стич на 
кра љи ца изо ло ва на у дру гој, ви шој ди мен зи ји у од но су на сли ка ра представље на је и 
на Пре ди ће вом пор тре ту. Сли кар ко ји је за бе ле жио да је сли као Бо го ро ди це као др ве на, 
укру ће не, оно стра на би ћа, све сно им ус кра ћу ју ћи по крет као ме та фо ру људ ско сти,407 
на сли као је кра љи цу На та ли ју упра во као јед ну од сво јих Бо го ро ди ца – хлад ну, сна-
жну, не по крет ну, не зе маљ ску по ја ву, ство рив ши та ко лик бо ги ње ко ју је кра љи ца и тра-
жи ла. Та ко је по твр дио јед но од сли кар ских пра ви ла у де ве т нае сто ве ков ном сли кар ству. 

399 J. Plun kett, Qu e en Vic to ria. First Me dia Mo narch, 106–108.
400 Ма сов на ре про дук ци ја овог пор тре та је из о ста ла. По по врат ку кра љи це у зе мљу 1895, па и ка сни је, у 

но ви на ма је ре про ду ко ван њен стан дард ни лик, сли ка из мла до сти, пред ста ва иде а ли зо ва не мла де де вој ке по 
ме ри јав но сти Ср би је: Ве чер ње но во сти, год. III, бр. 117, (Бе о град, 28. април 1895).

401 C. Bri ce, Qu e en Marg he ri ta (1851–1926). The Only Man in the Ho u se of Sa voy, The Body of the qu e en. gen der 
and Ru le in the Co urtly world 1500–2000, Ed. by. R. Schul te, 209.

402 С. Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, 1, 151.
403 Та ко Пре дић 1901. пр ко си ин ди ви ду а ли зму за сно ва ном на Ни че о вом уче њу: Н. Си мић, Сли ка ре во 

пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 167–168.
404 Па ра диг мат ска пред ста ва ко ја по твр ђу је став о од су ству ди рект ног по гле да (у нај ве ћем бро ју слу ча-

је ва) у по сма тра ча је Пре ди ћев ауто пор трет из 1916. го ди не: М. Јо ва но вић, Урош Пре дић, 214.
405 Бел тинг по глед мо де ла ка по сма тра чу ве зу је за ре не сан сни пор трет као од раз но во и згра ђе ног иден-

ти те та: H. Bel ting, Flo renz und Bag dad. Eine westöstil che Geschic hte des Blicks, Beck 2009, 28.
406 Н. Си мић, Пе тар Убав кић (1850–1910). Жи вот и рад пр вог ску лп то ра об но вље не Ср би је, 146.
407 Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 120–121.
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На и ме, дис курс ве ре у исто ри ју до вео је до 
то га да сли кар на исти на чин сли ка и ре ли ги-
о зне и про фа не мо ти ве, што се на ро чи то ис по-
ља ва ло у окви ру исто риј ског сли кар ства.408 
Урош Пре дић, из ме ђу оста лог и сам у зна чај-
ном де лу свог опу са сли кар исто ри је, упра-
во је на тај на чин и пред ста вио кра љи цу као 
из ван зе маљ ску Бо го ро ди цу.409

Као по твр да ста ва о вла сни штву кра љи-
це На та ли је над соп стве ним су бјек ти ви те том 
по слу жи ће нам је дан сег мент из те о ри је о на-
ра ци ји, по ко ме за мр зну ти су бје кат има пра-
во да го во ри. На осно ву та кве кон струк ци је 
зна че ње тво ри кра љи ца На та ли ја, не са мо 
сво јим те лом већ и аран жи ра њем бу до а ра као 
ин те гра тив ног кор пу са це ло куп не пред ста-
ве. Кра љи ца На та ли ја је, да кле, ре жи ра ла 
пред ста ву, она је огра ни чи ла сво је евен ту ал-
но коуред ни штво са сли ка ром у кон ци пи ра-
њу за ми шље не пред ста ве и ус пе ла је у то ме 
ко ри сте ћи се тех ни ком ко ју Сла вој жи жек 
де фи ни ше као нул ту тач ку у ре жи ра њу фил-
мо ва.410 У пи та њу је на ме ште но ста ње при род-
но сти, пред мон та жно ста ње, где je чак и у 
овој фа зи:

