
Зве зда на ЕЛЕ ЗО ВИЋ

О ПРЕ ТЕН ЦИ О НИ ЗМУ У СЛИ КАР СТВУ*

(На при ме ру сли ка Аб ду ра хи ма Бу зе)

Aпстракт: У ра ду се го во ри о две ма сли ка ма по зна тог ал бан ског сли ка ра Аб ду-
ра хи ма Бу зе, на ко ји ма се од сли ка ва пре тен зи ја ал бан ске по ли ти ке пре ма срп ском 
др жав ном про сто ру, Ко со ву и Ме то хи ји. Реч је о сли ка ма Азем Га ли ца под оп са дом 
и Скуп шти на при зрен ске ли ге, ко је су на ста ле се дам де се тих го ди на про шлог ве ка.

Кључ не ре чи: Аб ду ра хим Бу за, сли ке: Азем Га ли ца под оп са дом, Скуп шти на 
при зрен ске ли ге, Ко со во и Ме то хи ја, умет ност, по ли ти ка

У срп ском на ро ду, Ко со во и Ме то хи ја пред ста вља ју по се бан на ци о нал-
ни про стор ко ји у ко лек тив ном пам ће њу, исто ри ји и умет нич ком ства ра ла-
штву за у зи ма цен трал но ме сто. Ова кво по и ма ње Ко со ва и Ме то хи је код 
срп ског на ро да тра је ве ко ви ма, а учвр шћи ва но је кроз ко сов ски мит, ко ји је 
пре ра стао у је дан од бит них на ци о нал них од ли ка. Са дру ге стра не, ја ча њем 
ал бан ске пре тен ци о ни стич ке по ли ти ке пре ма Ко со ву и Ме то хи ји, Ал бан ци 
кроз сво ју кул ту ру по ку ша ва ју да овај про стор при сво је. При мер та квог на-
сто ја ња у сли кар ству на ла зи мо на две ма сли ка ма јед ног од во де ћих ал бан-
ских сли ка ра из дру ге по ло ви не 20. ве ка, Аб ду ра хи ма Бу зе. На њи ма се пре-
по зна је ал бан ска пре тен ци о ни стич ка по ли ти ка пре ма про сто ру Ко со ва и 
Ме то хи је, чи ме је овај ства ра лац иза шао из окви ра умет но сти, ан га жу ју ћи 
сво је сли кар ство у слу жби по ли тич ких ци ље ва.

На су прот то ме сто ји исто риј ско и сва ко дру го пра во срп ско га на ро да 
на овај про стор, ко ји је ње го ва све та зе мља. Ка ко пи ше Мир ко Зу ро вац: „А те-
ме љи срп ске др жав но сти би ли су по ста вље ни упра во ов де на Ко со ву и Ме-
то хи ји, где је, за хва љу ју ћи то ме, срп ска ду хов ност на шла сво је по год но тло 
и у ње му ду бо ко пу сти ла сво је ко ре не.“1

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Ду хов не по ја ве и ства ра ла штво срп ског на ро да на 
Ко со ву и Ме то хи ји од XV до XX ве ка (бр. 148020), ко ји је одо бри ло и фи нан си ра Ми ни-
стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Зу ро вац 2007: 15.
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Пре ма кри ти ча ру Аго ли ју, Аб ду ра хим Бу за је ро ђен 1905. го ди не „у па-
три от ској по ро ди ци из Ђа ко ви це“. Уз по др шку и по моћ Бај ра ма Цу ри ја 
„од се лио се на југ“, где 1922. го ди не за вр ша ва основ ну шко лу.2 Уче ство вао 
је у ре во лу ци ји у Ал ба ни ји 1924. го ди не, бо ре ћи се про тив та да шњих дру-
штве них од но са у тој зе мљи. Ње гов на став ник цр та ња, сли кар Ан дреа Ку ши, 
ша ље га на сту ди је у Ита ли ју 1928, на Ака де ми ју у То ри ну, а го ди ну да на ка-
сни је од ла зи у Фи рен цу, где из у ча ва мо ну мен тал но сли кар ство. По по врат ку 
ку ћи ра ди као учи тељ, а две го ди не ка сни је, за по шља ва се у сред њој шко ли. 
Исте го ди не, за јед но са сво јим на став ни ком Ку ши јем и О. Па ска лом, осни-
ва пр ву шко лу цр та ња у Ти ра ни, где су зна ња сте кли ка сни је по зна ти ал бан-
ски умет ни ци: Ста мо, Зај ми, Сеј ди ни, Код хе ли, Ка це ли и дру ги.3

