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ВЕСНА АДИЋ ГАЈИЋ

НИЧЕОВ КОНЦЕПТ АПОЛОНСКОГ И ДИОНИСКОГ  
У СТВАРАЛАШТВУ ЛЕОНА КОЕНА

Ле он Ко ен (Бе о град, 1859 – Вр шац, 1934) био је пр ви Је вре јин 
из бе о град ске се фард ске ма ха ле, по зна те под на зи вом Ја ли ја, ко ји се 
опро бао у сли кар ском по зи ву. Тем пе ра мен тан и ра до знао, на пу стио 
је кро јач ки за нат и ре шио да се по све ти умет но сти, под стак нут 
пре да ва њем Све то ми ра Ни ко ла је ви ћа „Пред Шек спи ром”. Шко ло
ва ње је от по чео на при ват ним те ча је ви ма у Бе о гра ду, на ко ји ма се 
при пре мао за од ла зак на мин хен ску ли ков ну ака де ми ју. Школ ске 
1881/82. го ди не учи код Сте ве То до ро ви ћа, а не ко вре ме про во ди 
и код Ђор ђа Ми ло ва но ви ћа.1 У Мин хен од ла зи 1882. и оста је, са 
кра ћим пре ки ди ма, све до Пр вог свет ског ра та, бо ра ве ћи че сто у 
нај ве ћој ма те ри јал ној оску ди ци. Нер вно ла би лан, ви ше пу та је 
про во дио вре ме на пси хи ја триј ском ле че њу, где му бе о град ски док
то ри ди јаг но сти ку ју па ра но ју. Услед пот пу ног ду шев ног ко лап са, 
по ро ди ца га по сле Пр вог свет ског ра та вра ћа у Бе о град. По след ње 
го ди не свог жи во та про во ди под врг нут кућ ној не зи у Вр шцу. 

Про дук ти ван пе ри од Ко е но вог жи во та тра јао је од од ла ска 
на сту ди је до 1905. го ди не, та ко да се вре ме ње го ве ак тив но сти по
кла па са при пре ма њем и ра ђа њем мин хен ске се це си је. Иа ко ни је 
био зва нич ни члан ове гру пе, Ко ен је у усво јио се це си о ни стич ки 
ли ков ни из раз, у ком би на ци ји са нео ро ман ти чар ском те ма ти ком 
под ути ца јем Бе кли на, Хан са фон Ма ре са и Фри ца фон Шту ка, 
ко га је и лич но по зна вао. Та ко он по ста је је ди ни сли кар из та да шње 
Ср би је ко ји је на плат ни ма оства рио ону ениг ма тич ну ат мос фе ру 
и де ко ра тив ност, ка рак те ри стич ну за умет ност сим бо ли зма. 

1 Зо ра Си мићМи ло ва но вић, „Сли кар Ле он Ко ен”, ГодишњакМузејаграда
Београда, књ. 2 (1955), 381, 389.



600

Ме ђу тим, иа ко смо да нас углав ном скло ни да на плат ни ма 
Ле о на Ко е на тра жи мо вер ски за нос, сим бо ле је вреј ског ми сти ци зма, 
та јан стве ни свет ви ла и ан ђе ла ко ји су оп се да ли ма шту сим бо ли
стич ког умет ни ка, овај сли кар је за пра во био при лич но за хва ћен 
по зи ти ви стич ким и ево лу ци о ни стич ким дис кур сом findesiècleа, 
ко ји је свет по сма трао као бој но по ље ра са и вр ста, на да ју ћи се 
три јум фал ној тран сфор ма ци ји чо ве ка у над људ ско би ће. Уко ли ко 
из у зме мо по след њи пе ри од Ко е но вог жи во та, ка да се као ду шев
ни бо ле сник окре нуо хри шћан ству по и сто ве ћу ју ћи се са Ису сом, 
обра ћа ју ћи му се бе ле шка ма у Све том пи сму и оста вља ју ћи кр ва ве 
тра го ве по ли сто ви ма ко ји го во ре о Рас пе ћу, те шко да га и мо же мо 
на зва ти вер ни ком у пра вом сми слу те ре чи. Исти на, он ни кад ни је 
пре стао да тра жи ли ков ну ин спи ра ци ју у Би бли ји и да у сво јим 
пи сми ма по ми ње Бо га, али ње гов по глед на ре ли ги ју био је вр ло 
спе ци фи чан, мо жда би се мо гло ре ћи пан те и стич ки. То ком свог 
све сног и про дук тив ног жи во та, он је ра дом и раз ми шља њем гло
ри фи ко вао умет ност, на у ку, људ ски на пре дак и пре све га при ро ду. 
По пу ња ва ју ћи при јав ни цу бо рав ка у мин хен ској по ли ци ји, он је 
већ по при сти за њу на сту ди је из нео сво је не сва ки да шње ста во ве, 
на пи сав ши: „Мо ја су ре ли ги ја сун це, ме сец и зве зде и бо жан стве
на при ро да!”2 Вр ло слич ну из ја ву дао је не ко ли ко го ди на ка сни је, 
при ли ком упо зна ва ња мла дог Бо жи да ра Ни ко ла је ви ћа: „Умет ност, 
мла ди при ја те љу, са мо умет ност и све та При ро да. Сун це, ме сец 
и зве зде. Све дру го су жап чи ћи, врап чи ћи и пи сар чи ћи!”3 

И за и ста, он је са мо за умет ност и жи вео – али не за l’artpour
l’art, већ за она кву умет ност ка кву је про по ве дао Ни че – за ону 
ко ја, во ђе на ге ни јал ним ин ди ви ду а ма, сво јом тран сфор ми шу ћом 
сна гом на во ди чо ве чан ство на стал ну бор бу и на пре дак, на ево лу
ци ју ка нат чо ве ку, и ти ме пред ста вља је ди ни пра ви сми сао људ ског 
жи во та. У овом ра ду по ку ша ће мо да до ка же мо да се Ле он Ко ен 
иден ти фи ко вао са ни че ов ским кон цеп том ге ни ја и да је ап сор бо
вао ње го ву те о ри ју о ди о ни ском и апо лон ском прин ци пу у при ро ди, 
пред ста вив ши је на плат ни ма Пролеће и Јесен. Та ко ђе, по ку ша ће мо 
да осве тли мо из во ре Ко е но ве ин спи ра ци је уоп ште, и да га по зи цио
ни ра мо у од но су на ње му са вре ме на раз ма тра ња о ра си, ево лу ци ји 
и де ка ден ци ји, здра вом и бо ле сном, ми сти ци зму и ате и зму и оста
лим дис кур си ма ка рак те ри стич ним за findesiècle, ис тра жив ши 
књи жев на и на уч на де ла ко ја је сли кар чи тао и ци ти рао. Као основ
ни во дич у овом ис тра жи ва њу по слу жи ће нам есеј ко ји је Ко ен 

2 Исто, 385.
3 Бо жи дар Ни ко ла је вић, Изминулихдана–сећањаидокументи, СА НУ, 

Бе о град 1986, 108–109.
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на пи сао као увод соп стве ном пре во ду од ло ма ка из Ни че о вог де ла 
ТакојеговориоЗаратустра, об ја вље ном у бе о град ском ли сту Оглед. 
Освр ну ће мо се и на сли ка рев спе ци фи чан од нос пре ма пре во ђе ном 
тек сту, ко ји је, услед мно гих про из вољ но сти у пре се ца њу и спа ја њу 
ори ги нал ног шти ва, пре тво рио За ра ту стри не го во ре у Ко е но ву 
лич ну ис по вест.