од ре ђе ни из бор на де лу, део ре ал но сти је ука дри ран и из ву чен из вре мен ско-про-
стор ног кон ти ну у ма. Оно што ви ди мо је ре зул тат ста но ви те ма ни пу ла ци је, сук це си ја 
ка дро ва у ме то ни миј ском по кре ту... Због све га то га оста је мо за ро бље ни ци илу зи је да све-
до чи мо хо мо ге ном кон ти ну и те ту ак ци је ко је ре ги стру је не у трал на ка ме ра.411 

Упра во та ко, кра љи ца На та ли ја је се бе из ме сти ла из на ра тив ног мо мен та и се бе 
упа ко ва ну по ну ди ла сли ка ру као убе дљив сег мент псе у до ре ал ног исто риј ског мо мен та. 
Да бисмо по твр ди ли по ме ну ту све моћ кра љи це На та ли је у струк ту ри ра њу ње ног пор-

408 М. Ти мо ти је вић, Ре ли ги о зно сли кар ство као исто риј ска исти на, Са оп ште ња, XXXIV, (Бе о град 2002), 
361–388.

409 Да не бисмо Пре ди ћа де фи ни са ли ис кљу чи во као сли ка ра-на ра то ра ко ји на из ве стан на чин за тва ра 
мо гућ ност ту ма че ња умет нич ког де ла, ука заћемо на још јед ну ди мен зи ју Пре ди ће вог сли кар ства. Ука зују ћи 
на зна чај по кре та, крет ње у окви ру ви зу ел не пре зен та ци је (за ни мљи во да Пре дић упра во на при ме ру Бо го ро-
ди це и њене крет ње ис ти че зна чај по кре та), он ис ти че да је де ло отво рен сим бол, ко ји напо слет ку ту ма чи 
по сма трач. У скло пу та квог по гле да на Пре ди ћа на ве шће мо ње го ве ре чи: Фан та зи ја и ми са о ност гле да о че ва 
мо ра да при тек не у по моћ гле да о цу, да из на сли ка них фа за по кре та соп стве ним на по ром, све сно, под све сно 
или не све сно да ље ис пре да што би прет хо ди ло или сле до ва ло при ка за ном мо мен ту: Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. 
Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 242.

410 S. Ži žek, Gle da ti is ko sa. Uvod u Jac qu e sa La cana kroz po pu lar nu kul tu ru, Ce ti nje 2008, 97.
411 Исто, 98.

Сл. 20. Урош Предић, Аутопортрет, 1916.
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тре та, ука за ће мо и на то да је она по сред но ин тер ве ни са ла и у окви ру већ та да пре по зна-
тљи вог сли ка ре вог ша бло на. Урош Пре дић, сли кар уз ви ше них, озбиљ них, ве ли ких сли ка,412 
оли че них у цр кве ним ком по зи ци ја ма и исто риј ским пред ста ва ма, као да је од сту пио од 
свог уоби ча је ног сли кар ског ма ни ра. Кра љи ца као да је фе ми ни зи ра ла сли ка ра и, сход-
но то ме, из о ста ла је нај че шће из ра же на ма ску ло зност Пре ди ће вог сли кар ства. Сли ка је 
по ста ла пра зник бо је, на ко ји је пре суд но ути ца ла са ма кра љи ца аран жи ра њем ен те ри је-
ра, ко ји је Пре дић вер но пре нео на плат но. Ма ле ди мен зи је сли ке, је дин ство сли ков ног 
по ља и ра ма,413 го во ре о јед ном не кла сич ном Пре ди ће вом ра ду, и та ко под у пи ру те зу о 
фе ми ни за ци ји Пре ди ће вог сли кар ског ру ко пи са при ли ком из ра де кра љи чи ног пор тре та. 
Мо же мо се сада вра ти ти за тре ну так на оно ме сто где смо го во ри ли о ути ца ју фри вол не, 
жен ске кул ту ре ро ко коа на фран цу ско сли кар ство. У скла ду с тим мо же мо за кљу чи ти 
да је ма три ца слич на, бу ду ћи да је не сум њи ви ути цај кра љи це На та ли је до при нео то ме 
да ову сли ку мо же мо да ока рак те ри ше мо као не кла сич но, жен стве но Пре ди ће во де ло. 
На тај на чин би смо до шли до још ра ди кал ни јег пој ма од ефе ми ни за ци је, а то је ди си ми-
ла ци ја.414 У упо тре би је од Фран цу ске ре во лу ци је, ка да је ско ван као не га ти ван по јам, 
ко ји се од но си на жен ско ма ни пу ли са ње му шкар ци ма. По сле ди це ди си ми ла ци је про из-
ве ле су да му шка лич ност услед ли це мер не жен ске ма ни пу ла ци је по ста не хи брид на, 
двој на, го то во по ни ште на. У кон тек сту ве зе кра љи це На та ли је и Уро ша Пре ди ћа мо же мо 
за кљу чи ти да је из вр ше на кул тур на, пси хо ло шка ди си ми ла ци ја од стра не кра љи це. На 
та ко не што већ је по сред но ука зао и Не над Си мић, ка да је за кљу чио да је кра љи ца На-
та ли ја: го то во до по жу де те ра ла умет ни ке на ства ра ла штво при ли ком из ра де ње ног 
ли ка.415 У на шем слу ча ју ди си ми ла ци ју не ви ди мо као не га ти ван фе но мен, већ као по-
зи ти ван дис курс, ко ји је омо гу ћио јед но нео бич но Пре ди ће во де ло.

