
Игор Бо ро зан, Умет нич ки пре о бра жа ји Вла ха Бу ков ца у кон тек сту  
европ ског сли кар ства, Га ле ри ја СА НУ, Бе о град 2020.

Књи га проф. др Иго ра Бо ро за на Умет-
нич ки пре о бра жа ји Вла ха Бу ков ца у кон тек-
сту европ ског сли кар ства на ста ла је по сле 
ду гог и па жљи вог про у ча ва ња де ла овог ве-
ли ког сликара. Ско ро де це ниј ска по све ће ност 
(„Тра ја ње ле пог: Ве ли ка Иза и Па вле Бе љан-
ски” и „Ве ли ка Иза Вла ха Бу ков ца”, у: На уч ни 
скуп по све ћен Па влу Бе љан ском и Ме мо ри јал 
Па вла Бе љан ског, ур. Ј. Јо ва нов, Но ви Сад, 
2012. и 2013; „Iz me đu in ten ci je i re cep ci je: vla-
dar ski por tre ti Vla ha Bu kov ca”, u: Vla ho Bu ko-
vac. Pa riš ko raz do blje, 1877–1893, ur. P. Vu gri nec, 
L. Bu ko vić, Za greb, 2018) њом је кру ни са на. Као 
про фе сор европ ске умет но сти на Оде ље њу 
за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и на уч ник 
усред сре ђен по себ но на кул ту ру дру ге по ло-
ви не XIX и по чет ка XX ве ка, Бо ро зан је био 
спре ман да на пи ше сло је ви ту сту ди ју при-
клад ну јед ном од нај та лен то ва ни јих и нај-

пло до твор ни јих европ ских умет ни ка овог пе ри о да.
По че так Бо ро за но вог раз ми шља ња и пи са ња о Бу ков цу обе ле жен је про ме ном од но са 

исто ри је умет но сти пре ма ака дем ском сли кар ству, не ка да за не ма ре ном и пер ци пи ра ном 
углав ном по пут ки ча ко јим се хра ни ло „ма ло гра ђан ство”. Та про ме на у на у ци Бо ро за на је 
охра бри ла, али се, исто вре ме но, и осло ни ла на ње го во дав на шње по што ва ње овог сли кар-
ства. Од ра ни је па жљи ви чи та лац до тад при лич но за бо ра вље не књи ге Алек се Че ле бо но ви ћа 
Улеп ша ни свет. Сли кар ство бур жо а ског ре а ли зма од 1860. до 1914. (Бе о град, 1974), про фе сио-
нал но, естет ски и емо ци о нал но по све ћен умет но сти овог до ба, Бо ро зан је у тој ве ли кој про-
ме ни па ра диг ме уче ство вао као на уч ник, а мо но гра фи ја о Вла ху Бу ков цу га као та квог по-
твр ђу је на ме ђу на род ном пла ну.

Кон ти ну и ра но про ни чу ћи у фе но ме не европ ске умет но сти XIX ве ка, ко ји су му осве-
тља ва ли пут пре о бра жа ја Вла ха Бу ков ца, ау тор ове на уч не мо но гра фи је од лу чио се да је изгра-
ди тач но она ко ка ко њен на зив обе ћа ва. У су сре ту са умет ни ком ком плек сних иден ти те та, 
лич них и про фе си о нал них, при том ду го веч ног и ве о ма пло до твор ног, скло ног про ме на ма 
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фор мал ног је зи ка и са др жа ја, че сто кон тра дик тор ног у од но су пре ма умет нич кој тра ди ци ји 
и ино ва ци ји, Бо ро зан га је др жао „под кон тро лом” та ко што га је сме стио у ње гов кон текст, 
на ла зе ћи тач не и успе шне ком па ра ци је са оно вре ме ном ми шљу и прак сом. Хро но ло шки и 
ста ло же но пра тио је Бу ков че ве жи вот не и умет нич ке ме не, пре пли ћу ћи их са европ ским дру-
штве ним и кул тур ним хо ри зон ти ма.