Пре осло бо ђе ња ни је из ла гао и ни је при хва тао би ло ка кве ак тив но сти 
за вре ме вла сти „ан ти на род ног ре жи ма и ита ли јан ског оку па то ра“. Ње го ва 
кре а тив ност се та да са сто ја ла од мо ти ва ко ји при ка зу ју пат њу и си ро ма-
штво на ро да. За тим про у ча ва еп ске ле ген де и те жње за сло бо дом, кроз ре а-
ли за ци ју фи гу ра, хе ро ја и ле ген дар них ју на ка, Скен дер бе га, Бај ра ма Цу ри ја, 
Азе ма Га ли це4. Тек по сле осло бо ђе ња отаџ би не и по бе де на род не ре во лу-
ци је ор га ни зо вао је пр ву из ло жбу 17. апри ла 1945. го ди не. По сле осло бо ђе-
ња име но ван је за за ме ни ка ди рек то ра Гим на зи је у Ти ра ни, а ра дио је као 
на став ник цр та ња и у пе да го шкој шко ли. Од 1947. ра ди на умет нич ком ли-
це ју „Јор дан Ми сја“, све до 1966, ка да од ла зи у пен зи ју. Аб ду ра хим Бу за је 
пру жио вре дан до при нос у ал бан ској умет но сти фи гу ра ти ве. За ње га ал бан-
ска кри ти ка ис ти че да је кроз сво ју умет ност при ка зао из ра же ни па три о ти-
зам, пренeо је на плат на и соп стве на све до чан ства из ре во лу ци о нар них 
два де се тих го ди на 20. ве ка и Дру гог свет ског ра та. У јед ном мо мен ту сво је 

2 Ов де се от кри ва на ме ра кри ти ча ра Аго ли ја да Бу зу ве же за про стор Ко со ва и Ме-
то хи је, иако се зна да је он ро ђен у Ско пљу. 

3 Agol li 1980: 3.
4 Азем Беј та, по зна ти ји као Азем Га ли ца (1889–1924), био je во ђа ал бан ских ка ча ка 

из око ли не Дре ни це, ко ји су пру жа ли ору жа ни от пор срп ској вла сти на Ко со ву и Ме то-
хи ји. На ди мак Га ли ца је до био по исто и ме ном дре нич ком се лу из ког је по те као. Ка да је 
срп ска вој ска кре ну ла у рат про тив Ото ман ског цар ства и за по че ла за у зи ма ње Ко со ва у 
Пр вом бал кан ском ра ту 1912. го ди не, су сре ла се са же сто ким от по ром ал бан ског ста нов-
ни штва, ор га ни зо ва ним у че те ка ча ка, ме ђу ко ји ма је био и Азем Га ли ца. По за вр шет ку 
ра та 1918. го ди не срп ска вој ска се вра ти ла, а Ко со во је ушло у са став Кра ље ви не СХС. 
Исте го ди не у Ти ра ни је осно ван Ко ми тет на род не од бра не Ко со ва, по зна ти ји као Ко-
сов ски ко ми тет, ко ји се бо рио за из два ја ње те ри то ри ја на се ље них Ал бан ци ма (Ко со ва, 
Ме то хи је, за пад не Ма ке до ни је и де ло ва Сан џа ка) из но во фор ми ра не Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца и за њи хо во при па ја ње Ал ба ни ји. Кра јем сеп тем бра 1924. го ди не ју-
го сло вен ска вој ска је у ве ли кој ак ци ји раз би ла ве ћи ну ка чач ких бан ди и ли кви ди ра ла њи-
хо ве во ђе, ме ђу ко ји ма и Беј ту. Де таљ ни је ви де ти: Маликовић 2005.
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ка ри је ре он се окре нуо па три от ским те ма ма и на ци о нал ним лич но сти ма 
„ве за ним за бор бу ал бан ског на ро да на Ко со ву за не за ви сност“, да би еле-
мен ти ње го вог сли кар ског из ра за ла га но пре ла зи ли у сим бо ли ку. За сво је 
ства ра ла штво и пе да го шко-обра зов ни рад ви ше пу та је на гра ђи ван. Афир-
ми сао се као је дан од во де ћих ал бан ских ства ра ла ца из гра ђу ју ћи свој осо бе-
ни сли кар ски стил у ко ме до ми ни ра ју пор тре ти и на ци о нал на те ма ти ка.5

