
686

АН ТО НИН ВАЦ ЛА ВИК

ТО МАС МАН И ИВАН БУ ЊИН.  
НО ВЕ ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ ЕВРОП СКЕ ПРО ЗЕ1

То мас Ман и Иван Бу њин при па да ли су ис тој ге не ра ци ји. 
Лич но су се зна ли и по што ва ли су је дан дру гог. Ман је ве о ма це нио 
та ле нат Бу њи на – он је, на при мер, упо ре дио но ве лу Го спо дин из 
Сан Фран ци ска са Смр ћу Ива на Или ча Ла ва Тол сто ја и са ди вље
њем ту ма чио Бу њи но ву при чу „Ми ти на љу бав”. Бу њин је по што
вао Ма на и што је по себ но ва жно, на слов но ве ле Смрт у Ве не ци ји 
То ма са Ма на по слу жио је као под сти цај за ге не зу Го спо ди на из Сан 
Фран ци ска. У ле то 1915. го ди не, Бу њин је са знао за ру ске пре во де 
Ма но ве но ве ле у Мо скви, што га је под ста кло да ра ди над де лом 
ори ги нал ног на сло ва Смрт на Ка при ју. У то ку ра да на слов се про
ме нио.

Ман и Бу њин цр пи ли су жи вот ни ма те ри јал из бо рав ка у Ита
ли ји – Ман је по се тио Ве не ци ју, Бу њин је бо ра вио на Ка при ју и у 
На пу љу. Њи хо ве но ве ле при по ве да ју о до га ђа ји ма и до жи вља ји ма 
глав ног ју на ка у вре ме ње го вог ту ри стич ког бо рав ка у Ита ли ји 
(код Ма на ме сто рад ње је Ве не ци ја, код Бу њи на рас ко шни ту ри
стич ки брод „Атлан ти да”, На пуљ и остр во Ка при).

Оба ју на ка пу ту ју у сун ча ну зе мљу ле по те и од мо ра – тач ни
је, они ку пу ју кар те за та кво ме сто; ку да и у су срет че му иду – они 
ни су у ста њу ни да за ми сле. У Ита ли ји их че ка ег зи стен ци јал на 
кри за и обо ји ца уми ру – од из не над ног ср ча ног уда ра.

Већ при пр вом упо зна ва њу са но ве ла ма уо ча ва се ори ги нал
ност име на глав ног ју на ка као сред ства ње го ве ка рак те ри за ци је.

Ју нак Смр ти у Ве не ци ји но си име по зна тог не мач ког пи сца Гу
ста ва Ашен ба ха (тач ни је, фон Ашен ба ха – имао је двор ску ти ту лу). 

1 Из вор: Рус ский язык за ру бе жом 1/94, 102–106. 
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У пре во ду на ру ски је зик реч ашен бах зна чи пе пе љаст, или шљун
ко вит, то јест онај ко ји је са го рео до те ме ља. Ашен бах је био 
пре фи ње ног ари сто крат ског ду ха, по зна ва лац ле пе књи жев но сти, 
исто ри је и ан тич ке фи ло зо фи је. У Ве не ци ји је срео мла дог По ља
кале по та на, че тр на е сто го ди шњег Та де у ша, и сил но при ву чен 
ње го вом ле по том, на шао се у жа ло сном ста њу – он ср ља у хо мо
е рот ску страст. 

У кон сти ту тив ном по чет ку гра ђе ња сли ке глав ног ју на ка 
Смр ти у Ве не ци ји ја вља се ори ги нал но је дин ство ли ри зма и тра
ги зма, при че му се нај ви ше осе ти ан ти хе до ни стич ка интoнација 
ау то рапри по ве да ча.

Бу њин ни је дао име и пре зи ме свом ју на ку. На зи ва ју ћи га 
го спо ди ном из Сан Фран ци ска, он га не ка рак те ри ше кроз ин ди
ви ду ал ну већ кроз со ци јал ну од ли ку. Го спо дин ми ли о нер, чо век 
на вик нут да га окру же ње ува жа ва. Пр ви пут је у свом мар љи вом 
и ан га жо ва ном пред у зет нич ком жи во ту до зво лио се би, сво јој же ни 
и ћер ки dol ce far ni en te. Од пу та у Ита ли ју оче ку је од мор и за ба ву. 
Ме ђу тим, од оче ки ва ног се ис пу ња ва вр ло ма ло: на бро ду се сва
ко днев но ор га ни зу ју ба ло ви ко ји омо гу ћа ва ју ту ри сти ма „лу ку
ло ву го збу”. Свим оста лим је го спо дин раз о ча ран: ње га, стар ца, 
оп те ре ћу је нео че ки ва но ло ше вре ме, му чи га мор ска бо лест, на 
до ко ви ма мо ра да из бе га ва де цу ко ја про се ми ло сти њу, бри ну га 
уз не ми ра ва ју ће ве сти о фи нан си ја ма и ве сти о ра ту. На кра ју, ср це 
га из да је.