По шав ши од Бу ков че ве ау то би о гра фи је Мој жи вот (За греб, 1918) и ње ног дру гог из да-
ња (Бе о град, 1925), Бо ро зан ни је остао фа сци ни ран са мо ин те ре сант ним умет ни ко вим жи во-
том и рас ко шном лич но шћу, већ је у њој на шао по твр де на че ла кла сич не те о ри је умет но сти 
ко јих се сли кар, су штин ски, при др жа вао у свом це лом опу су. Та ко је овај, го то во ро ман ти-
чар ски „ро ман од ра ста ња”, у Бо ро за но вој књи зи про чи тан као вр ста умет нич ког ма ни фе ста. 
У ње му је ис так нут ари о сто те лов ски по сту лат ми ме зи са, а не роп ског ко пи ра ња, по тре ба за 
па жљи вим по сма тра њем, се лек ци јом и про ми шље ном иде а ли за ци јом, као и убе ђе ње да је 
цр теж „глав ни основ ва јар ске и сли кар ске вје шти не”, струк ту ра сли ке, по пут „ске ле та за чо-
вје чи је ти је ло” – а те иде је умет ник је оте ло тво рио сво јим сли кар ством. Бо ро зан је у Бу ков-
че вој ау то би о гра фи ји на шао ве ру у ле по ту као основ ну те жњу и циљ умет но сти, што је била 
око сни ца ње го вог це ло куп ног ства ра ла штва. Па жљи во ин те гри шу ћи до са да шња са зна ња 
о Бу ков цу (из не та по себ но у де лу Ве ре Кру жић Ухи тил из 1988, као и са вре ме ним тек стови-
ма Пе тре Ву гри нец, Лу ци је Ву ко вић, Иго ра Зи ди ћа) и вла сти та зна ња о те о ри ји умет но сти, 
Бо ро зан је на гла сио Бу ков че во обра зо ва ње и фор ма ци ју на Éco le des Be a ux-Arts у Па ри зу.

У пр вим по гла вљи ма, пра те ћи сли ка ре ву би о гра фи ју и оно вре ме ну ре цеп ци ју, Бо ро зан 
ана ли зи ра Бу ков че ву умет нич ку са мо и ни ци ја ци ју, као и дру штве но при хва та ње ње го вог 
та лен та и про фе си о нал ног опре де ље ња. По ве зу је ни ти ње го вог иден ти те та, пра ти га на путо-
ва њи ма кроз аме рич ке и европ ске гра до ве, ре кон стру и ше ње го ве умет нич ке ме не. Ис ти че 
сли ка ре во упо ри ште у род ном Цав та ту, Дал ма ци ји, ме ди те ран ској све тло сти и ат мос фе ри, 
као и осе ћа ње при пад но сти „сло вин ству”. По том, де ли Бу ков че во ства ра ла штво у три вре-
мен ска пе ри о да: па ри ски, за гре бач ки и пра шки.

Па ри ски (1877–1893) пе ри од Бо ро зан ана ли зи ра у ши ро ком окви ру ове не при ко сно ве-
не умет нич ке пре сто ни це ко ја се та да по но во уз ди же на та ла су фран цу ске по ли тич ке и еко-
ном ске до ми на ци је, као и у кон тек сту фор ма ци је на Умет нич кој ака де ми ји. Фо ку си ра се на 
Бу ков чев од нос са Алек сан дром Ка ба не лом као умет ни ком, про фе со ром, узо ром, так ма цем, 
ко ји ће оста ти јед на од по тки умет ни ко вих ме та мор фо за. Осим тра ди ци о нал но по ста вље-
ног на чи на уче ња пре ма на че ли ма кла си ци стич ке те о ри је умет но сти, Бу ко вац се у Ка ба не-
ло вом сту диј ском про гра му упо зна је са иде а лом „чи сте ле по те” и ау то но ми је умет но сти, 
што ће у ве ли кој ме ри од ре ди ти ње гов из бор те ма и на чин на ко ји их сли ка. Пред ста вља ју ћи 
ре пер то ар и стил тзв. са лон ског сли кар ства, Бо ро зан ука зу је да је стро га по де ље ност ака-
дем ске и аван гард не умет но сти у Па ри зу тог до ба за пра во мит ка сни је исто ри је умет но сти. 
Бу ко вац као умет ник на ста је у про жи ма њу тра ди ци о нал ног и мо дер ног, и у сти лу и у те ма ма. 
Као и дру ги „са лон ски” сли ка ри ба лан си ра из ме ђу ка но ни зо ва них иде а ла кла сич не тра дици-
је и дик та та бур жо а ског уку са, од но сно тр жи шта. У том ба лан си ра њу Бу ко вац ни је стра дао, 
на про тив, ре кло би се да је ту ве шти ну ла ко одр жа вао це лог жи во та, не ре ме те ћи су штин ски 
вла сти ти та ле нат и естет ска на че ла.