Из дво ји ли смо две ауто ро ве сли ке: Азем Га ли ца под оп са дом и Скуп шти-
на при зрен ске ли ге,6 на ко ји ма уоча ва мо по ру ку ње го вог умет нич ког из ра за. 
Са гле да ва ју ћи сли кар ство ње го вих су на род ни ка и са вре ме ни ка са про сто ра 
Ко со ва и Ме то хи је за кљу чу је мо да им се ства ра лач ки сти ло ви раз ли ку ју. 
Ал бан ски сли ка ри са Ко со ва и Ме то хи је на сто је да пра те тен ден ци је у та да-
шњем ју го сло вен ском сли кар ству. Та ко кри ти чар Го чи, за јед ног од во де ћих 
ал бан ских сли ка ра са Ко со ва и Ме то хи је Му сли ма Му ли ћи ја пи ше: „Му слим 
Му ли ћи је сли кар екс пре си о ни стич ког из ра за. Ову екс пре си ју он гра ди сна-
гом – зра че њем, вред но шћу бо је, ду бо ким рит мом кон тра ста, ин тер пре ти-
ра ним пла хо ви тим, ин вен тив ним и спон та ним по те зом. Он ис тра жу је драм-
ску пси хо ло ги ју пор тре та и фи гу ре кон струк тив ним, оштрим и ор ган ским 
цр те жом с ин тен зив ним бо ја ма, по сма тра ју ћи спољ ну и мо рал ну стра ну.“ 
И Ђе лош Ђо кај је умет ник чи је је сли кар ско де ло над ре а ли стич ко-ме та фи-
зич ког из ра за. Го чи ка же да: „Овај сли кар по ста вља жи ва би ћа и ти хе пред-
ме те за со фру свог ли ков ног де ло ва ња та ко до жи вље ну и иза бра ну да они 
по ста ју сли кар ски мо ти ви – мо ти ва ци ја ко јом Ђо кај пред ста вља исто ри ју 
чо ве ка од ка ме ног до ба до на шег ве ка.“ Сли кар ство Џев де та Џа фе је пред ста-
вља ло „ком би но ва ње ре ал них (ста рих, од ба че них) пред ме та из жи во та са 
ар ти фа ци јал ном бо јом као глав ним еле мен том сли кар ства ја вља се у дру гој 
де це ни ји 20. ве ка са раз во јем ку би зма и афир ма ци јом да ди зма, ко јем је ко-
лаж оми ље ни на чин из ра жа ва ња“.7

За раз ли ку од њих, Бу за као нај и стак ну ти ји пред став ник та да шње ал бан-
ске умет но сти, по себ ну па жњу по све ћу је те ма ма из на ци о нал не про шло сти. 
Aлбанска кри ти ка ис ти че да ње гов сли кар ски опус ка рак те ри ше па три о ти-
зам, и да је на сво јим де ли ма по себ ну па жњу по све тио те ма ма из на ци о нал не 
про шло сти 20. ве ка. Узро ке те ње го ве им пре си је тре ба тра жи ти у та да шњој 