Овај пут нас је во дио то ме да по но во из гу би мо лич ност сли ка ра или пак, у нај бо љем 
слу ча ју, да га де фи ни ше мо као ауто мат, ко ји пре но си бес по го вор но кра љи чи ну ви зи ју 
соп ства на сли кар ско плат но. Ме ђу тим, у овом тре нут ку, да бисмо сли ка ра из ву кли из 
окви ра исто ри је умет но сти без име на (од су ство лич но сти умет ни ка у окви ру стил ског, 
со ци јал ног, ико но граф ског, фе ми ни стич ког при сту па про у ча ва њу умeтн ости),416 у по моћ 
ће мо по зва ти пси хо а на ли зу.417 

412 Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 241.
413 Не над Си мић при ме ћу је да су Пре ди ће ве сли ке го то во по пра ви лу за ро бље не ве ли ким злат ним ра мо -

ви ма: Исто, 273.
414 L. Hunt, The Many Bo di es of Ma rie-An to i net te: Po li ti cal Por no graphy and the Pro blem of the Fe mi ni ne in 

the French Re vo lu tion, Ma rie-An to i net te. wri tings on the Body of a qu e en, Ed. by. D. go od man, 120–121.
415 Н. Си мић, Пе тар Убав кић (1850–1910). Жи вот и рад пр вог ску лп то ра об но вље не Ср би је, 146.
416 Ви ше о ме сту умет ни ка у окви ру дру штва на при ме ру ђор ђа Јо ва но ви ћа: И. Бо ро зан, Ре пре зен та-

тив на кул ту ра и по ли тич ка про па ган да, Спо ме ник кне зу Ми ло шу у Не го ти ну, 217–235. Основ на сту ди ја о кон -
сти ту и са њу умет ни ка у окви ру кул ту ре, дру штва и умет но сти: K. Hel vig, Von der Vi ta zur Küstler bi o grap hie, 
Aka de mie Ver lag 2005.

417 Ци тат ко ји ће мо на ве сти ука зу је на са вре ме но ви ђе ње од но са пси хо ло ги је и исто ри је умет но сти у 
про шло сти и сада ш њо сти: Ако се на пра ви пре глед до да нас при ме ње них стра те ги ја пси хо ло ги је умет но сти, 
од мах се уоча ва да она об у хва та обла сти за да та ка оп ште пси хо ло ги је, ко је су жа ва на спе ци јал ни аспе кат 
умет но сти. Она се та ко ба ви обла сти ма ко је су ра ни је озна че не као ду шев не мо ћи, чи ме се пре ци зни је ми сли на 
осе ћа ња, чул на за па жа ња, за ми сли, се ћа ња, фан та зи је... J. Held, N. Schne i der, Grundzüge der Kun stwis sen schaft. 
Ge gen stand sbe re ic he-In sti tu i nen-Pro blem fel der, 426. О све ве ћем ин те ре со ва њу за при ме ну Фрој до вих те о ри ја 
(на го на) у до ме ну ви зу ел не кул ту ре го во ри и одр жа ва ње из ло жбе у Бе чу у пе ри о ду од 11. ју на до 13. ок то бра 
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Упра во је на тај на чин у он да шњој срп ској пе ри о ди ци и пре по но ван сли ка рев траг 
на плат ну. Из вор ко ји ће мо на ве сти пра ви је при мер ста ва да сли ка ука зу је ин ди рект но 
на са му лич ност сли ка ра: 