У за вр шном де лу но ве ле, при ка за ће гро теск ну сце ну с бо го
ли ким го спо ди ном: ње го во те ло ће ле жа ти у сан ду ку ис под со да 
во де, и тај го спо дин из Сан Фран ци ска др му са ће мр твом гла вом 
у сан ду ку иза ле ђа пи ја ног во за ча. У тој сли ци скон цен три сан је 
из раз со ци јал нокри тич ког прав ца Бу њи но ве но ве ле. Сма тра се 
да се у тим епи зо да ма при ка зу је јед но од до ми нант них ми шље ња 
та да шњег де ла ру ских пи са ца – јак осе ћај апа ти је пре ма бо гат ству. 
Са та квим ти пом ми шље ња су да ра ју се опреч ни по че ци: жеђ за 
иде ал ном со ци јал ном прав дом, че жња за јед на ко шћу љу ди – и 
скло ност к аске ти зму, че сто по ве за ним са не ми ло срд ном мо рал
ном ри го ро зно шћу.

Но, ако је у кон струк ци ји за пле та Го спо дин из Сан Фран ци ска 
Бу њи на у мно го че му бли зак Смр ти у Ве не ци ји Ма на, он да се по 
сти лу при по ве да ња оба де ла ду бо ко раз ли ку ју. Су штин ска ка рак
те ри сти ка на ра тив ног ма ни ра у Смр ти у Ве не ци ји је сте ли рич ност, 
пре ла ма ње кроз ју на ко ву лич ну пер цеп ци ју оно га што га окру жује.

Ве ли ку уло гу у при по ве да њу игра ју ре ми ни сцен ци је Ашен
ба ха, уну тра шњи мо но ло зи и ди ја ло зи, ко ји по не кад по при ма ју 
об лик ап стракт них сен тен ци фи ло зоф ски обо је них (на при мер, у 
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са др жа ју ко ји се од но си на фи ло зоф скоестет ску ме ди та ци ју – пла
то нов ски ди ја лог о ле по ти), при че му се ов де, та ко ђе, осе ти иро
ни ја са при ме сом па ра док са.

За Смрт у Ве не ци ји ти пич не су ду ге, сло же не ре че ни це, ко је 
од ли ку је час глат ко ћа, час дис хар мо ни чост, опи су ју ћи ти ме про
тив реч ност, дво ја ку при ро ду ју на ка. Пси хо ло шка ка рак те ри сти ка 
усме ре на је на от кри ва ње ду хов ног све та Ашен ба ха, ко ји је ра за пет 
из ме ђу че жње за иде а лом – ле по те и фи зи о ло шке при влач но сти 
– и ди вље ња и сме ле од луч но сти.

Бу њи нов стил при по ве да ња са свим је дру га чи ји. У ње му до
ми ни ра ла кон ски тач но еп ско гра ђе ње ствар но сти. Бу њи ну је, пре 
све га, дра жа не по сред на, кон крет на објек тив ност све та. Но ве ла 
Го спо дин из Сан Фран ци ска је за сно ва на на стро го про ниц љи вом 
ми шље њу при по ве да чаау то ра о цен трал ном ли ку, по ве за ним с 
њим спо ља, као са стра не.

При то ме, Бу њин се ко ри сти ско ро би блиј ски, про стом реч ју, 
ко ја се од ли ку је оштром ја сно ћом. На рав но, у Го спо ди ну из Сан 
Фран ци ска та ко ђе се че сто сре ћу сло же не ре че ни це; че сто јед на 
та ква ре че ни ца чи ни ду га чак обра зац. Но, Бу њи но ве сло же не ре
че ни це са сто је се од крат ких фра за јед но став не струк ту ре, ла ко ни
за ма ко ји до се жу ви ши сте пен. О крај њој ла ко нич но сти Бу њи но ве 
про зе све до чи и чи ње ни ца да је, за раз ли ку од Смр ти у Ве не ци ји, 
ко ја има се дам де сет стра ни ца, Го спо дин из Сан Фран ци ска за у зео 
све га два де сет стра ни ца тек ста.

До ми нант ну уло гу у умет нич ком све ту обе но ве ле игра фе
но мен смр ти.