5 Agol li 1980: 4.
6 При зрен ска ли га је скра ће ни на зив вој но-по ли тич ког удру же ња ко је је у При зре-

ну фор ми ра ла гру па Ал ба на ца 1878. го ди не, на кон за вр шет ка ра та из ме ђу Ру си је, Ср би је 
и Цр не Го ре про тив Осман ског цар ства 1878. го ди не. При зрен ска ли га је би ла у су шти ни 
за сно ва на на иде ји Ве ли ке Ал ба ни је, за не ма ру ју ћи пра ва Ср ба, Сло ве на и Гр ка. Агре сив ни 
ан ти срп ски про грам При зрен ске ли ге трај но је оп те ре тио од но се из ме ђу Ср ба и Ал ба на-
ца. Де таљ ни је ви де ти: Хра бак 1998.

7 Bu zan čić 1988: 42.
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по ли тич кој кли ми ко ја је вла да ла у Ал ба ни ји. У то вре ме, иако је Ал ба ни ја 
би ла ко му ни стич ка зе мља, до ла зи до ње не пот пу не ал ба ни за ци је у на ци о нал-
ном сми слу. За бра њу је се упо тре ба би ло ко јег је зи ка осим ал бан ског, ме ња ју 
се лич на име на не ал бан ског ста нов ни штва у ал бан ска; до ла зи до про ме не на-
зи ва оних на се ља ко ја су има ла сло вен ски ко рен. Све док и по сма трач тих про-
це са је Бу за, што се ја сно ви ди на ње го вим де ли ма. Ту се од сли ка ва ју ње го ва 
идеј на по ла зи шта и умет нич ке ин спи ра ци је угра ђе не у ње го во ства ра ла штво.

Ове су штин ске ства ра лач ке цр те нај ви ше се ис по ља ва ју на две ма сли ка-
ма умет ни ка: Азем Га ли ца под оп са дом и Скуп шти на при зрен ске ли ге. Иде је и 
по ру ке ко је зра че са ових сли ка сва ка ко да оста вља ју на нас нај ја чи ути сак 
јер се ди рект но су прот ста вља ју срп ској на ци о нал ној исто ри ји и тра ди ци ји. 
У том по гле ду њи хо ва по ру ка је ја сна, њи ма је сли кар хтео по ка за ти да је 
про стор Ко со ва и Ме то хи је ал бан ски на ци о нал ни и др жав ни про стор. Оту-
да је ње гов Азем Га ли ца у оп са ди, он се бра ни од агре со ра ко ји га на па да. 
Бу зи на ком по зи ци ја При зрен ске ли ге при ка зу је ал бан ске пред став ни ке свих 
ве ра оку пље не око иде је на ци о нал ног ује ди ње ња. Те ка рак те ри сти ке де фи-
ни шу овај део Бу зи ног опу са као пре тен ци о ни стич ки. Азем Га ли ца под оп са-
дом је ком по зи ци ја на ко јој су при ка за ни во ђа ка ча ка и три ње го ва са бор ца, 
чи ја сце на упу ћу је на ору жа ну од бра ну од на па да ча, и не ги ра да је Га ли чин 
по крет био раз бој нич ки и упе рен про тив ле ги тим них ор га на јед не др жа ве. 
Као у це ло куп ном Бу зи ном сли кар ству, и овим де лом до ми ни ра ал бан ски 
на ци о нал ни ко ло рит.