Сли ке мно го ка зу ју. Оне не из но се са мо онај пред мет, ко ји пред ста вља ју, не го у њи ма 
сли кар ода је сво ју уну тра шњост. Из сли ке се ви ди пра вац ми шље ња, моћ схва та ња и осе-
ћа ња сли ка ре вог.418

Сле де ћи По ла Ри ке ра у ње го вом ви ђе њу Фрој до вог раз ре ше ња Ми ке лан ђе ло вог 
Мој си ја, др жа ће мо се те зе о ар хи тек то ни ци де та ља.419 На и ме, на осно ву јед ног де та ља 
у окви ру сли ка ног пор тре та кра љи це На та ли је, у овом слу ча ју бо је, из ве шће мо де ли мич-
ни за кљу чак о са мом Пре ди ћу. На тај на чин ће мо при ме ни ти из ве сни ре дук ци о ни зам 
зна че ња, без до дат ног усло жња ва ња.

Та ко ће мо по мо ћу ис ку ства пси хо а на ли зе и ње не при ме не у до ме ну умет нич ке прак-
се про ве ри ти одр жи вост ис ка за Уро ша Пре ди ћа: Ка кав је ко, она ко и сли ка, што уоста-
лом, као и сва ка ге не рал ка, не ва жи свуг да и за сва ко га.420

Сле де ћи Фрој да, Ла кан је сфе ру пси хе де фи ни сао као под руч је не све сних струк-
ту ра,421 ко је мо же мо услов но пре по зна ти као симп то ме, и Фројд их ова ко де фи ни ше: 
Оне из ра жа ва ју не што што са мо ли це ко је их чи ни у њи ма не на слу ћу је и што по пра-
ви лу не на ме ра ва да са оп шти, не го же ли да за др жи за се бе. Оне да кле, исто као и све 
дру ге до сад раз ма тра не по ја ве, игра ју уло гу симп то ма.422

Про ја вљи ва ње симп то ма ко ји би нас мо гао од ве сти на пут де кон струк ци је Пре ди-
ће ве лич но сти на сли ка ној пред ста ви кра љи це На та ли је ве за ли смо за при ме ну бо је. 
Из ра же на при ме на бо ја на Пре ди ће вој сли ци мо же се из ве сти из већ по ме ну те фе ми-
ни за ци је сли ка ра од стра не кра љи це На та ли је, ко ја је про из ве ла жен стве ност сли ке. 
Уко ли ко та кав кон цепт при хва ти мо, он да би смо ак ти ви ра ли ста ру по де лу на ма ску ло зни 
цр теж и ње гов опо зит из ра жен у жен стве но сти бо је, као фор ме. Не ис кљу чу ју ћи та кву 
мо гућ ност (уоста лом, ре кли смо да је кра љи ца аран жи ра ла чи та ву пред ста ву, са мим 
тим је она од ре ди ла и упо треб ну вред ност бо је), овај нео бич ни ин тен зи тет бо је у опу су 
Пре ди ће вог сли кар ства ока рак те ри саћемо као симп том, рад њу ко ја се зби ла с ма њим 
или ве ћим све сним сли ка ре вим де ла њем. 

На и ме, ка да по гле да мо сли ку кра љи чи ног бу до а ра из да љи не, ви ди мо је као по ље 
сли ве них бо ја. Тај мо ме нат до во ди до пре двор ја рас та ка ња цр те жа, ко ји Пре дић ипак не 
пре ла зи на овом пор тре ту, као ни на не ко ли ко фор мал но слич них сли ка у окви ру свог 
опу са.423 На и ме, три ан го нал на фор ма кра љи чи ног те ла од ре ђе на ч вр стом ар хи тек то ни ком 

2009, под на зи вом Eros & Tha na tos. Tri e be, Bil der, De u teng. Mесто одр жа ва ња из ло жбе би ли су Sig mund Freud 
Mu se um & Lic hten stein Mu se um.

418 О сли кар ству са осо би тим по гле дом на сли ка ње при зо ра из жи во та срп ског на ро да, Ви де ло, бр. 71, 
год. IX, (Бе о град, 22. ју ни 1888).