СликаревдоприносКлубунапреднеомладине4

Услед чи ње ни це да је ве ћи на Ко е но вих де ла, као и ње го ва 
пре пи ска са при ја те љи ма, да нас уни ште на, те шко да се мо же за ми
сли ти бо љи ма те ри јал за про у ча ва ње ње го ве лич но сти и ин спи
ра ци је од оног ко ји нам се пру жа у по ме ну том есе ју из ча со пи са 
Оглед. На чи та ни и ра до зна ли сли кар на ових не ко ли ко стра ни ца 
из ло жио је сво је нај ва жни је по гле де на свет и ли те ра ту ру на осно ву 
ко је их је из гра дио. Због то га ће мо по ку ша ти да ана ли зом ка рак
те ри стич них исе ча ка из есе ја украт ко пред ста ви мо ау то ре и кон
цеп те ко ји су има ли ути ца ја на Ко е но во раз ми шља ње и ства ра ла
штво. Сли кар за по чи ње сво је раз ма тра ње ели ти стич ком те о ри јом 
о ге ни јал ним ин ди ви ду а ма ко је пред во де чо ве чан ство:

У ели ти чо ве чан ства, ко ју ства ра ју ве ли ка ни ду ха и кул тур ни 
хе ро ји, огле да ју се два основ на ти па ге ни јал них умо ва. Јед ни су 
што стру ји жи во та да ју бр жи ток, и што ре љеф ни је озна чу ју ка рак
тер вре ме на. То су ве ли ка ни ко ји у се би но се са вр шен и го тов иде ал 
оно га по ко ље ња што им је прет хо ди ло и оно га у ко ме су. Ти џи но
ви по ве ду век со бом, и ма са на ро да иде за њи ма пу тем, ко ме они 
пра вац од ре де... На дру гој стра ни они што пли ва ју про тив сил не 
стру је свог вре ме на, што се ста вља ју на су прот те жња ма чо ве чан
ства ко је спа ва хип но тич ни сан и хо ће да га про бу де и упу те но вим 
ци ље ви ма жи во та и про гре са. Пр ви су за вр шни пр шљен у лан цу 
кул ту ре про шлих вре ме на; ови дру ги су прет ход ни ци чо ве чан ства 
ко је тра жи пу те ве и из ла зе из ла ви рин та бу ду ћих кул тур них епо ха, 
што ће сле до ва ти...

По сто је мно ге слич но сти из ме ђу ова квог Ко е но вог по гле да на 
свет и Ни че о ве те о ри је о „ре пу бли ци ге ни ја”. У сво јим бе ле шка ма 
фи ло зоф ге ни је на зи ва је ди ним по кре та чи ма људ ског на прет ка, 
у чи јој сен ци и по чи јим ме ри ли ма обич ни љу ди по ку ша ва ју да 

4 Ча со пис Оглед из ла зио је као гла си ло по ме ну тог клу ба, на че лу са уред
ни ком М. Н. Јо ва но ви ћем, а Ко е нов есеј и пре вод иза шао је у бро ју 3 (стр. 93–96) 
и бро ју 4 (стр. 115–117) из 1894. го ди не. Сви ци та ти Ко е на у овом по гла вљу по
ти чу из на ве де них бро је ва Огледа.
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об ли ку ју свој жи вот. За ње га исто ри ја чо ве чан ства ни је ни шта 
дру го до пре мо шћа ва ње ин тер ва ла из ме ђу по ја ва и де лат но сти ге
ни јал них ин ди ви дуа; оно што се де ша ва у ме ђу вре ме ну је сте „ус хи
ће но ча вр ља ње па ту ља ка” и ко пи ра ње де ла ге ни ја „не ве штим 
ру ка ма”. Је ди но су ге ни ји у ста њу да да ју об лик ина че бе сми сле ној 
људ ској ег зи стен ци ји, ор га ни зу ју ћи без о блич ност ко ја нас ис пу
ња ва у си сте ме и тво ре ви не ко је по се ду ју естет ску ди мен зи ју.5

Ко ен се кре ће уну тар ни че ан ских кон це па та и по ми ња њем 
ме та фо ре о ла ви рин ту, ко јом се Ни че че сто слу жио ин тер пре ти
ра ју ћи на се би свој ствен на чин мит о Ди о ни су и Ари јад ни.6 У да љем 
то ку есе ја се обе ло да њу је из у зет но ви со ко ми шље ње ко је је Ко ен 
имао о про во ка тив ном не мач ком фи ло зо фу: 

Фран цу ска има у Те ну ти пич ног но си о ца гал ске ра се, као што 
Ен гле ска има до стој не ре пре зен тан те за ан гло са ску ра су у Џо ну 
Ст. Ми лу и Дар ви ну, а мо гли би смо ре ћи и као што има ју го сла вен
ско пле ме у Ње гу шу. Али рад тих ве ли ка на са мо је та лас на оке а ну 
раз ви ћа, та лас ко ји не ства ра ону сил ну оке ан ску бу ру што дно мор
ско ус ко ле ба... „Олуј, што та ке та ла се по ди же на мо ру раз во ја је сте 
Ни че...”

Овај па сус, осим што све до чи о при ма ту ко ји је Ко ен до де љи
вао Ни чеу у од но су на дру ге „кул тур не хе ро је”, пру жа нам и до каз 
да је сли кар, као по зна ва лац ра до ва Ипо ли та Те на и Чар лса Дар
ви на, био чвр сто уро њен у ре то ри ку ра се и у по зи ти ви стич ки дух 
свог вре ме на. Ка ко су се сва нај ва жни ја де ла европ ске на у ке ве о
ма бр зо по из да ва њу пре во ди ла на не мач ки, Ко ен је, као сту дент 
мин хен ског уни вер зи те та ко ји се не мач ким је зи ком слу жио до вољ
но до бро да би га пре во дио и на ма тер њи срп ски, био сва ка ко до бро 
ин фор ми сан о нај ва жни јим на сло ви ма епо хе. Дар ви но во Порекло
врста (1859) би ло је у сва ком сми слу ре во лу ци о нар на књи га, чи ји 
се ути цај осе ћао ши ро ко из ван сфе ре би о ло ги је и ме ди ци не. Дар вин 
лич но ни је пре ви ше рас пра вљао о про бле ми ма умет но сти, ма да 

5 Sa lim Ke mal, „Ni etzsche’s po li tics of aest he tic ge ni us”, у: S. Ke mal, I. Ga skell, 
I. D.Con way (eds.), Nietzsche,philosophyandthearts, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge UK 1998, 260.

6 Ари јад на је сим бол на па ће не и сла бе људ ске ду ше, ко ју из ла ви рин та 
из во ди нео б у зда ни ви тал ни на гон оли чен у Ди о ни су. Иа ко су ве чи те тран сфор
ма ци је у при ро ди (ко је се ис по ља ва ју кроз уми ра ње и по нов но ра ђа ње) оно свој
ство ди о ни ског прин ци па ко је про у зро ку је пат њу у људ ској ду ши, оне су исто вре
 ме но и узрок мно го стру ко сти и бо гат ства жи во та у ко ме људ ска ду ша на ла зи 
из вор за до вољ ства; Ари јад на не мо же без ви тал не сна ге Ди о ни са, а он је без ње 
са мо ха о тич на и ру ши лач ка, бе сми сле на си ла. За јед но, они чи не људ ску ег зи
стен  ци ју це ло ви том. Ви ди: Adrian Del Ca ro, „Ni etzschean selftran sfor ma tion”, у: 
S. Ke mal, I. Ga skell, I. D. Con way (eds.), Nietzsche,philosophyandthearts, 78–79.
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је у јед ној од књи га из нео ми шље ње да есте ти ка ни је по зна та са мо 
љу ди ма већ и жи во ти ња ма, што мо же мо ви де ти у спо соб но сти пти
ца да раз ви ју жи во пи сне укра се, пе сме и игре, ка ко би при ву кли 
парт не ра у се зо ни па ре ња.7 Под ути ца јем ње го вих те о ри ја по ста
ло је оп ште при хва ће но ми шље ње да су се сви на ши ког ни тив ни 
про це си и чул ни ор га ни раз ви ја ли у скла ду са на го ном за пре жи
вља ва њем, и да су ка те го ри је људ ског са зна ња би о ло шки од ре ђе не. 
У скла ду са тим, по сто ја ла је тен ден ци ја да се сви об ли ци људ ске 
де лат но сти, па и умет ност, про у че као фи зи о ло шки уте ме ље ни 
про це си. На овим осно ва ма Ипо лит Тен пи ше сво ју Филозофију
уметности (1865), у ко јој рас пра вља о ути ца ју кли ме, ге о граф ског 
по ло жа ја, ге не ти ке и тзв. мо рал не тем пе ра ту ре од ре ђе ног под не
бља на умет нич ка де ла ко ја на ње му на ста ју (он из ме ђу оста лог пи ше 
и сту ди ју о Џо ну Стју ар ту Ми лу, што нам мо жда ука зу је на из вор 
Ко е но вог по зна ва ња овог ен гле ског фи ло зо фа, ко ји по ста во ви ма 
од у да ра од ја сне ли ни је ко ја се мо же по ву ћи из ме ђу оста лих ци ти
ра них ау то ра и Ни чеа). Би о ло шкоево лу ци о ни стич ки по глед на свет 
у пот пу но сти про жи ма сва Те но ва раз ма тра ња о умет но сти:

Исто ри ја умет но сти је ана лог на бо та ни ци ко ја про у ча ва на
ран џу, ма сли ну и бор, са јед на ким ин те ре со ва њем; она је и са ма 
вр ста бо та ни ке, ко ја ни је при ме ње на на биљ ке, већ на де ла чо ве ка... 
Чи ње ни це по сто је ов де као и дру где – по зи тив не чи ње ни це до ступ
не про у ча ва њу; под овим под ра зу ме вам умет нич ка де ла по ре ђа на 
по „фа ми ли ја ма” у га ле ри ја ма и би бли о те ка ма, као биљ ке у хер ба
ри ју му и жи во ти ње у му зе ју. Ана ли за се јед на ко мо же при ме ни ти 
на јед не као и на дру ге.8

Као што упо ре ђу је исто ри ју умет но сти са бо та ни ком, Тен, са
свим у ду ху вре ме на, упо ре ђу је ор га ни зам чо ве ка или жи во ти ње 
са „ор га ни змом зе мље” и де лат ност умет ни ка по сма тра као функ
ци ју ће ли је, ка ко у со ци јал ном, та ко и у те ри то ри јал ном „те лу”. 
Ни че је по се до вао при ме рак ове Те но ве књи ге9 и цр пео из ње ин
спи ра ци ју за сво је по је ди не кон цеп те; та ко ђе, усво јио је и мно ге 
Дар ви но ве те о ри је – о по тре би од стра њи ва ња „бо ле сних” еле ме
на та дру штва кроз кон тро лу ра ђа ња, о ин фе ри ор ном по ло жа ју же не, 
о би о ло шкој усло вље но сти ког ни тив них про це са10 – иа ко је стал но 
кри ти ко вао Дар ви но во уче ње и по ри цао би ло ка кву ве зу са њим. 

7 Gre gory Mo o re, Nietzsche, BiologyandMetaphor, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge UK 2002, 103.

8 Hip polyte Ta i ne, PhilosophyofArt, Holt & Wil li ams, New York 1873, 38–39.
9 G. Mo o re, Nietzsche,BiologyandMetaphor, 87.
10 Ja mes R. Mensch, „Ni etzsche –Dar win: Con fron ting the Ja nus Head”, After

Modernity, Sta te Uni ver sity of New York Press, New York 1996, 5–7.



604

У Ко е но вом есе ју по ми ње се још је дан са вре ме ни на уч ник чи ји је 
ути цај на Ни чеа до ку мен то ван11 – ита ли јан ски кри ми но лог Че за ре 
Лом бро зо:

У ње му [Ничеу, прим. аут.] ка ко из гле да мо же нај ви ше по твр де 
да на ђе Лом бро зо ва те о ри ја да ђе ни је и лу ди ло не сто је да ле ко јед но 
од дру го. Ни че је ха ос из ге ни ја и су ма ну то сти. Ра си пао је све тлост 
умом сво јим, а свр шио је у мра ку оча ја ња и лу ди ла.

По зна то је да се Ко ен ни у сло бод но вре ме ни је уда ља вао од 
мин хен ског уни вер зи те та – као ван ре дан слу ша лац пра тио је пре
да ва ња из ра зних обла сти (исто ри је умет но сти, фи ло зо фи је, пси
хо ло ги је, фи зи о ло ги је).12 Очи глед но је на тај на чин до шао и до пре
во да сту ди је Genioefolia (1863) у ко јој је Лом бро зо по ку шао да 
ис пи та ка кав ути цај на ра ђа ње ге ни ја има ју тре ну так за че ћа, ге не
ти ка, пол, ге о граф ски по ло жај, кли мат ски по јас и слич ни фак то ри, 
ко је је и Тен ис пи ти вао у ве зи са умет нич ком про дук ци јом. Основ ни 
за кљу чак Лом бро зо вог де ла, до ко га је до шао упо ре ђу ју ћи би о гра
фи је на уч ни ка и умет ни ка са раз ли чи тим слу ча је ви ма па ци је на та 
ко је је су сре тао по за тво ри ма и са на то ри ју ми ма, је сте да су ге ни
јал ни љу ди у нај ве ћем бро ју слу ча је ва фи зич ки де ка дент ни, ме тео
ро па те, под ло жни ра зним вр ста ма не у ро за, амо рал ни, су и цид ни 
и чак по тен ци јал но де лин квент ни. Иа ко ни је од ри цао мо гућ ност 
здра вог пси хич ког ста ња ге ни јал не осо бе, Лом бро зо је сма трао 
да су ге ни ји услед осе тљи ви јег нер вног си сте ма увек под ло жни ји 
из ме ње ном ста њу пси хе не го обич ни љу ди – украт ко, да су у стал
ној опа сно сти од пси хич ких обо ље ња. Ни че ће ова кве су ге сти је 
усво ји ти на спе ци фи чан на чин, при ла го ђа ва ју ћи их свом ви ђе њу 
да је гра ни ца из ме ђу здра вља и бо ле сти по ро зна и ре ла тив на; али 
иа ко је Лом бро зо ве за кључ ке до не кле ме њао, по у зда но се зна да 
је ње го ву сту ди ју по зна вао и ко ри стио.

Ко ен је сту ди ју ита ли јан ског кри ми но ло га ве ро ват но от пра
тио са по себ ном па жњом, јер се и сам сма трао ге ни јем; за то мо жда 
и ни је слу чај ност што он сли ка јед ну од ма ло број них же на ко ји ма 
је Лом бро зо у сво јој књи зи при знао свој ство ге ни јал но сти – Са ру 
Мар тин (1790–1843).13 Ова ма ло по зна та про те стант ска ен гле ска 
кро ја чи ца од сво је де вет на е сте го ди не по све ти ла се не го ва њу 
за тво ре ни ка, по ку ша ва ју ћи да по бољ ша њи хо во ста ње под у ча ва
ју ћи их за на ти ма и мо рал но их охра бру ју ћи мо ли тва ма и сти хо ви

11 G. Mo o re, Nietzsche,BiologyandMetaphor.
12 Ни ко ла Шу и ца, ЛеонКоен:1859–1934, Ју го сло вен ска га ле ри ја умет нич

ких де ла, Бе о град 2001, 7; Рад ми ла Бу ну ше вац, „Не ко ли ко анег до та из жи во та 
Ле о на Ко е на ме сто би о гра фи је”, Политика, 19. 05. 1937, 9.

13 Ce sa re Lom bro so, TheManofGenius, Lon don – New York 1917, 138.
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ма из Би бли је.14 Лом бро зо је убра ја ме ђу ге ни је јер је до при не ла 
ре фор ми за твор ског си сте ма, док је Ко ен, дир нут ње ном до бро том, 
при ка зу је у мо ли тве ном ста ву, оза ре ну бла гом све тло шћу, окру же
ну гру пом за тво ре ни ка у су мор ној ат мос фе ри там ни це.15 Ре про
дук ци ја ове сли ке, уз на по ме ну да се она чу ва у му зе ју у Ско пљу 
(што је не мо гу ће до ка за ти, јер се сли ци у ме ђу вре ме ну из гу био 
сва ки траг), об ја вље на је 1955. уз текст Зо ре Си мић Ми ло ва но вић, 
у ГодишњакуМузејаградаБеограда бр. 2. Иа ко по ме ну то плат но 
ни је од ве ли ког зна ча ја за те му ко јом се ба ви мо у овом ра ду, сма
тра ли смо за сход но да га по ме не мо, јер је вре ме ном, услед ње го
вог не стан ка и не до стат ка ин фор ма ци ја, за бо ра вљен иден ти тет Са ре 
Мар тин, па је Зо ра Си мић Ми ло ва но вић на зи ва „је вреј ском ми сио
нар ком”,16 а Ни ко ла Шу и ца као на слов сли ке усва ја јед но ста ван 
опис „Же на у мо ли тви”. Сто га је ко ри сно да ов де осве жи мо се ћа ње 
на пра ву те му сли ке и ука же мо на мо гу ћи из вор Ко е но ве ин спи
ра ци је, ма да се он сва ка ко не мо же пре ци зно утвр ди ти.