У окви ру па ри ског по гла вља Бо ро зан пра ти Бу ков че ва пу то ва ња, из ла га ња, ре цеп ци ју 
у умет нич кој кри ти ци и у јав ном мње њу, мор фо ло шке и фе но ме но ло шке обра сце. По се бан 
део овог по гла вља по све ћен је цр но гор ским те ма ма у умет ни ко вом опу су, ко је на ста ју у 
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кон так ту са сли ка ром Ја ро сла вом Чер ма ком, као и ка сни је, по себ но 1879. и 1883. то ком бо ра-
ва ка на Це ти њу, и при кра ју умет ни ко вог жи во та, у Пра гу 1919. го ди не. Опи су ју ћи не ке од 
ових сли ка (нпр. Цр но гор ка на од бра ни, Мла да Цр но гор ка), Бо ро зан уво ди ве ли ку те му укуп ног 
Бу ков че вог опу са, као и европ ске кул ту ре и умет но сти тог до ба – ори јен та ли зам. Об ја шња-
ва да су Бу ков че ве сли ке по све ће не цр но гор ској исто ри ји ство ре не у сим би о зи ау тен тич ног 
са гле да ва ња зе мље и на ро да, али и из спе ци фич не ори јен та ли стич ке ви зу ре Бал ка на. По себ-
но исти че ет но граф ске те ме (Цр но гор ке иду на Трг, Цр но горке на из во ру), пор тре те ди на сти је 
Пе тро вић, на ро чи то кња за Ни ко ле и кње ги њи це Ми ли це, пред ста вље не док је уду бље на у 
чи та ње.

Ана ли зи ра ју ћи Бу ков че ва из ла га ња на Па ри ском са ло ну и од је ке ко је иза зи ва ју, Бо ро зан 
скре ће па жњу и на то да је умет ник већ та да, док се бри жљи во гра дио и пред ста вљао кри ти ци 
и по тен ци јал ним куп ци ма, де лом из ла зио из тог по жељ ног окви ра, нај пре сво јим пеј за жи ма. 
У њи ма је след бе ник бар би зо на ца, не по сред ни по сма трач и бе ле жник обич них при род них 
по ја ва ко је предствља уз гу сте на ма зе бо је и нео че ки ва не бле ско ве све тло сти, на ја вљу ју ћи 
сво ју им пре си о ни стич ки фа зу.