419 P. Ri co e ur, O tu ma če nju. Ogled o Froj du, za greb 2005, 165–178. 
420 Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 103.
421 J. Held, N. Schne i der, Grundzüge der Kun stwis sen schaft. Ge gen stand sbe re ic he-In sti tu i nen-Pro blem fel der, 

426. Ви ше о ста во ви ма Ла ка на у: J. La can, Če ti ri te melj na poj ma psi ho a na li ze, za greb 1986.
422 S. Frojd, Оda bra na de la, knj. 1, (Psi ho pa to lo gi ja sva ko dnev nog ži vo ta), No vi Sad 1976, 251.
423 Као при мер из дво ји ће мо сли ку По глед на умет ни ко ву ба шту из 1917: М. Јо ва но вић, Урош Пре дић 

(1857–1953), 214.
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фор ме до ми ни ра пр вим пла ном сли ке, кон тра сти ра ју ћи се по за ди ни сли ке ко ју од ре-
ђу је бо ја.

На осно ву кра љи чи ног пор тре та као по лу зва нич ног де ла са гле да ли смо и ам би ва-
лен тан од нос Пре ди ћа пре ма бо ји. На уч но и тех нич ко из у ча ва ње бо је за че ло се на сту-
ди ја ма ли ков них ака де ми ја тек у го ди на ма Пре ди ће вог уче ња на Беч кој ака де ми ји. 
Сли кар ска бо ја ве ко ви ма је пре то га би ла део тај не, го то во ма гиј ске фор ме зна не сли-
ка ри ма, чи ја је су шти на и по Пре ди ћу скри ве на оку кри ти ча ра, јер ње ну тај ну мо же да 
от кри је са мо сли кар.424 Исто вре ме но Пре дић је бо ју на плат ну по ве зао са сло бо дом сли-
ка ра ко ја се ана лог но оства ру је ко ри шће њем бо је. Не ма ју ћи од го ва ра ју ћи ор ган по мо ћу 
ко га би не спу та но ко ри стио бо ју на сво јим плат ни ма, Пре дић је, по соп стве ном ви ђе њу 
остао за тво рен у окви ре цр тач ке за тво ре но сти. С дру ге стра не, он је и ку дио пре те ра ну 
упо тре бу бо је под во де ћи је под са мо во љу сли ка ра, свој стве ну при пад ни ци ма се це си је.425 
На ве де не кон тра дик тор но сти, ко је је сам Пре дић ис ка зао у сво јим ви ђе њи ма умет но-
сти, на во де нас на по ми сао да је упра во на овом пор тре ту, па ра док сал но или не, Пре дић 
ис ко ра чио из сфе ре оба зри во сти јед ног пре ци зног и по ступ ног цр та ча и пре шао у свет 
где бо ја оста је из ра жај на фор ма, део не све сног (све сног) симп том ског де ло ва ња са мог 
сли ка ра.426

Ов де је пра ви мо ме нат ка да мо же мо ука за ти на сли ка ре во по што ва ње фи ло зоф ског 
си сте ма А. шо пен ха у е ра.427 Пре дић је жи вот, а са мим тим и умет ност, ис ко ди рао у скло-
пу са по ме ну тим уче њем,428 у окви ру ко га мо же мо из дво ји ти под си стем ве зан за по јам 
осло бо ђе ња од во ље. То је тер мин ко ји ту ма че ћи шо пен ха у е ро во уче ње о умет но сти 
про ду бљу је и рeкон струише Ге орг Зи мел.429 Он ука зу је на то да сли ка као умет нич ки 
акт осло ба ђа. Она по ни шта ва и су бје кат и обје кат, она де кон стру и ше и вре ме и про стор, 
она на по слет ку осло ба ђа умет ни ка (сли ка ра) од соп стве не во ље, ли ша ва ју ћи га во ље, 
пат ње, оста вља ју ћи му евен ту ал но естет ски до жи вљај као сред ство сво га осло бо ђе ња. 
Ни је ли он да Пре дић пу тем бо је као ме та фо ре сло бо де сам се бе осло бо дио естет ским 
чи ном ства ра ња?

На сли чан на чин пре ко па ра диг ме о сло бо ди мо же мо са гле да ти и про стор (бу до ар, 
со ба) ко ји је кре и ра ла кра љи ца, на сли као сли кар, а ис ту ма чио аутор овог тек ста. Сход-
но Ба шла ро вом ви ђе њу собe, при хва ти ће мо и ње го ву те о ри ју о гне зду, по ко јој про стор 
по ста је гне здо.430 Та кво ви ђе ње во ди ка ста ву да је и кра љи чин бу до ар ње но ин тим но 
гне здо, а по сле дич но и сли ка ре во гне здо, а на по слет ку и на ше гне здо, уто чи ште, скло-
ни ште и скро ви ште, про стор из гу бље не сре ће.