Уко ли ко се вра ти мо Ко е но вом на дах ну том есе ју, у ко ме смо 
су сре ли већ три ау то ра чи је је те о ри је Ни че по зна вао и по не кад 
усва јао, са зна ће мо ко га Ко ен ци ти ра у ме та фо ри о не мач ком фи ло
зо фу као мор ској олу ји:

За и ста Ола Хан сон има пра ва: ни че му ни је та ко слич на ње го
ва фи ло зо фи ја као мо ру, сил ном и ве ли ком мо ру. Мо ре је без и ме на 
пу чи на, сим вол бес крај но сти, сим вол без гра нич но сти за око и ми
сао. Мо ре – то је не пре ста на про ме на, бе смрт ни про те ус, ко ји сва
ког тре нут ка дру га чи ју бо ју до би ја и ни кад не па да у ру ке људ ском 
ра зу му... Мо ре – то је без гра нич на, ве ли чан стве на ле по та, ве ли чан
стве ни спо кој ни ко лос, без гра нич но леп кад му ме сец по врш је оба сја; 
си лан кад му се дно ус ко ле ба или кад му без мер но огле да ло пре ли
је пур пур пр ве зо ре... Мо ре – то је огром ни уса мље ник, ми ран и 
спо ко јан ћу та ли ца, ко ји кроз сто ти не ве ко ва та јан стве не мо но ло ге 
збо ри. Мо ре – жед на, ди вља звер, што жи во те но си и гу та, и жи во
те на свет до но си. Мо ре је ве чи то здра вље, нај бо ља со по ко ље њи ма 
и на ро ди ма, ку па ти ло из ко је га олу па но чо ве чан ство увек под мла
ђе но из ла зи. То је мо ре. За то се Ни че о ва фи ло зо фи ја ни чим не мо же 
та ко срав ни ти као са мо рем, сил ним и ве ли ким мо рем.

Ове ег зал ти ра не ре до ве Ко ен је на пи сао па ра фра зи ра ју ћи 
пе сму „На мор ској пу чи ни”, чи ји је ау тор, Ола Хан сон, био је дан 

14 Con stan ce Wa ke ford, ThePrisoners’Friends, He a dley Bros. Pu blis hers LTD., 
Lon don 1917, 67–74.

15 Ре про дук ци ја је при ло же на уз текст Зо ре Си мић Ми ло ва но вић из нав. 
де ла, 420.

16 Исто, 425.
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од нај ва тре ни јих Ни че о вих след бе ни ка. Кон тро верз ни пи сац, дра
ма тург и кри ти чар, Хан сон је мо рао да на пу сти род ну Швед ску 
јер је ње гов пр ве нац SensitivaAmorosa (1887) са бла знио пу ри тан
ску пу бли ку мрач ноерот ским то ном, за пе ча тив ши у тој сре ди ни 
ње го ву књи жев ну ка ри је ру. Он се се ли у Не мач ку, где убр зо би ва 
при хва ћен у нај про гре сив ни јим књи жев ним кру го ви ма. Кра јем 
осам де се тих го ди на XIX ве ка упо зна је се са Ни че о вим ства ра ла
штвом и пот пу но се по све ћу је гло ри фи ко ва њу и ими ти ра њу ве ли
ког фи ло зо фа, на пи сав ши и сту ди ју под на зи вомФридрихНиче,
његовкарактерињеговсистем.17 Хан со нов опус био је у са вр ше
ном скла ду са рас тр за ном ду хов ном кли мом ка сног XIX ве ка, ко ја 
се у ли те ра ту ри на зи ва maldusiècle и ко ја се са свим ја сно мо же 
уо чи ти и у де ли ма са вре ме не ли ков не умет но сти. Већ и пре во ди
лац Хан со но вог де ла на ен гле ски (Mary Cha ve li ta Dun ne Bright, 
ко ја је пи са ла под му шким псе у до ни мом Ge or ge Eger ton), уо ча ва 
афи ни тет из ме ђу ат мос фе ре ње го вог ства ра ла штва и пре ра фа е лит
ског сли кар ства:

Ве ћи на ње го вих де ла је у за чу ђу ју ћој слич но сти са ат мос фе
ром ерот ског ми сти ци зма ко ја од ли ку је сли ке Bur ne Jo nesа; то ли ко 
ја сној да би плат на Амор иПсиха, КраљКофитија и Песмаољубави, 
мо гла да по слу же као илу стра ци је за не ке од Хан со но вих пред ста ва.18

Мо жда не би би ло пре ви ше сме ло прет по ста ви ти да је Ко ен, 
као след бе ник срод них умет нич ких тен ден ци ја и по зна ва лац Хан
со но вог де ла, и сам био на дах нут ње го вим сти хо ви ма ка да је сли
као AmorUniversalis (илу стра ци ја бр. 1), или са да из гу бље на плат на 
са слич ном те ма ти ком – Уметниковсан, Земаљскирај и др. У не
до стат ку чвр шћег ослон ца за та кве за кључ ке, ми ће мо се ов де ипак 
за др жа ти на то ме да је ци ти ра ње и по зна ва ње Хан со но вог де ла 
још је дан у ни зу до ка за о Ко е но вом ап сор бо ва њу Ни че о ве фи ло
зо фи је и њој срод них ми са о них то ко ва. 

Ко е нов ода бир из Заратустре пру жа нам увид у то ко је је 
Ни че о ве кон цеп те сли кар нај спрем ни је при хва тио. Не ко ли ко пре
ве де них стра ни ца из ву че но је из нај ра зли чи ти јих по гла вља, од 
по чет ка до кра ја књи ге, што све до чи о чи ње ни ци да је Ко ен баш 
те ре до ве нај ду бље про жи вео. Мно ги од њих екс пли цит но го во ре 
о бор би, о су ко бу са око ли ном, чак и са по ро ди цом, о огор че но сти 
над са вре ме ни ци ма и о спрем но сти на нај ве ће жр тве – чак и на 
смрт – за рад са мо пре ва зи ла же ња. У по је ди ним ре до ви ма, ве о ма 

17 Ge or ge Eger ton, пред го вор пре во ду Хан со но ве књи ге YoungOfeg’sDitties, 
Lon don 1895, 6–13.

18 Исто, 9.
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сло бод но пре ве де ним, мо же мо да пре по зна мо и са му Ко е но ву жи
вот ну фи ло зо фи ју – без гра нич ну по све ће ност умет нич ком ства
ра њу, због ко је је сли кар че сто тр пео огром на од ри ца ња и бо ра вак 
на иви ци ег зи стен ци је:

Де ла ти, ства ра ти – то је и у то ме је нај ве ће раз ре ше ње сви ју 
му ка и жи во та. И мно го те шких смр ти мо ра да пре жи ви жи вот оних 
тво ра ца што ства ра ју. Али баш та кву суд бу хо ће во ља њи хо ва...