Код Ма на, он про ди ре бу квал но у све ће ли је умет нич ког орга
ни зма: реч смрт (der Tod) сто ји у на сло ву и, та ко ђе, про жи ма це лу 
но ве лу. Смрт вре ба стал но и сву да. Пре ма то ме, угро же ни су, не 
са мо Ашен бах не го и дру ги ли ко ви. Ман опа жа све при сут ну не 
са мо „ма лу”, лич ну смрт не го и „ве ли ку”, над лич ну, ко ри сте ћи се, 
та ко ђе, мо ти вом апо ка лип тич не све оп ште смр ти. По тре сним слика
ма но ве ле при па да ју, на при мер, зло слут на сно ви ђе ња Ашен ба ха 
(на две стра ни це). То је хи пер бо лагро те ска, стра вич на фа та мор
га на у фрој дов ској ни јан си. У тој сли ци Ман про ни че у под свест 
свог ју на ка и пре тва ра ње го ву ла тент ну хо мо сек су ал ну же љу у 
фан та стич ну сли ку чу до ви шне ор ги је кр ва ве „же сти не гне ва бо
га раз вра та”. То зна чи да се, не са мо сли ка Ве не ци је, гра да ле по те, 
за ро бље ног епи де ми јом ко ле ре већ и от кри ва ња пан сек си зма као 
кр во жед ног бо жан ства, мо же до жи вља ва ти као је дин стве но умет
нич ко упо зо ре ње на ка та стро фу ко ја пре ти ци ви ли за ци ји. Зна чај
но је да реч „ubel” ко ја се ко ри сти у Ашен ба хој док три ни о не кој 
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ми сте ри о зној прет њи ко ја се над не ла над Ве не ци ју (1, с. 119)2 не 
са мо да на не мач ком је зи ку мо же зна чи ти „бо лест”, у овом слу ча ју 
ко ле ру не го и „зло, не сре ћу”.

Ни је уза луд Бу њин из ме нио на зив но ве ле ко ји је пр во бит но 
за ми слио (Смрт на Ка при ју). Фе но мен смр ти де лу је у Го спо ди ну 
из Сан Фран ци ска у отво ре ној фор ми са мо у при ка зи ва њу жи во та 
по је дин ца (го спо дин уми ре). На дру гом, над лич ном пла ну, он 
пре у зи ма не ку вр сту при кри ве ног об ли ка прет ње, ко ја (за раз ли
ку од ко ле ре у Смр ти у Ве не ци ји) мо же, али и не мо ра да бу де 
ис пу ње на.

Та прет ња је пре не та у але го рич ној умет нич кој ан ти те зи – 
брод „Атлан ти да” на су прот оке а ну и још ђа во лу. По на вља њем те 
ан ти те зе ства ра се емо ци о нал ни на бој око ње. По след њи пут она 
се по ја вљу је у за вр шној про ши ре ној сли ци но ве ле. По што од разу
ме ва ња те ан ти те зе за ви си раз у ме ва ње основ ног умет нич ног зна
че ња но ве ле, по треб но је, та ко ђе, обра ти ти па жњу на пре вод те бу
њин ске сли ке на дру ги је зик, у на шем слу ча ју, на че шки. У ру ском 
ори ги на лу, чи та мо:

И дру ге и тре ће но ћи, бал је био пре пун љу ди – опет усред бе
со муч не бу ре над оке а ном, ко ја је бру ја ла по пут по греб не ми се и 
по смрт не ко рач ни це сре бр на сте пе не ва ло ва оке а на. Без број не ва
тре не очи бро да је два бе ја ху вид не од бе ли не Ђа во лу, ко ји је са сте на 
Ги брал та ра, са ка ме них вра та два ју све то ва, пра тио брод док је 
од ла зио у ноћ и бу ру. Ђа во је био огро ман, по пут ли ти це, али огро ман 
је био и брод, ви ше спра тан, са мно го дим ња ка, ство рен на по нос 
Но вог Чо ве ка са ста рим ср цем. (2, c. 260)3.

У по след њем, нај бо љем че шком пре во ду Ја на За бра ни ја, пре
вод ци ти ра не сли ке за вр ша ва се ре чи ма: „Da bel byl ob rovsky ja ko 
ska la, ale ko rab s mno ha poscho di mi a mno ha ko miny, po sta veny py
chou No ve ho člo ve ka se starym srd cem, byl ješ te ob ro vi tej si.”4 (3, с. 259)5.