Исто вре ме но, као и ве ћи на дру гих сли ка ра, из др жа ва се сли ка ју ћи пор тре те. Бо ро зан 
пра ти раз вој Бу ков че ве пор трет не умет но сти од Па ри за до Пра га. Ова ве шти на сли ка ру до-
но си пр ву истин ску аф ир ма ци ју, нај пре у род ном Цав та ту. По том, у Бе о гра ду, где 1882. ства ра 
пор трет кра љи це На та ли је Обре но вић, кон ци пи ран у ди ја ло гу тра ди ци о нал ног це ре мо ни јал-
ног пор тре та и мо дер ног гра ђан ског по гле да на иде ал жен стве но сти, оде ва ња, по на ша ња. 
За тим, у Па ри зу, где на Са ло ну при ка зу је пор тре те го спо де, ис ти чу ћи ње не ста ту сне по сту-
ла те, али и пси хо ло шке ка рак те ри сти ке уз, као и увек код Бу ков ца, тех нич ку су пер и ор ност. 
Исто се по на вља на пор тре ти ма ства ра ним на Це ти њу, у Лон до ну, За гре бу, Цав та ту, Бе чу и 
Пра гу. Из ве сно је, ка ко по ка зу је Бо ро за но ва мо но гра фи ја, да је Бу ко вац умео да за до во љи 
укус сво јих от ме них по ру чи ла ца то ком це лог жи во та. Че сто је, по себ но пред ста вља ју ћи бли ске 
љу де, или оне ко је је це нио, по пут Вал та за ра Бо ги ши ћа, или оне ко ји су на ње га оста ви ли 
ути сак, по пут Ла зе Ла за ре ви ћа, и, по себ но, чла но ве сво је во ље не по ро ди це, на ро чи то супру-
гу Је ли цу и кћер ку Је ли цу, ства рао истин ска пор трет на ре мек-де ла. Бо ро зан ће Бу ков че ву 
вир ту о зност, али и ве дру при ро ду, ис пу ње ну пра вим, ка ко је одав но ре че но, „ди кен сов ским 
обр ти ма”, пра ти ти и на ау то пор тре ти ма, од ко јих се по себ но ис ти чу они на ста ли у Пра гу.

Од ра ни је по све ћен Ве ли кој Изи, ко ја је про сла ви ла Бу ков ца на Па ри ском са ло ну 1882, 
Бо ро зан у пот по гла вљу по све ће ном овој сли ци ре кон стру и ше на чин на ко ји је на ста ла, ње но 
уте ме ље ње у оно вре ме ној бу ле вар ској кул ту ри, кон тек сту град ског мо ра ла/не мо ра ла, од но су 
пре ма же на ма, по себ но по ср ну лим, као и ори јен та ли стич ком дис кур су, уз ус пе ла по ре ђе ња 
са срод ним исто вре ме ним сли ка ма. Та ко ову за но сну сли ку, с ко јом ге не ра ци је исто ри ча ра 
умет но сти ни су зна ле шта да ра де, сме шта у њен при род ни оквир, ко ји је сво јим умет нич-
ким ква ли те ти ма над жи ве ла.

По том, пра ти Бу ков ца у Ен гле ској, где до жи ва ља ва ве ли ки успех, по др жан пра вом ме-
диј ском кам па њом ко ју ор га ни зу ју ње го ви бо га ти па тро ни, као и тех нич ким ино ва ци ја ма: 
ње го ва Бе ла роп ки ња би ла је осве тље на елек трич ним све тлом у по пу лар ној Гро ве нор га ле ри-
ји 1883. го ди не. Ен гле ско тр жи ште ужи ва ло је у Бу ков че вој ре цеп ту ри: чул ност и про во ка тив-
ност, али не и вул гар ност, ко ло ни јал ни ори јен та ли зам ко ји из ме шта ерос у до зво ље ни, да ле ки 
до мен, ве шта „ар хе о ло шка” ре кон струк ци ја ко ја пру жа илу зи ју до ку мен тар не исти ни то сти. 
У Ен гле ској Бу ко вац ства ра ре ли ги о зну те му Исус при ја тељ де це (пу сти те де цу к ме ни), ко ју 

30 6



Бо ро зан ис пи ту је у скла ду са он да шњим на че ли ма исто ри за ци је ре ли ги је и вер ске сли ке, уз 
мно ге под то но ве ко је од ре ђу ју он да шња на ци о нал на и ра сна ту ма че ња. Те му трет ма на рели-
ги о зних те ма про ду би ће ка сни је, док ана ли зи ра Бу ков че ве сли ке на ста ле у За гре бу и Пра гу.

Бу ко вац се, ка ко се да ље у књи зи Иго ра Бо ро за на чи та, успе шно опро ба ва и са та да 
ве о ма по пу лар ним „ја па ни змом” (Фан та зи ја, Ја пан ка, 1890–1891). Овај пра вац сли ка ру до-
зво ља ва по и гра ва ње по вр ши на ма, по ри ца ње пер спек тив не ду би не и свих тра ди ци о нал них 
на че ла гра ђе ња ком по зи ци је, са цвет ним мо ти ви ма ко ји ће све гу шће ис пу ња ва ти ње го ве 
по зни је сли ке и, по себ но, бо јом, ко ја ће се пре тво ри ти у пра ву екс пло зи ју, срод ну кул ту ри art 
no u ve au.