На став о из гу бље ној сре ћи (да ли је ика да по сто ја ла) ука зу је и сам Пре дић, ка да 
по во дом смр ти ми ле му Ха ди је ка же: За ње но име је ве зан је дан сан о сре ћи у мо је му 

424 Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 36.
425 Исто, 75.
426 На пси хо ло шки пор трет Пре ди ће ве лич но сти, као и ње гов од нос пре ма бо ји и цр те жу, скре нуо је па жњу 

Не над Си мић: Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 273
427 Осно ве си сте ма шо пен ха у е ра из не те су у: А. Šоpenhauer, Svet kao vo lja i pred sta va, knj. 1, 2, Be o grad 

2005.
428 Исто, 275.
429 Г. Зи мел, Шо пен ха у ер и Ни че, Срем ски Кар лов ци, Но ви Сад 2008.
430 g. Ba šlar, Po e ti ka pro sto ra, 98–110.
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жи во ту. Да се тај сан оства рио, ко ли ко бих био не сре ћан.431 На сли чан на чин и кра-
љи ца На та ли ја де фи ни ше го то во цео свој жи вот ре чи ма: Жи вот ни је ве чи ти љу бав ни 
ду ет, да ли је то био сан о сре ћи или про ма ше ни ро ман.432 У двој ној па ра диг ми о (не)
сре ћи сли кар и вла дар ка су се по твр ђи ва ли, сим бо лич но мар ки ра ју ћи це лу епо ху грун-
дер цај та, у окви ру ко је је и овај пор трет на стао. Де фи ни са на као сан о сре ћи,433 це ла епо-
ха је иза свег тог сја ја, рас ко ши, гла му ра... кри ла осе ћај на до ла зе ће не ста бил но сти и 
пат ње (Пр ви свет ски рат). Ни је ли са да вре ме да опет при зо ве мо шо пен ха у е ра и да ка же-
мо да је ис пу ње ње же ље исто вре ме но и њен крај,434 и ни је ли (не)све сна не га ци ја сре ће 
и од кра љи це На та ли је (број ни не про ми шље ни по ли тич ки по те зи) и од сли ка ра (од у ста-
ја ње од бра ка, де це...) оте ло то во ре на у пред ста ви кра љи чи ног бу до а ра, као ви зу ел ног и 
вер бал ног си му ла кру ма? Ни су ли кра љи ца и сли кар у уна пред из гу бље ној по ли тич кој 
игри из ра ди ли јед ну ви зу ел ну сли ку као за лог сво га соп ства услед не мо гућ но сти ре ал-
ног по се до ва ња сре ће (кра љи це да по се ду је по ли тич ку власт, сли ка ра да оства ри пу ну 
умет нич ку сло бо ду), ство рив ши кроз пат њу су бли ма ци ју свог умет нич ког (људ ског) 
осло бо ђе ња од спо ља шњих ути ца ја? Пре ди ћев ком по зит ни пор трет кра љи це На та ли је 
је упра во и то, ви зу ел на сли ка сло је ви тог зна че ња.

На кра ју мо же мо ре ћи да је упра во та тач ка из град ње сли ка ре вог и кра љи чи ног соп-
 ства пу тем пор тре та као сли ков ног жан ра, али и иден ти тет ског обра сца сли ка ра и вла дар-
ке, не по но вљи ви ме ђу про стор ко ји смо спо ми ња ли на по чет ку тек ста. Та не по но вљи вост 
су бјек ти ви те та лич но сти, у овом слу ча ју кра љи це и сли ка ра, сме ште на је у ме ђу про стор, 
у пор трет, из ме ђу са мо инсце на ци је схва ће не као дру штве ни ску п нор ма тив них пра ви ла 
ко је лич ност кон сти ту и шу у дру штве ну је дин ку и по то ње пре зен та ци је те је дин ке пу-
тем прет по ста вље не сли ке о је дин ки ко ју оче ку је дру штво.435 У том кре а тив ном чи ну 
сли ка ра и вла дар ке до шло је, по Вар бур гу, до ду бли ра ња ка рак те ра и ис тан ча ног уку са 
сли ка ра и пор тре ти са ног436 (кра љи це На та ли је). Сти ли зо ва ни укус до вео је до то га да на 
кра ју до ла зи мо и до кон цеп та ле по те. Ду го та бу и са на реч ле по та, иг но ри са на од стра не 
но си ла ца со ци јал ног схва та ња умет но сти, ре ва ло ри зо ва на је у са вре ме ним ис тра жи ва-
њи ма умет но сти и есте ти ке, што за по сле ди цу има по нов но спа ја ње есте ти ке и умет нич-
ког де ла.437 Не ума њу ју ћи дру штве ну кон струк тив ност ва же ња ле по те у јед ном пе ри о-
ду, ре ћи ћемо да је ле по та кра љи чи ног пор тре та ви зу е ли зо ва на естет ска су бли ма ци ја 
ко ја до дат но ма те ри ја ли зу је не по но вљи вост лич но сти као но си о ца пор тре та, при том 
не по ни шта ва ју ћи ути ли тар ност и ди дак тич ност, као и ле по ту са ме ви зу ел не сли ке, а 
на кра ју и сли ков ну ре ал ност сли ков ног плат на (скуп фор ме, бо је, ком по зи ци ја...). 