Ко ен не на во ди по гла вља и стра ни це Заратустре са ко јих 
по ти че пре вод, спа ја ре че ни це ко је у ори ги нал ном тек сту ни су 
спо је не, по не кад не пре во ди не го па ра фра зи ра, и не за сту па све 
де ло ве књи ге у јед на кој раз ме ри. Док че сто пре ска че и по де се ти не 
стра ни ца, убе дљи во нај ви ше ци та та из вла чи из по гла вља „О ра ту 
и рат ни ци ма”. Фру стра ци ју што не до би ја до вољ но при зна ња за 
сво ју умет ност ис ка зу је пре вев ши до бар део по гла вља „О му ши
ца ма у чар ши ји”, у ко јем Ни че кри ти ку је осо би ну пу бли ке да се 
по во ди за глум ци ма и шар ла та ни ма, док јој пра ве вред но сти оста ју 
из ван ви до кру га. По ро дич ни су коб или не схва ће ност ре флек ту је 
пре вев ши мно ге ре че ни це ко је кри ти ку ју ли це мер ство љу ба ви 
пре ма бли жњем. Огор че ње са вре ме ним дру штвом по ка зу је кроз 
пре во ђе ње де ло ва из по гла вља „О вр ли на ма”, ко је пред ста вља под
смех про сеч ним, по ни зним и за вид ним љу ди ма, а би ра и мно ге 
ре че ни це из по гла вља „О зе мљи обра зо ва ња”, ко је кри ти ку је са вре
ме ни обра зов ни си стем. По себ но је за ни мљи во што Ко ен усва ја и 
Ни че о во не за до вољ ство ак ту ел ним по ли тич ким устрој стви ма, 
сма тра ју ћи зна чај ним да пре ве де оштру кри ти ку др жа ве из по гла
вља „О но вом ла жном бо жан ству”. 

На кра ју тек ста, из вла чи из кон тек ста три ре че ни це и по на вља 
их као есен ци ју по ру ке ко ју Ни че кроз За ра ту стру до но си чо ве чан
ству:

Јест, ти мо раш да из го риш у соп стве ном пла ме ну: ка ко би и мо
гао пре то га нов по ста ти, ако пре то га ни си пе пео био! Чо век је не што 
што тре ба да се по бе ди и са вла да. Го спод је умро, да жи ви Бо го чо век!

На осно ву ове крат ке ана ли зе Ко е но вог пре во да и есе ја ко ји 
му прет хо ди, ја сно је да је сли кар при хва тио Ни че ов по зив на „пре
вред но ва ње свих вред но сти”, као и да је по ка зи вао пу но ен ту зи
ја зма да усво ји по зи ти ви стич ки по глед на свет и по кло ни по ве ре ње 
при род ним на у ка ма у раз во ју – пси хи ја три ји, би о ло ги ји, фи зи о
ло ги ји и др. – пра ве ћи, до ду ше, соп стве ну ин тер пре та ци ју та квог 
дис кур са кроз при зму спе ци фич не вр сте ре ли ги о зно сти. За то нам 
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се чи ни оправ да ном прет по став ка да се Ко ен са жи вео са Ни че о
вом ви зи јом све та као огром ног ор га ни зма ко ји се раз ви ја рав но
прав ним де ло ва њем два су прот на умет нич ка прин ци па, ди о ни ског 
и апо лон ског. Ка ко је са вре ме ни свет, пре ма Ни че о вој тврд њи, 
обо лео од по мет ње те рав но те же, ње гов раз вој пре тво рио се у де
ка ден ци ју, ко ју мо же за у ста ви ти са мо ге ни јал ни умет ник. 

У на став ку ра да по ку ша ће мо по дроб ни је да пред ста ви мо ове 
Ни че о ве кон цеп те, а за тим да до ка же мо да је под њи хо вим ути ца
јем Ко ен за ми слио, и плат ни ма Пролеће и Јесен за по чео, ци клус 
„Тра ге ди ја и три јумф чо ве чан ства”. 

УметниккаоујединитељДионисаиАполона

Као убе ђе ни ате и ста и ан ти мо ра ли ста, Ни че је од ри цао по сто
ја ње би ло ка квих нат при род них об ли ка ре ал но сти ко ја се ста ра ју 
о „ко смич кој прав ди” и да ју сми сао људ ском жи во ту. На лик на 
Шо пен ха у е ра, чи је је иде је у мла до сти жед но упи јао, он је свет 
по сма трао као окрут но и ха о тич но ме сто ко је не ма ни ка кво ду бље 
зна че ње. Ме ђу тим, за раз ли ку од шо пен ха у е ров ског пе си ми зма, 
ко ји је из ба вље ње ви део у што бр жем осло ба ђа њу од око ва ре ал
но сти кроз ста ње то тал не ин ди фе рент но сти пре ма све ту, Ни че је 
сла вио спо соб ност жи вих ор га ни за ма да уну тар ха о тич ног све та 
ство ре соп стве не си сте ме, и око њих раз ви ју свр ху свог по сто ја ња. 
Он је сма трао да је при ро да са мо за че ти ор га ни зам на стао из Пра
Јед ног уз по моћ кре а тив них мо ћи не све сне „свет ске Во ље”, ко ја 
ис пу ња ва све об ли ке жи во та и на го ни их да енер ги ју усме ра ва ју 
ка струк ту рал ном усло жња ва њу. Овом енер ги јом упра вља ју два 
су прот на прин ци па – апо лон ски и ди о ни ски. Док се пр ви ма ни фе
сту је у чвр стој фор ми, ја сном по рет ку, ког ни тив ној ак тив но сти и 
ин ди ви ду а ци ји је дин ки, дру ги је по ве зан са стал ном тран сфор ма
ци јом, ста њем ерот ске ек ста зе, ис ко ра че њем из по је ди нач не у ко
лек тив ну свест и бри са њем гра ни ца из ме ђу је дин ке и при ро де. Ти
пич не умет но сти Ди о ни са су пе сма и игра, а Апо ло на сли кар ство 
и пла сти ка, али то не спре ча ва ни је дан од ових прин ци па да се по ја
ви из ра жен сред стви ма оног дру гог. Стал ним над и гра ва њем апо лон
ског и ди о ни ског, чи ји је зна чај у при ро ди рав но пра ван, омо гу ће но 
је на пре до ва ње и уса вр ша ва ње ор га ни за ма кроз про цес ево лу ци је:

Оба ова та ко раз ли чи та на го на те ку на по ре до, ве ћи ном у 
отво ре ном раз до ру је дан с дру гим, и под сти чу се уза јам но на увек 
но ва и све сна жни ја ра ђа ња.19

19 Фри дрих Ни че, Рођењетрагедије, прев. Ве ра Сто јић, Де ре та, Бе о град 
2001, 51.
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За Ни чеа је ово над и гра ва ње не све сни умет нич ки про цес, 
ко ји по сто ји у при ро ди и без људ ске ин тер вен ци је:

До сад смо апо лон ско на че ло и ње го ву су прот ност, ди о ни ско, 
раз ма тра ли као умет нич ке си ле ко је из би ја ју из са ме при ро де, без 
по сре до ва ња чо ве каумет ни ка и у ко ји ма се ње ни умет нич ки на
го ни, пре све га, не по сред ним пу тем за до во ља ва ју.20

Ови умет нич ки на го ни слу же као сред ство кре и ра ња при ви
да, ко ји естет ским на дра жа јем при кри ва бе сми сле ност све та и 
под сти че во љу за жи во том и раз мно жа ва њем:

Уко ли ко, на и ме, у при ро ди све ви ше са гле дам све моћ не умет
нич ке на го не и у њи ма ва тре ну че жњу за при ви дом, за из ба вље њем 
по мо ћу при ви да, уто ли ко се ја че осе ћам под стак нут на ме та фи зич
ку прет по став ку да је оном истин скипо сто је ћем и ПраЈед ном, као 
веч но пат нич ком и про тив реч ном, у исто вре ме по треб на за но сна 
ви зи ја, слат ки при вид, за ње го во по сто ја но из ба вље ње.21

Ни че је сма трао све на ше епи сте мо ло шке ка те го ри је та квом 
вр стом при ви да, јер је ве ро вао да у осно ви све та не ле жи ни ка ква 
Ап со лут на Исти на; све сво је исти не кре и ра ли смо са ми у скла ду 
са сво јим би о ло шким по тре ба ма. За то су сви си сте ми пре ма ко ји
ма се чо век упра вља, укљу чу ју ћи на у ку, ети ку, ре ли ги ју и сл., раз
ли чи ти об ли ци ње го вих умет нич ких спо соб но сти. Ова ко ши ро ко 
схва ће на, умет ност је је ди на у ста њу да жи вот учи ни вред ним жи
вље ња, али она то по сти же са мо ако су апо лон ски и ди о ни ски прин
цип чо ве ко вог ства ра ња у рав но те жи. Пре о вла да ва њем јед ног од 
њих чо ве чан ство за па да у ста ње де ка ден ци је – пот пу ним ода ва њем 
ди о ни ским по жу да ма де гра ди ра се на зад у жи во ти њу, а пот пу ним 
пре пу шта њем апо лон ском иде а ли зму и ин ди ви ду а ци ји гу би осе ћај 
је дин ства са при ро дом, чи ме се ње го ва во ља за жи во том сма њу је. 