Исто вре ме но, Бу ко вац не од у ста је од ан тич ких те ма као сво је вр сних по твр да на че ла у 
ко ја је ве ро вао. Ве ли ке и уз ви ше не ан тич ке те ме, од но сно мо ти ви ре кон стру и са ни уз до ку-
мен та ри стич ку пре ци зност – ко ја на ста је бри жљи вим упо зна ва њем са древ ном кул ту ром, 
ка ко је на ла га ла ака дем ска прак са – ну ди ле су пред ста вља ње оног што је Бу ко вац нај ду бље 
це нио: ле по те, по себ но мла дих же на у бај ко ли кој ат мос фе ри и ме ди те ран ском пеј за жу (ци-
клус „Па три циј ки”).

Упо ре до са овим „озбиљ ним” те ма ма, Бу ко вац је, ка ко са зна је мо из књи ге, по ста јао „не-
озбиљ ни ји” у тех ни ци, при хва та ју ћи им пре си о ни зам. То је по себ но из ра зио на пеј за жи ма 
сво је род не Дал ма ци је (Ку па ње на жа лу, 1890), али и на пор тре ти ма (Го спо ђа Ле ду, 1892, Вал-
та зар Бо ги шић, 1892).

Ипак, Бо ро зан с пра вом не пре на гла ша ва Бу ков чев мо дер ни зам. Као умет ник свр стан 
ме ђу три де се так нај зна чај них сво га до ба, на гра ђен срп ским и цр но гор ским ор де њем, члан 
Срп ске кра љев ске ака де ми је од 1892, Бу ко вац бри жљи во не гу је тра ди ци о нал не вред но сти 
стил ског и те мат ског гра ђе ња ком по зи ци је.

Сла вом овен чан, од ла зи у хр ват ску пре сто ни цу. За гре бач ком опу су (1993–1898) по све-
ће но је дру го ве ли ко по гла вље књи ге. У За гре бу Бу ко вац по ста је ис так ну ти кул тур ни јав ни 
рад ник, сво је вр сни „принц сли кар” по све ћен па три от ским и на ци о нал ним те ма ма. Бо ро зан 
ис ти че ње го во прег ну ће у кон тек сту илир ског по кре та, али и не сна ла же ње у окви ру Сред ње 
Евро пе и оче ки ва ња ко ја се пред ње га по ста вља ју. Кон так ти са пр ва ци ма илир ског по кре та и 
твор ци ма иде ја хр ват ског на ци о нал ног пре по ро да Фра њом Рач ким, Јо си пом Штро сма је ром, 
Иси до ром Кр шња вим, ис пи ту ју се као сти му ла тив ни и, до не кле, оп те ре ћу ју ћи за умет ни ка 
фор ми ра ног у дру га чи јој кли ми фран цу ске пре сто ни це и сло бод ног умет нич ког тр жи шта. 
Бу ко вац у За гре бу ства ра низ ан то ло гиј ских де ла. Из у зет ни Гун ду ли ћев сан из 1893. де мон-
стри ра ка ко ма е стро гра ди сна жну исто риј ску ком по зи ци ју, мо де ло ва ну им пре си о ни стич-
ки из ве де ном из ма гли цом ко ја сим бо ли зу је пе снич ку ин спи ра ци ју. Ту је и Ду брав ка, им по-
зант ни при каз 30 зна чај них Ду бров ча на док по сма тра ју исто и ме ну Гун ду ли ће ву па сто ра лу 
ис пред Кне же вог дво ра. И, као кру на ове фа зе, ис пу ње не ства ра њем ве ли ких, мно го људ них 
ком по зи ци ја, ра ђе них уз ве ли ки ум ни и фи зич ки на пор, ту је мо ну мен тал на за ве са за но во-
о тво ре но Хр ват ско на род но ка за ли ште, Гло ри фи ка ци ја илир ског пре по ро да каo на ста вак 
ду бро вач ке про свје те, ка сни је по зна та као Сла ва њи ма или, ка ко је Бу ко вац на зи ва, По здрав 
Гун ду ли ћу. Ова але го риј ска гло ри фи ка ци ја на ци о нал не про шло сти у књи зи је па жљи во ана-
ли зи ра на у кон тек сту он да шњих по ли тич ких и на ци о нал них на че ла, уз ком па ра ци је са срод-
ним оства ре њи ма дру гих ве ли ких умет ни ка.