Упра во је ве шти на сли ка ра, а у овом слу ча ју и аутор ство вла дар ке, до ве ло до те-
жње да се ис про во ци ра (са мо)до па дљи вост пор тре та, из соп стве ног угла или пак угла 

431 Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 275.
432 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 112.
433 H. Fil litz, Der Tra um vom Glück. Das Phänomen des europäischen Hi sto ri smus, Der Tra um vom glück. Die 

Kunst des Hi sto ri smus in Euro pa, 15–25.
434 Г. Зи мел, Шо пен ха у ер и Ни че, 90.
435 S. Bra jo vić, Re ne san sno sop stvo, Тheoria, br. 52, (Be o grad 2009), по себ но 39–41.
436 Ста во ви Аби ја Вар бур га пре у зе ти су из: Aby war burg, Bild ni skunst und flo ren ti nis hes Bürger tum, Lep pzig 

1902, 7, и пре не ти су у: E. Dop pler, Sich ma len las sen. Wi ner Porträtmalerei im 18. und 19. Ja hr hun dert, Schau Mich 
An. wi e ner Pörträts, Hrgs. von. E. Dop pler, M. Lin di ger, F. Kre u tler, 49.

437 E. Pret te john, Be aty & Art, по себ но 9–13.
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по тен ци јал ног по сма тра ча.438 Упра во тех ни ка под сти ца ња по сма тра ча да осе ти ле по 
као не за ви сну естет ску фор му, али и као скуп дру штве них струк ту ра, ле жи у су шти ни 
ви зу ел ног пред ста вља ња са ме сли ке као фор мал ног ен ти те та, али и кра љи це На та ли је. 
Сход но ре чи ма Уро ша Пре ди ћа: Сли ка да је са мо им пулс ко ји је исти на све ја чи, што 
је сли ка бо ља, али тек од гле да о ца за ви си шта ће све на њој ви де ти.439 

На кра ју, без об зи ра да ли је ле по та ап со лут на ка те го ри ја, или је по и ма ње ле по те 
по сле ди ца ус пе лог ви зу ел ног де ла, су шти на пре зен та ци је лич но сти ле жи у то ме да ли 
смо се до па ли или не. Сход но та квом по и ма њу стра те ги је ре пре зен та ци је лич но сти 
мо же мо за кљу чи ти да је кра љи ца На та ли ја се бе по ну ди ла ауди то ри ју му на до па дљив 
на чин. Од ма ле на уче на у окви ру фран цу ског кул тур ног кру га, она је као та ква кон сти-
ту и са на по по до би ју Па ри жан ке. Ис тан чан укус ко ји је зах те ван за же не Па ри за у XIX 
ве ку, као озна ка кул тур не су пер и ор но сти, био је узус на осно ву ко га је ис ко ди ра на и 
ре пре зен та ци ја На та ли је Ке шко. Са лон ска кул ту ра Па ри за зах те ва ла је ис тан ча ну со-
ци јал ну ин те ли ген ци ју од углед них же на, ко ја је го то во тип ски де фи ни са ла тип же не 
Па ри жан ке.440 Би ти део тог све та под ра зу ме вао је сло жен си стем вер бал них и ви зу ел-
них зна ко ва. Ра фи ни ран укус као део стра те ги је жен ског са мо у о бли ча ва ња био је ну-
жан пред у слов за да ме ви со ког дру штва. Упа ко ва ти се и по ну ди ти се на тр жи шту као 
про из вод био је део ва же ћег де ко ру ма же на из ви со ког дру штва. Упра во је на том ко ду 
и кон сти ту и сан лик На та ли је Ке шко, чи ју кон вер зи ју у кра љи цу На та ли ју441 и ви ди мо на 
пор тре ту Уро ша Пре ди ћа. То а ле та и це ло куп ни из глед бу до а ра по ста ју сред ство ма ни-
фе ста ци је уку са кра љи це На та ли је у функ ци ји кул тур не али и по ли тич ке пред ста-
вљач ке до па дљи во сти. Фран цу ски укус, у окви ру јед ног сред њо е вроп ског ис то ри стич ког 
ен те ри је ра, упри ли чен спрам срп ског јав ног мње ња, де фи ни ше про стор и те му сли ке. 
Та ко је оства рен сво је вр стан кул тур ни ди ја лог ко ји од пор тре та ства ра па ра диг мат ски 
слу чај јед ног исто риј ског тре нут ка у Ср би ји, јед не кра љи це и јед ног сли ка ра.