Са вре ме ни свет па ти упра во од ове дру ге вр сте дис ба лан са, 
про у зро ко ва ног по ти ски ва њем ми стич не, ерот ске и емо тив не 
стра не људ ске ег зи стен ци је у ко рист ра ци о нал не на уч не ри гид
но сти, ко ја је пра ће на де мо ни за ци јом еро са од стра не хри шћан ске 
кул ту ре. Да би се ста ње рав но те же по вра ти ло, по треб на је де лат
ност умет ни ка ко ји је ди ни има ди рек тан увид у пр во бит но је дин
ство ПраЈед ног, оства ру ју ћи ин ту и тив ну ко му ни ка ци ју са при
мор ди јал ним при род ним си ла ма:

20 Исто, 57–58.
21 Исто, 68.
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Пре ма овим не по сред ним умет нич ким ста њи ма са ме при ро
де, сва ки је умет ник „од ра жа ва лац” и то или апо лон ски умет ник 
сно ва, или ди о ни ски умет ник пи јан ства, или нај зад – као у хе лен
ској тра ге ди ји – умет ник пи јан ства и сно ва исто вре ме но; као та ква 
мо же мо га за ми сли ти ка ко, у ди о ни ској опи је но сти и ми стич ном 
са мо о дри ца њу, уса мљен и по стра ни од за не се них хо ро ва, па да 
ни чи це, и ка ко му се та да, под ути ца јем апо лон ских сно ва, ње го во 
соп стве но ста ње, то јест ње го во је дин ство са нај ду бљом осно вом 
све та от кри ва у јед ном але го рич ном сно ви ђе њу.22

По сти гав ши ова кав увид, пред умет ни ком се ука зу је бе сми
сле ност по сто ја ња ко ју он мо ра би ти спо со бан да пре ва зи ђе про
на шав ши сми сао жи во та у соп стве ним кре а тив ним спо соб но сти
ма. Из др жав ши ис ку ше ње пре пу шта ња пе си ми зму, он се окре ће 
ства ра њу, и у свом де лу укро ћу је ди о ни ску ек ста зу уз по моћ апо
лон ске фор ме и сим бо ла. Ус пе ла умет нич ка тво ре ви на у по сма тра
чу бу ди естет ско ужи ва ње, ко је по ти че из истог ко ре на из ко га 
из би ја и ерот ски на дра жај; он, кон зу ми ра ју ћи умет нич ко де ло, 
би ва ис пу њен осе ћа њем слич ним ста њу за љу бље но сти и та ко 
осна жен за да љи жи вот. Без ова квих ужи ва ња у умет но сти – ко ја, 
ка ко смо већ на гла си ли, мо ра би ти ве о ма ши ро ко схва ће на – љу ди 
би се нај че шће од лу чи ва ли на са мо у би ство или би жи вот про во
ди ли у нај ду бљем оча ја њу и ре зиг на ци ји. За то је за да так умет ни ка 
у све ту ве о ма зна ча јан, и на њи ма ле жи огром на од го вор ност за 
оп ста нак и на пре дак ци ви ли за ци је. Ме ђу тим, са мо ге ни јал ни по
је дин ци мо гу у сво јој умет но сти по ми ри ти Ди о ни са и Апо ло на 
кроз ства ра ње ле по те ко ја је здра ва, афир ма тив на, ко ја сла ви жи
вот, ко ја у се би има по кре тач ку енер ги ју еро са; јер ако би се из умет
но сти из ву кла ова „гро зни ца за љу бље но сти” пре о ста ла би бе сми
сле на l’artpourl’art, ко ја ни је ни шта дру го до „кре ке та ње очај них 
жа ба у мо чва ри23 (мо жда ни је на од мет на овом ме сту се под се ти
ти Ко е но ве из ја ве о „жап чи ћи ма, врап чи ћи ма и пи сар чи ћи ма”).

Они ге ни ји ко ји су у ста њу да ства ра ју умет ност вред ну жи
во та, и та ко под сти чу оздра вље ње дру штва, са ми су жр тве спе
ци фич не па то ло ги је. Они не функ ци о ни шу као обич них љу ди; 
њи хо ва пре о се тљи вост на на дра жа је чи ни их нер вно ла бил ним и 
че сто фи зич ки сла бим ин ди ви ду а ма; они су та ко ђе че сто амо рал ни 
и од би ја ју да се по ви ну ју етич ким си сте ми ма ко је има на ме ће дру
штво. Због све га ово га, ге ни ји чак пред ста вља ју не ку вр сту бо ле
сти дру штве ног ор га ни зма. Али, у окви ру Ни че о вих кон це па та, 

22 Исто, 58.
23 Mart ha C. Nus sba um, „The tran sfi gu ra tion of in to xi ca ti on”, у: S. Ke mal, I. 

Ga skell, I D.Con way (eds.), Nietzsche,philosophyandthearts, 64.
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пој мо ви здра вља и бо ле сти ме ђу соб но су за мен љи ви – ор га ни зам 
је здрав са мо уко ли ко је у ста њу да из др жи бо лест.24 За то су ге ни ји 
ви ше не го ко ри сна дру штве на по ја ва, јер на ру ша ва ју ста ре по рет ке 
ка ко би се из гра ди ли но ви, баш као што пре ле жа на бо лест че ли чи 
ор га ни зам, раз ви ја ју ћи но ва ан ти те ла, као ефи ка сни је си сте ме са
мо од бра не. Ни че је чак и соп стве ни про грес сма трао ре зул та том 
„пре бо ље ва ња” од ре ђе них ути ца ја, нпр. Шо пен ха у е ро вог, Ваг не
ро вог и сл., због че га се ње го ва па то ло ги ја ге ни ја мо ра по сма тра ти 
знат но дру га чи је од оне Лом бро зо ве; ге ни јал ним ин ди ви ду а ма до
зво ље не су ства ри ко је оста ли ма ни су, па је и оно по на ша ње ко је би 
дру штву из гле да ло па то ло шко, за њи хов рад и раз вој бла го твор но.

Про у ча ва ње цр ти ца из Ко е но ве би о гра фи је пру жа нам оби ље 
до ка за да се сли кар ви део у уло зи јед ног ова квог ге ни ја. Зо ра Си
мић Ми ло ва но вић, ко ја је по во дом свог ис тра жи ва ња о сли ка ру, 
за по че тог пре Дру гог свет ског ра та, оба ви ла ин тер вјуе са ње го вом 
по ро ди цом и при ја те љи ма, оста ви ла је сле де ће за бе ле шке:

Ле он Ко ен је ве ро вао у се бе, у не ку сво ју ми си ју на зе мљи и 
од у век је се бе из два јао од дру гих. Че сто је го во рио да „сва ки чо век 
има у се би од ре ђен број ко ту ро ва за од ре ђе не дис по зи ци је. Ја имам 
је дан ви ше ко тур од оста лих”, упор но је по на вљао...25