За гре бач ки ци клус об у хва та и сег мент ди на стич ког па три о ти зма, од но сно Бу ков че ве 
пор тре те ца ра Фра ње Јо си фа, као и им по зант ни те а трал ни пер фор манс, сли ку Жи вио краљ, 
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ство ре ну у част ца ре ве по се те За гре бу 1895. го ди не. Због свих ових сли ка и укуп ног прег ну-
ћа, Бу ко вац се пре по зна је као еман ци па тор на ци о нал не умет но сти и уте ме љи вач за гре бач ке 
„ша ре не шко ле” ко ја је да ла из у зет не сли ка ре (Иван Ти шов, Бе ла Чи кош Се си ја, Отон Иве-
ко вић). Осни вач је Дру штва хр ват ских умјет но сти, по кре тач пр вог Хр ват ског са ло на, иде а тор 
фор ми ра ња Хр ват ског па ви љо на на Ми ле ни јум ској из ло жби у Пе шти 1896. го ди не.

У За гре бу Бу ко вац ства ра и сли ке ко је од ли ку је ути цај сим бо ли зма. Њи ма, ка ко об ја-
шња ва Бо ро зан, при па да из у зет ни дип тих Икар из 1898, ко ји се ана ли зи ра у све тло сти он да-
шњег на гла ска на ду а ли зму апо ло ниј ског и ди о ни зиј ског, и ис ти че као пе си ми стич ка ме та-
фо ра о успо ну и па ду ци ви ли за ци је.

По том, Бу ко вац је у тзв. „цав тат ском ин тер ме цу” (1898–1902), у ко ме на ста ју ре мек-де ла 
пор трет ног сли кар ства, на ро чи то Мо је гње здо, са при ка зом су пру ге и кћер ке Је ли це, у ко ји-
ма пле не ри зам пре ра ста у по ин ти ли зам. То ком ове сво је вр сне изо ла ци је у род ном гра ду, 
ка ко Бо ро зан об ја шња ва, Бу ко вац ни је био изо ло ван. Уче ство вао је на Свет ској из ло жби у 
Па ри зу 1900. у име Хр ват ског па ви љо на, пор тре ти сао сво је су гра ђа не, пу то вао у Бе о град где 
је 1901. пор тре ти сао кра љи цу Дра гу и кра ља Алек сан ра Обре но ви ћа, ство рив ши не кон вен-
ци о нал ни при каз вла дар ског па ра у пле не ру. Сли као је и зах тев ни Дан те ов ци клус, пре ма 
Бо жан стве ној ко ме ди ји.

По след њи Бу ков чев умет нич ки ци клус, а ти ме и по гла вље Бо ро за но ве књи ге, је сте Праг 
(1903–1922). Пре Пра га, Бу ко вац је крат ко на ста њен у Бе чу, где се га си ње го ва све тла и меди-
те ран ски бли ста ва па ле та. По но во до ла зи у Бе о град, где сли ка кра ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа. 
За тим од ла зи у че шку пре сто ни цу и по ста је про фе сор Ака де ми је ли ков них умет но сти. Бо-
ро зан па жљи во ана ли зи ра овај ду ги и плод ни умет нич ки пе ри од, нај ма ње ис тра жен, ко ме 
и сам умет ник у сво јој ау то би о гра фи ји по све ћу је тек не ко ли ко стра ни ца. Због из у зет не ства-
ра лач ке и из ла гач ке ак тив но сти, ин тен зив ног ан га жма на на Ака де ми ји, Бо ро зан не ги ра те зу 
да је пра шка фа за би ла пе ри од ин тро спек ци је. При ка зу је Бу ков ца као го то во аван гард ног 
про фе со ра, ко ји у на став ни про грам уво ди но ви не, по себ но им пре си о ни стич ки по сту пак, 
што при вла чи мно ге сту ден те, ме ђу ко ји ма су и ју жно сло вен ски. Иа ко у ау то би о гра фи ји ис-
ти че ака дем ске нор ме, за сно ва не на кла си ци стич кој те о ри ји умет но сти, Бу ко вац и као сли кар 
и као про фе сор сле ди са вре ме не тен ден ци је. Те мат ски, ства ра ак то ве, жа нр-сце не, по ро дич-
не пор тре те, а стил ски уса вр ша ва ди ви зи о ни стич ку тех ни ку. Ипак, ни ка да не пре ла зи у ап-
страк ци ју.