Се ћам се да је мамa мно го при ма ла, при ре ђи ва ла је ве че ре, уве че би ме ле по обу кли, 
увек у бе лу ха љи ни цу с ма шна ма у бо ји, и од во ди ли би ме у са лон где би та та по но сно пред-
ста вљао сво ју нај ста ри ју ћер ку, Дон до, ко ја је већ обе ћа ва ла да не ће би ти ру жна. (Кра љи ца 
На та ли ја)442

438 Исто, 66–67.
439 Н. Си мић, Сли ка ре во пе ро. Пи сма Уро ша Пре ди ћа, 15.
440 P. Bürger, Mo de und Mo der ne im Zwe i tern Ka i ser re ich, 52.
441 На зна чај Па ри за као ме ста кул тур ног уоб ли ча ва ња упу ћу је и за је дљив ко мен тар кра љи це На та ли је 

упу ћен кра љу Ми ла ну, у ко ме она спо чи та ва кра љу да се ње го во вас пи та ње у Па ри зу не уоча ва баш ја сно: Н. 
Кр стић, Јав ни жи вот IV, 30.

442 Кра љи ца На та ли ја Обре но вић, Мо је успо ме не, прир. Љ. Тр гов че вић, 51.

ИГОР БОРОЗАН *



143

Igor Borozan

BETwEEN SELF-STAgINg AND PRESENTATION:
PORTRAIT OF qUEEN NATALIJA OBRENOVIć

Summary

The portrait of queen Natalija is the work of painter Uroš Predić from 1890, which was painted in a 
complex political moment. At that time the queen was a prisoner in Belgrade because she was out of favour 
of her former husband king Milan. She was staying in a house which belonged to her lady-in-waiting and 
could not move about freely. She was painted by the painter in that very space, inside her boudoir. The 
queen’s intimate space became a public domain of the queen’s symbolic presence via that painting. The 
careful staging of accessories in the interior enabled the queen to visually show her own identity. Thus, a 
typical interior in the period of historism became a metaphor of various identities of the queen by the 
means of peripheral elements. Her Russian ethnic origin, her cultural Francophile inclination as well as 
the sought Serbian identity used peripheral elements to construct the symbolism of the queen’s boudoir. 
gender symbolism serving as a political message was supposed to provide the favour of the public opinion 
via the painting for the purpose of the queen’s political legitimization. 

Simultaneously the queen indicated the pure aestheticity of her own self. Culturally codified in rela-
tion to Paris, the queen became a fashion icon in Belgrade at the end of the 19th century. Due to her fine 
taste she became a living sign of haute couture in Serbia and gender awareness for women in Serbia. By 
becoming the object of comparison of Belgrade ladies the queen became the identificational pattern of the 
female collective body of that period. 

That is how she presented herself to the painter who painted her portrait. Her fashion body became 
a metaphor of her femininity and the symbol of a refined feeling. Besides her superior perishable body and 
imperishable ruling body, she constituted her third body, that of fashion. Her clothes became her body, the 
ruling image of the desired play. By varying her gender and political identity the queen became the director 
of her visual play which was immortalized by Predić. 

Thus she pointed to her gender status which she used to create herself as a subject who creates her 
own picture leaving aside the possibility of seeing herself within a gender indifferent objectification. 
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