Слич не из ја ве за бе ле же не су на ра зним ме сти ма. У пи сму Бо
жи да ру Ни ко ла је ви ћу из 1903. на пи сао је: „... по ка за ћу све ту ка кав 
се ге ни јус кри је у ме не ко је да нас на по љу бо жан. ве шти не Евро
па мо жда и не са ња...”, а из тек ста Рад ми ле Бу ну ше вац, ко ја је за 
но вин ски чла нак по во дом Ко е но ве смр ти са ку пи ла се ћа ња са вре
ме ни ка, са зна је мо да је сли кар од сво јих при ја те ља тра жио екс пли
цит ну по твр ду о соп стве ној ге ни јал но сти и да је ве о ма бур но реа
го вао уко ли ко је не би до био. Био је по знат и по екс цен трич ним 
ис па ди ма – при чао је сам са со бом хо да ју ћи ули ца ма је вреј ске мáле,26 
у по зо ри шту је уста јао и ви као на глум це,27 из ба цио је свог је ди ног 
ме це ну из ате љеа, пљу нуо на свог при ја те ља и до бро тво ра Ха ји ма, 
ба цио ба вар ској прин це зи бу кет ру жа у кри ло, се део го у ате љеу 
и гла сно пла као ако би жи ри ји од би ли ње го ве сли ке...28

Са гле дав ши ову сво ју пла хо ви тост кроз при зму са вре ме них 
пред ста ва о ге ни ју, Ко ен је сва ка ко би вао још чвр шће уве рен да 
је и сам је дан од њих. Ве ру је мо да је, као оду ше вље ни Ни че ов 

24 G. Mo o re, Nietzsche,BiologyandMetaphor, 122.
25 З. Си мићМи ло ва но вић, нав. де ло, 403.
26 Б. Ни ко ла је вић, нав. де ло, 109.
27 З. Си мићМи ло ва но вић, нав. де ло, 406.
28 Р. Бу ну ше вац, нав. текст из Политике, 19. 05. 1937, 9.
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чи та лац, при хва тио те о ри ју о зна ча ју ге ни јал них умет ни ка у оп стан
ку и раз во ју чо ве чан ства. Пот по ру за ова кав за кљу чак пред ста вља 
ње го ва из ја ва да ће на сли ка ти Аре о паг ге ни ја као пан дан Тајној
вечери, ко ја је у пот пу ном скла ду са Ни че о вим пла ном да ре ли ги ју 
за ме ни ве ром чо ве ка у соп стве не кре а тив не спо соб но сти: 

Ка да све то бу дем на сли као, ба ци ћу се на нај ве ћу сли ку ко ју је 
ико ика да на сли као. То ће би ти Аре о паг ге ни ја! На сли ка ћу, у Вер
са љу, ис пред па ла те, скуп ге ни ја умет но сти, ар хан ђе ла ду ха! Са ку
пи ћу их око сто ла, по пут Тај не ве че ре, у сла ви веч но га сун ца ко је 
ни ка да не за ла зи!29

Ако ову из ја ву при дру жи мо оним већ на ве де ним, из при јав
ни це бо рав ка у Мин хе ну и су сре та са Бо жи да рем Ни ко ла је ви ћем, 
и укр сти мо са сли ка ре вим ли те рар ним ода би ром из не тим у ча со
пи су Оглед, на ме ће нам се за кљу чак да Ко е но ва ин спи ра ци ја ни је 
мо гла за о би ћи Ни чеа у тре нут ку кад је ства рао плат на Пролеће и 
Јесен. Сма тра мо да се ова плат на мо ра ју по сма тра ти као ли ков ни 
из раз те о ри је о апо лон ском и ди о ни ском прин ци пу у при ро ди, а 
са ма Ко е но ва од лу ка да их на сли ка нај ве ро ват ни је по твр ђу је ње
го во при хва та ње она кве уло ге ка кву је Ни че до де љи вао ге ни јал
ном умет ни ку. У при лог ова квом за кључ ку иде и вре ме на стан ка 
ових сли ка. Оне при па да ју по след њој фа зи Ко е но вог ства ра ла штва, 
ка да је на стао и ње гов скром ни пре вод Ни че о вог Заратустре. 
Ана ли зи ра ју ћи осло ба ђа ње фор ме и бо је ко је је у том пе ри о ду обе
ле жи ло ње го во сли кар ство, Зо ра Си мић Ми ло ва но вић пи ше:

Са про фе со ри ма је во дио упор ну бор бу про тив мр ких то но ва. 
Ње го ва све ја ча ту га и бол и све стра сни ја љу бав пре ма Ваг не ро вој 
му зи ци ра сли су упо ре до са све сна жни јим ко ло ри том и за ма хом 
чет ке, ра сли су до гр ча до кри ка.30

Оду ше вља ва ње Ваг не ром, ко је је го то во без из у зет ка ка рак
те ри са ло Ни че о ве след бе ни ке (иа ко се фи ло зоф ка сни је од ре као 
при ја тељ ства са му зи ча рем и ја сно опо вр гао вред ност ње го вог де ла), 
не мо же би ти слу чај ност у пе ри о ду ка да Ко ен пре во ди Заратустру; 
оно са мо још чвр шће сме шта сли ка ра у ми са о не то ко ве ис пле те не 
око Ни че о ве фи ло зо фи је. До зво ли ће мо он да мо гућ ност да све сна
жни ји ко ло рит и за мах чет ке ни су, ка ко ми сли Зо ра Си мић Ми ло
ва но вић, из раз гр ча и бо ла, већ на про тив пре пу шта ње оној сна жној, 

29 „Над гро бом ве ли ког сли ка ра Ле о на Ко е на от кри вен је спо ме ник”, По
литика, 25. 10. 1937.

30 З. Си мићМи ло ва но вић, нав. де ло, 406.
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афир ма тив ној стру ји умет но сти ко ју је про по ве дао Ни че. Мо жда 
је и Ко е но ва скло ност да у том пе ри о ду сли ка иде ал не па ро ве омаж 
Ни че о вом гло ри фи ко ва њу по кре тач ке сна ге еро са. Под ову ка те го
ри ју мо же мо свр ста ти сли ке ко је смо већ по ми ња ли у ве зи са Хан
со но вом по е зи јом – AmorUniversalis, Рај или Уметниковсан – чи ме 
ни нај ма ње не упа да мо у про тив реч ност, јер је Хан со но во де ло по
ет ска ела бо ра ци ја Ни че о ве фи ло зо фи је. Као не кон вен ци о на ли вер
ник и ни че о вац, Ко ен је ла ко и у сје ди ње њу пр во бит ног па ра, Ада
ма и Еве, мо гао да ви ди по зи ти ван жи во твор ни прин цип, а не грех 
и су но врат, што мо же би ти раз лог иди лич не ат мос фе ре у ко јој се 
на ње го вим сли ка ма од и гра ва игра са ја бу ком, пред ста вље на чи
стим и ве дрим бо ја ма. Ме ђу тим, не ће мо се ов де да ље упу шта ти 
у учи та ва ње ни че ан ских кон це па та у сва Ко е но ва плат на из тог 
пе ри о да; окре ну ће мо се ана ли зи сли ка на ко ји ма је њи хо во при су
ство ве о ма очи глед но.

„Пролеће”и„Јесен”

За хва љу ју ћи ис тра жи ва њу Зо ре Си мић Ми ло ва но вић, да нас 
зна мо да је осим јед не са чу ва не Јесени и три Пролећа Ко ен ура дио 
још де се так ва ри ја ци ја на исте те ме, ко ји ма се траг одав но из гу био. 
Са чу ва не сли ке су уља на плат ну, та ко да нај ве ро ват ни је пред ста
вља ју го то ва де ла, иа ко се јед на од вер зи ја Пролећа зо ве Скицаза
симфонијупролећа. Сви ис тра жи ва чи сла жу се у за па жа њу да су 
ове сли ке за ми шље не „на ма ре сов ски на чин”, од но сно да су по 
фор мал ним ка рак те ри сти ка ма бли ске ци клу си ма Хан са фон Ма
ре са. Сло бо дан Ми ју шко вић пи ше:

Из ве сно је (...) да је он у ком по зи ци о ној ор га ни за ци ји сли ке 
при хва тио ве о ма мно го и од Хан са фон Ма ре са. Го то во ре дов но 
јед ну стра ну сли ке оп те ре ћу је до ми нант ном је дин стве ном ма сом. 
То је на „Про ле ћу” мо ну мен тал на фи гу ра у пла вом то ну, на сли ци 
„Је сен” фи гу ра ге ни ја смр ти.31