Бу ко вац се опро ба ва у при ка зу де ви јант ног, ми сте ри о зног, што је по др шку има ло у он да-
шњем ин те ре со ва њу за ира ци о нал но и под све сно. Ана ли зи ра ју ћи сли ке по пут Фан та зи је 
и Ор ма ра бу ду ће сла ве, Бо ро зан на ла зи ком па ра ци је са оно врем ним сли ка ма сред њо е вроп-
ских умет ни ка (Франц фон Штук, Ал фонс Му ха) и ис ти че да су то „ан то ло гиј ске сце не које 
се мо гу сме сти ти у сам врх европ ске кул ту ре сим бо ли зма”.

Ипак, Бу ко вац на пу шта ово за ум но ту ма ра ње кроз под све сно и вра ћа се све ту ко ји га је 
нај ви ше за о ку пљао и ра до вао – ак то ви ма и ду ху l’ art po ur l’ art. У „ег зи стен ци јал ном са мо-
и спи ти ва њу” ства ра ау то пор тре те (из у зет ни Пор трет с лу лом), као и иди лич не по ро дич не 
пред ста ве, ко је по твр ђу ју не пре ста ну умет ни ко ву ра дост жи вље ња и сли ка ња.

У епи ло гу Бо ро зан об ја шња ва да се Бу ко вац „у Па ри зу кре и рао, у За гре бу ета бли рао, да 
би у Пра гу об но вио сте че но зна ње”. Па риз је ко ди фи ко вао те мат ски ре пер то ар и охра брио 
фор мал не екс пе ри мен те. За греб га је уз ви сио као „прин ца сли ка ра” ве ли ких де ко ра ци ја. 
Праг му је до нео про фе су ру, а ти ме и сло бо ду да се по све ти соп стве ној есте ти ци, осло бо ђен 

308



по тре бе до па да ња тр жи шту. На ро чи то је у Пра гу мо гао да се пре да сво јој вир ту о зној, на из глед 
ла ко сте че ној ли ков но сти, као и оно ме у шта је ве ро вао да је сми сао умет но сти – ле по ти.

Бу ко вац је, пре ма Бо ро за но вом за кључ ку, био „ја ну сов ски за гле дан у про шлост” и „ге-
не ра тор мо дер них тен ден ци ја”, за слу жан за ус по ста вља ње за гре бач ке и пра шке мо дер не, 
обра зо ва ње и ста са ва ње мно гих сло вен ских и, по себ но, ју жно сло вен ских умет ни ка. Он је, 
по пут Ен гра, „тра ди ци о нал ни мо дер ни ста”. Као та квом – раз у ђе ном, про мен љи вом, адап-
ти бил ном, али исто вре ме но и до след ном, ис трај ном, је дин стве ном, проф. Игор Бо ро зан по-
све тио му је књи гу пи са ну са осо би тим по што ва њем, ду бо ким зна њем и раз у ме ва њем. Сво јом 
струк ту ром, сти лом, сло је ви то шћу ми сли и асо ци ја ци ја, спо соб но шћу да умет ни ка са гле да 
у кон тек сту оно вре ме них иде ја, дру штве них нор ми и есте ти ке, Бо ро за но ва књи га је дра го це-
ни до при нос спо зна ји Вла ха Бу ков ца, али и кул тур не и умет нич ке исто ри је Евро пе.

Са ша М. Бра јо вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет

sa sa braj@g mail.co m
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