Узи ма ју ћи у об зир ме тод ко ји је Бу њин ко ри стио у свом ра ду 
са фе но ме ном смр ти као прет њом, за си гур но се мо же сум ња ти у 
вер ност го ре на ве де них ре чи че шког пре во да у од но су на ру ски 
ори ги нал; у њи ма је уз бу дљи вост Бу њи но ве умет нич ке ан ти те зе 
очи глед но осла бље на. Ов де је ин те ре сант но на по ме ну ти да је 

2 Tho mas Mann, Der Tod in Ve ne dig, Ber lin, 1913, 119.
3 И. А. Бу нин, Иза бранные про из ве де ния, 1984.
4 „Ђа во је био огро ман по пут сте не, али брод са мно го спра то ва и мно го 

дим ња ка, из гра ђен на по нос Но вог чо ве ка са ста рим ср цем, био је још ши ри.” 
(сло бо дан прев. Л. Г.)

5 Ivan Bu nin, No vely, Pra ha, 1989.
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Бу њи но ва но ве ла на ста ла са мо три го ди не на кон оп ште по зна те 
ка та стро фе чу ве ног бро да „Ти та ник”.

Да би смо то по твр ди ли, на ве шће мо не ке од ка рак те ри стич них 
при ме ра.

Нај ја сни ји при мер пред ста вља јед на од пр вих гла ва Смр ти 
у Ве не ци ји. Сна жну же љу Ашен ба ха за пу то ва њем узро ку је лик 
чуд ног му шкар ца, очи глед но стран ца, ко ји оче ку је не што код ула
за на гро бље. Тај та јан стве ни лик раз бу дио је ма шту Ашен ба ха 
– од јед ном до би ја ви зи ју фан та стич ног пеј за жа са ти гром ко ји 
вре ба. To зна чи да и пре пу та у Ита ли ју ју нак про ла зи кроз са бла
сну аван ту ру, у ко јој се, та ко ђе, пред о се ћа ми сте ри о зна прет ња.

Сле де ћа сце на мо же по слу жи ти као дру га вр ста упо тре бе 
ира ци о нал ног мо ти ва: Ашен ба ху (већ у Ве не ци ји) док се да у гон
до лу, на го ве шта ва се гроб. Осим то га, ње га пла ши чи ње ни ца да 
га гон до ли јер од во зи не ком чуд ном, не по зна том пу та њом, те ју нак 
че ка да бу де опљач кан и уби јен.

Све вр сте ми сте ри о зних стра хо ва, до жи вље них у слут њи и 
у ју на ко вој фан та зи ји, вр ло че сто се су сре ћу у Смр ти у Ве не ци ји.

У та јан стве ну ат мос фе ру уро њен је не са мо глав ни ју нак већ, 
та ко ђе, и свет ко ји га окру жу је. По сте пе но за хва та ју ћи Ве не ци ју, 
епи де ми ја ко ле ре већ ду же вре ме на сту па као стра шна тај на.

Та ко ђе, и у Бу њи но вој но ве ли на ла зи мо ори ги нал ну упо тре
бу ми сте ри о зних, ира ци о нал них мо ти ва.

Не што ми сте ри о зно оба ви ја брод ко ји пре во зи ту ри сте. На ро
чи ту уло гу у раз от кри ва њу сли ке пло вид бе „Атлан ти де”, ко ју но се 
та ла си уз бур ка ног мо ра, игра фи гу рапред знак – вре ба ју ћи Ђа во.

Осим то га, зло коб на тај на скри ва ла се и уну тар „Атлан ти де”: 
ка пе тан бро да, по ста ју ћи све стан стра шне прет ње, осла њао се на 
чу до ви шну ма ши ну – али се уми ру је бли зи ном не че га, за ње га 
пот пу но не по зна тог.

На ве де ни при ме ри све до че о је дин стве ном пре пли та њу ствар ног 
с не ствар ним у умет нич кој кон цеп ци ји обе но ве ле, и о вир ту о зној 
упо тре би тог пре пли та ња ра ди раз от кри ва ња по ли мо рф но сти 
пси хич ког све та ли ко ва.

Чак и нај кра ћа ус по ред ба Го спо ди на из Сан Фран ци ска са 
Смр ћу у Ве не ци ји оста ла би не пот пу на и јед но стра на из у зи ма њем 
по гла вља у ко јем Бу њин ски ци ра дру га чи ји умет нич ки свет – испу
њен ду хов ним спо кој ством, сми ре но шћу и ин ту и тив ном са мо ра
зу ме ва ју ћом љу ба ви пре ма жи во ту. У ње му је чо век при ка зан као 
су шти на, чо век ко ји жи ви без сум ње, прет њи и стра хо ва, ра ду ју ћи 
се сва ко днев ном жи во ту.