Аб ду ра хим Бу за, Азем Га ли ца под оп са дом, уље/плат но,1976.
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Сли ка Скуп шти на при зрен ске ли ге на ста ла је у го ди ни ка да је обе ле жа-
ва на сто го ди шњи ца овог до га ђа ја, и умет ник је ње ном ре а ли за ци јом дао 
по др шку афир ма ци ји са мих иде ја на ста лих на овој скуп шти ни. Рад ња је по-
ста вље на у ен те ри је ру у ко јем су кру жно кон цен три са не му шке фи гу ре, од 
ко јих су не ке на о ру жа не, у се де ћем ста ву, са бе лим, цр ве ним, и зе ле ним ка-
па ма на гла ва ма. Ови ору жни ци ша љу ја сну по ру ку: да од ред бе до не те на 
овом ску пу тре ба ре а ли зо ва ти ору жа ним пу тем. По та ми ко ја се кроз ок на 
про зо ра уоча ва, и упа ље ним све тли ма, пре по зна је мо да се рад ња од и гра ва 
у но ћи, ко ја асо ци ра на по ро бље ност ње го вог на ро да. У цен трал ном де лу 
ком по зи ци је је ока че на сли ка, на ко јој је рат ник са бе лом ка пом, на бе лом 
ко њу, у чи јем ли ку пре по зна је мо Скен дер бе га. Про сто ром до ми ни ра ал бан-
ски на ци о нал ни ко ло рит, у окви ру ко јег ал бан ске за ста ве по ја ча ва ју им пре-
си ју са мог де ла.

Аб ду ра хим Бу за, Скуп шти на при зрен ске ли ге, уље/плат но, 1978.

Кроз сли ке Аб ду ра хи ма Бу зе са гле да ва мо чи та ву јед ну иде о ло ги ју пре ма 
ко јој су Ко со во и Ме то хи ја пред ста вље ни као ал бан ски ет нич ки и др жав ни 
про стор. Јед но од цен трал них ме ста у та квој иде о ло ги ји за у зи ма ју При зрен-
ска ли га и ње не од лу ке, на ко ји ма се и да нас те ме љи јед на пре тен ци о ни стич-
ка по ли ти ка. Дру ги би тан еле мент по ме ну те иде о ло ги је је сте да се се па ра-
ти стич ки по кре ти на Ко со ву при ка жу као бор ба за на ци о нал но осло бо ђе ње, 
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што је сте сми сао сли ке Азем Га ли ца под оп са дом. Ова иде о ло ги ја је дав но 
пре по зна та, на су прот ко јој сто ји чи та ва исто ри ја јед ног на ро да, ве за на за 
КО СОВ СКИ МИТ, ко ји је уткан у срп ско на ци о нал но би ће. Мит ко ји је 
ве ко ви ма на дах њи вао срп ске умет ни ке да ства ра ју сво ја нај леп ша де ла, чи ја 
по е ти ка ни је би ла на ште ту не ког дру гог на ро да.
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Zve zda na ELE ZO VIĆ

ON PRO TEC TI O NISM IN PA IN TING
(On the Exam ple of Pa in tings of Ab du ra him Bu za)

Sum mary

The aut hor or this pa per stres ses that Ab du ra him Bu za is one of the le a ding Al ba-
nian pa in ters of the se cond half of the past cen tury. He affi   r med him self as one of the 
le a ding Al ba nian cre a tors by bu il ding of spe ci fi c pa in ting style of his, in which the por tra its 
and na ti o nal the ma tic are do mi na ting. At two pa in tings of his such as The As sembly of 
Pri zren ska Le a gue and Azem Ga li ca un der Si e ge, a ten dency of the ar tist to show se pa ra tist 
mo ve ment in Ko so vo and Me to hia is be ing re fl ec ted and na ti o nal mo ve ment for li be ra tion, 
but Ko so vo and Me to hia as Al ba nian et hnic and na ti o nal area. This ide o logy had been 
re cog ni zed long ti me ago, con trary, to which the who le hi story of one pe o ple was stan ding 
lin ked with the Ko so vo Myth, wo ven in to the Ser bian na ti o nal be ing.

Key words: Ab du ra him Bu za, pa in tings: The As sembly of Pri zren ska Le a gue, Azem 
Ga li ca un der Si e ge, Ko so vo and Me to hia, art, po li tics.
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