Фи гу ра у пла вом то ну о ко јој пи ше Ми ју шко вић пред ста вље на 
је на јед ној од три са чу ва не вер зи је про ле ћа (Скицазасимфонију
пролећа, илу стра ци ја бр. 2), ко ја би по ком по зи ци о ној струк ту ри 
за и ста би ла нај а де кват ни ји пан дан је се њој сце ни. Ме ђу тим, све три 
са чу ва не вер зи је има ју до ста за јед нич ких еле ме на та (илу стра ци
је 2, 3 и 4). Фи гу ра Апо ло на по ста вље на је у се де ћи по ло жај; над 

31 Сло бо дан Ми ју шко вић, „Се це си ја и сли кар ство Ле о на Ко е на”, Летопис
Матицесрпске, год. 148, књ. 409, св. 1 (ја ну ар 1972), 105.
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бо жан ством се са ле ве стра не над ви ја му за ко ја сви ра ли ру – уо би
ча јен Апо ло нов атри бут, а са де сне Ве не ра, ко ја му пру жа бу кет 
цве ћа. У бли зи ни се на две ма вер зи ја ма на зи ре там на фи гу ра са 
ро го ви ма ко ја ве ро ват но за сту па су прот ни, ди о ни ски прин цип у 
ви ду са ти ра, уо би ча је ног уче сни ка ба ха на ли ја. На вер зи ји где са
тир из о ста је, хар мо нич ност два ју прин ци па из ра же на је за јед нич
ким пле сом ку пи до на и жи во ти ња. На јед ном Пролећу на сли ка на 
је фи гу ра по ви је ног бра да тог стар ца са ко сом, ко ји на пу шта сце ну; 
он ве ро ват но сим бо ли зу је од ла зак зи ме ко ја пред ста вља при вре
ме ну смрт за ве ге та ци ју. По ме ну ту „мо ну мен тал ну фи гу ру у пла
вом то ну” са јед не од вер зи ја, ко ја пра ви исти по крет као авет са 
пе шча ним са том на Јесени (ви ди илу стра ци је бр. 2 и 5), ве о ма је 
те шко рас ту ма чи ти, јер се због там не бо је на њој го то во ни шта 
не ра за зна је. Ипак, чи ни нам се да је у пи та њу жен ска осо ба ко ја 
при ла зи Апо ло ну при но се ћи му не што на дар, па ће мо би ти сло
бод ни да прет по ста ви мо да је пла ва фи гу ра још јед на од му за. 
Сце на се у сва три слу ча ја од ви ја на оба ли мо ра, у буј ном пеј за жу, 
ис под др ве ћа у цва ту. У по за ди ни се на зи ре кру жни па ви љон као 
еле мент ар ка диј ске сце не, а у пр вом пла ну се на јед ној од вер зи ја 
од ви ја ве се ла игра ку пи до на, ко ји са со бом во де жи во ти ње. Ат мо
сфе ра ових про лећ них пеј за жа је ве дра и мир на, бо је су чи сте, 
то но ви све тли, а на ма зи на не се ни ши ро ко и сло бод но у де бе лим 
сло је ви ма. Иа ко је дез ин те гра ци ја фор ме при мет на, сва ка од на сли
ка них фи гу ра за др жа ва са мо стал ност и ја сну оме ђе ност у од но су 
на око ли ну. Све осо би не од го ва ра ју до след ној пред ста ви апо лон
ског прин ци па, чи је су од ли ке хар мо ни ја, по ре дак, сми ре ност, 
ин ди ви ду а ци ја и кон тем пла ци ја. Ме ђу тим, од лу ком да у сце не 
укљу чи са ти ре и ге ни је смр ти Ко ен на го ве шта ва да је дан прин цип 
не мо же по сто ја ти без дру гог и да при ро да по чи ва на под јед на ком 
зна ча ју Ди о ни са и Апо ло на.

Је се ња сце на (илу стра ци ја бр. 5), ко ја ви зу а ли зу је су прот ни 
прин цип, ве о ма је сна жна и дра ма тич на, из ве де на там ним и јар ким 
бо ја ма. Рад ња се од ви ја на оба ла ма ре ке оба ви је не су то ном. На 
ле вој оба ли при ка за на је стал на ци клич ност жи во та, кроз фи гу ру 
мај ке ко ја, су о че на са аве тињ ском фи гу ром ко ја над њом по ди же 
пе шча ни сат, др жи де те у на руч ју. На де сној оба ли при ка зан је не
ја сан ко ви тлац фи гу ра и дра пе ри ја ко ји пред ста вља ек ста тич но ста
па ње је дин ки са при ро дом кроз чин ди о ни ских ба ха на ли ја. Ка ко 
је Ко ен за ову сли ку и сам на пи сао оп шир но об ја шње ње, ов де ће мо 
га при ло жи ти као нај тач ни ју ин тер пре та ци ју:

То је део ци клу са тра ге ди је и три јум фа чо ве чан ства. Ге ни је 
смр ти др жи у јед ној ру ци пе шча ни ча сов ник, по ве чи тим ка у зал ним 



615

за ко ни ма, на сту пио је по след њи тре нут жи во та, а у дру гој срп, ко јим 
не ми ло срд но ко си све у при ро ди. Ту је жен ска при ли ка – оп шта 
ма ти. Она пер со ни фи ка ци ја све га иде ал ног ле пог и уз ви ше ног а 
ипак мо ра си ла зи ти у гроб. Др жи у на руч ју де тен це, ко је, као сим
бол про ду же ња и пре о бра жа ја ве чи тог жи во та у при ро ди да ље оста
је. С оне стра не до ла зи Бог Ба кус и Ари јад на са Ба ка на ли ја ма као 
кон траст сву да рас про сти ру ве се ље, мир и љу бав, а као хар мо ни ја 
ве чи тог жи во та.32

Кроз ап сор бо ва ње ди о ни ског прин ци па, уче сни ци ба ха на ли ја 
сти чу сна гу да се мир но су о че са не ми ло срд ном стра ном при ро де, 
и до жив ља ва ју ме та фи зич ку уте ху „да је жи вот у осно ви, упр кос 
све ко ли кој ме ни по ја ва, не ра зор но мо ћан и пун на сла де”.33 Сли чан 
про цес де ша ва се у по сма тра чу оне умет но сти ко ја ор ги ја стич ки 
свет ди о ни ске пе сме и пле са успе шно уоб ли ча ва апо лон ским сред
стви ма фор ме, бо је и ком по зи ци је.

На да мо се да смо се овим крат ким ис тра жи ва њем при бли
жи ли идеј ном бо гат ству и зна ча ју ком по зи ци ја ко је су због сво јих 
фор мал них ка рак те ри сти ка – чи стих бо ја, сло бод ног по те за, раз
би ја ња фор ме – већ би ле пре по зна те као ре во лу ци о нар не и са свим 
из у зет не у срп ском сли кар ству тог пе ри о да. Са гле да на у све тлу Ни
че о вих те о ри ја, плат на Пролеће и Јесен при ка зу ју сли ка ра са ма ле 
бе о град ске Ја ли је као је ди ног умет ни ка у та да шњој Ср би ји ко ји 
је успе шно пра тио нај сме ли је европ ске трен до ве, не са мо на по љу 
умет нич ког из ра за већ и у обла сти ма са вре ме не на у ке и фи ло зо
фи је. На жа лост, ње гов рас пар ча ни опус да нас бро ји са мо пет на ест 
сли ка – али ка ко је ве ћи на ње го вих де ла про да та у Не мач кој, а 
од ре ђе ни број чак оту ђен из СФРЈ тек по сле Дру гог свет ског ра та, 
оста је нам да при жељ ку је мо њи хо во по нов но про на ла же ње у не ком 
срећ ном тре нут ку бу дућ но сти.

32 Н. Шу и ца, нав. де ло, пре пис јед ног од Ко е но вих ка та ло га на стр. 76–77.
33 Ф. Ни че, нав. де ло, 89.
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Илустрација бр. 1 – AmorUniversalis 

Илустрација бр. 2 – Скицазасимфонијупролећа 



617

Илустрација бр. 3 – Пролеће 

Илустрација бр. 4 – Пролеће 
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Илустрација бр. 5 – Јесен 