Бу њин је ство рио ски цу та квог све та у оди ле по ти остр ва Ка
при кроз два по бо жна бр ђа ни наму зи ча ра. Она се, и по сти лу и по 
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са др жи ни, то ли ко раз ли ку је од оста лих де ло ва но ве ле, да ће се 
ов де на ве сти у це ло сти:

Ишли су – и це ла зе мља, ра до сна, пре ле па, сун ча на, про сти
ра ла се под њи ма: сте но ви ти вр хо ви остр ва, ко је је це ло ле жа ло под 
њи хо вим но га ма, и оно бај ко ви то пла вет ни ло у ко јем је пли ва ло, 
и бли ста ва ју тар ња па ра над мо рем пре ма ис то ку, под јар ким сун
цем, ко је је, из ди жу ћи се све ви ше и ви ше, већ по при лич но упе кло, 
и ма гло ви тоазур ни, ују тро још ушу шка ни ма си ви Ита ли је, ње не 
бли же и да ље пла ни не, чи ју ће ле по ту не моћ но из ра зи ти људ ска 
реч. На по ла пу та су ус по ри ли: из над пу та, у пе ћи ни стр мог зи да 
Мон те Со ла ра, у пот пу но сти осве тље на сун цем, сва у сво јој то пли
ни и сја ју, ста ја ла је у сне жно бе лим гип са ним оде жда ма и са кра
љев ском кру ном од зла та ис тро ше ног вре ме ном, мај ка бож ја, крот
ка и ми ло срд на, очи ју по диг ну тих ка не бу, до веч них и бла же них 
уто чи шта свог три пут бла го сло ве ног си на. Об на жи ли су гла ве – 
из ли ва ли су на ив но и по ни зно ра до сне по хва ле свом сун цу, ју тру, 
њој, не по роч ној за ступ ни ци оних ко ји па те у овом злом и ле пом 
све ту и ро ђе них из ње не утро бе у Ви тле јем ској пе ћи ни, у оскуд ном 
па стир ском скло ни шту, у да ле кој зе мљи Ју ди ној... (2, с. 260)6.

По ин тен зив ној на пе то сти из ра за и уз ви ше но па те тич ном 
то ну, ци ти ра но по гла вље под се ћа на ра на ро ман тич на де ла Гор ког, 
на при мер, Ста ри ца Изер гил. По гла вље је умет ну то у при чу о 
пре во зу мр твог го спо ди на, што зна чи да игра уло гу по е тич ког 
кон тра пунк та.

За раз ли ку од по лу бај ко ви тог све та бр ђа на, хе до ни зма и крх
ко сти жи во та го спо ди на, Бу њи но ва по кор ност то ку при ро де и 
но стал ги ја за на род ном ре ли ги о зно шћу, да ле су свој из вор ни умет
нич ки из раз.

Крат ко упо ре ђи ва ње Смр ти у Ве не ци ји и Го спо ди на из Сан 
Фран ци ска во ди до за кључ ка да по сто је нео спор не ка рак те ри сти
ке, ко је су срод не ме ђу ау то ри ма ових де ла. 

Ове но ве ле пред ста вља ју уни ка тан дво ја ки ре кви јем, ко ји 
фа сци нант но раз от кри ва уз не ми ру ју ће стра не ду хов ног све та 
Евро пе по чет ком и уо чи Пр вог свет ског ра та.

Из ван ред ни умет нич ки на ла зи ових но ве ла укљу чу ју сли ку 
чо ве ка као ство ре ња, ко је жи ви у стал ној те ско би, под прет њом 
смр ти и дру гих (за ње га) пре на пор них те шко ћа ствар но сти. Дру
гим ре чи ма, Иван Бу њин и То мас Ман при ка зу ју умет нич ку пер
цеп ци ју чо ве ко вог све та кроз крх ку, про бле ма тич ну ствар ност. 

6 И. А. Бунин, Изабранные произведения, 1984.
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При ка зу ју ин тер ак ци ју чо ве ка са ира ци о нал ним си ла ма ис пу ње
ним ми сте ри ја ма, обо га ће ним сим бо лич ком ви ше знач но шћу; про
дор на пер цеп ци ја по ли морф но сти људ ске пси хе.

За хва љу ју ћи овим вред но сти ма, но ве ле Смрт у Ве не ци ји и 
Го спо дин из Сан Фран ци ска мо гу се де фи ни са ти као не тра ди цио
нал на де ла, у ко ји ма су оцр та не не ке но ве тен ден ци је европ ске про
зе XX ве ка.

Пре ве ле с ру ског 
Бог дан ка Жи ва но вић
Лу на Гра дин шћак




