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РАЗЛИКАУВЕДРИНИ
ТОМАСМАНСМРТ У ВЕ НЕ ЦИ ЈИ И
ИВОАНДРИЋБАЈ РОН У СИН ТРИ

Сажетак: У ра ду се ком па ра тив ном ме то дом про у ча ва ју две при
по вет ке: Смрт у Ве не ци ји То ма са Ма на и Бај рон у Син три Иве 
Ан дри ћа. Ука зи ва њем на слич не мо ти ве и об ра де истих, по ве зу ју 
се по е ти ке два ју пи са ца. Ком па ра ци ја се оства ру је на че ти ри раз
ли чи та ни воа: об ра да гра до ва у овим при по вет ка ма, умет ни ци –  
ју на ци при по ве да ка, фор ма ле по те и љу ба ви за ко јом тра га ју, и 
раз лич ито де ло ва ње ле по те и љу ба ви на њих. По ступ ци и де ло ва
ња глав них ју на ка отва ра ју оп ште ва же ћа мо рал на пи та ња. Те ма 
љу ба ви у исто вре ме по ве зу је и раз два ја ове при по вет ке. По себ на 
па жња усме ре на је на де фи ни са ње раз ли ка у ве дри ни ко ју но се ове 
при по вет ке.

Кључнеречи: То мас Ман, Иво Ан дрић, Ве не ци ја, Син тра, ле по та, 
ле па би ћа, де струк тив ност 

Увод у про блем

При по вет ка Смрт у Ве не ци ји, То ма са Ма на (Tho mas Mann), 
об ја вље на је 1912. го ди не. Не што ка сни је, 1935, Иво Ан дрић 
је об ја вио при по вет ку Бај рон у Син три. Па ра ле ле из ме ђу 
де ла То ма са Ма на и Иве Адри ћа су већ одав но при сут не у 
кри ти ци. Иво Тар та ља у При по ве да че вој есте ти ци обра зла
же „Ан дри ће ву срод ност по из бо ру”1 са То ма сом Ма ном. 
Пе тар Џа џић у сту ди ји Мит ско у Ан дри ће вом де лу уо ча ва 
две до дир не тач ке из ме ђу Ма на и Ан дри ћа: „раз вој ни пут 
умет ни ка” и „по ни ра ње у ле ген де чо ве чан ства”2, и Ра до
ван Вуч ко вић у Ве ли кој син те зи о Иви Ан дри ћу пре доча ва 

1 Тар та ља, И. (1979) При по ве да че ва есте ти ка, Бе о град: Но лит, стр. 86.
2 Џа џић, П. (1992) Мит ско у де лу Иве Ан дри ћа (Хра сто ва гре да у ка ме ној 

ка пи ји), Бе о град: На уч на књи га, стр. 24.
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подудар но сти Про кле те авли је и Ма но вог ро ма на Јо сиф и 
ње го ва бра ћа. 

Ука зи ва ња кри ти ке на бли скост два ју пи са ца и њи хо вих ју
на ка су ја сне, али раз ли ке из ме ђу њих су још упе ча тљи ви је.  
Две ета пе пи са ња, два про це са, две при по вет ке Смрт у Ве
не ци ји и Бај рон у Син три  оштро се раз ли ку ју по од но су пи
са ца, уде лу све сти али про жи ма их јед но стре мље ње, срод
ност ци ља. Ју на ци ових при по ве да ка, мо гло би се твр ди ти, 
по ве за ни су истом љу бав ном ни ти. 

Два иста пу та, два тра га ња за ле по том, Ма но во и Ан дри
ће во, са мо су на из глед исти, али се су штин ски раз ли ку ју. 
Не мо гу ће је го во ри ти о ле по ти, а пре ћу та ти љу бав ко ју та 
ле по та иза зи ва у чо ве ку. Ле по та оте ло тво ре на у два људ ска 
би ћа раз ли чи тих по ло ва, раз ли ку је се у осе ћа њи ма. Оба су 
са на зна ком не чег де мон ског, оба су као сно ви ђе ња, али је 
Ан дри ће во „ма ло ство ре ње” ете рич ни је од Ма но вог, чи сти
је и све о бу хват ни је. Оно иза зи ва ду шев на стра да ња, пат њу 
и бол, али та пат ња ви ше ли чи на ка тар зу ко ју пре жи вља
ва књи жев ни ју нак, да би се на кра ју по ка зао све тли јим и 
бољим.

Жуд ња као нео ства рен сан и не у те шна жеђ леб ди над Ашен
ба хом и Бај ро ном, она се ну ди као ле по та, за го нет ка и тај
на. Енер ги је Та ђа и де вој чи це из Син тре ни су по ду дар не са 
ду хов ним енер ги ја ма Ашен ба ха и Бај ро на, сто га на сту па 
жуд ња. Не мо гућ ност од је ка и пре ли ва ња енер ги је у дру го 
би ће ства ра свет без уза јам не при влач но сти и уну тра шњег 
про жи ма ња.

Град

Ман и Ан дрић, при сту па ју раз ли чи тим ре ше њи ма при ка за 
гра да у ко ји сме шта ју рад њу. Сво је гра до ве – ју на ке они би
ра ју пре ма ју на ци ма при по ве да ка, пре ма њи хо вим те жња ма 
и же ља ма. Ве не ци ја је град љу ба ви, кар не вал ски град, град 
ко ји под ма ска ма кри је сво је ле по те. У та кав град, град са 
бо га том љу бав ном исто ри јом, То мас Ман је сме стио Ашен
ба ха, ње го ву за љу бље ност и те жњу ка ле пом Та ђу. Син тра је 
гра дић у бли зи ни Ли са бо на, градa фа до му зи ке и ро ман ти ке. 
Град у ко ме су на гла ше не пат ње за нео ства ре ним љу ба ви ма, 
у ко ме се чу ла из о штра ва ју и ма ме на љу бав, аде ква тан је за 
Бај ро но ву че жњу.

Град је од ред ни ца спо ља шњег про сто ра ко ји је отво рен, 
при сту па чан сва кој људ ској је дин ки, док уну тра шњи про
стор чо век ства ра са мо за се бе, као соп стве но скло ни ште. 
Ве не ци ја је град у се вер ној Ита ли ји, ко ја оли ча ва укр шта ње 
раз ли чи тих сти ло ва: ита ли јан ског, арап ског, ви зан тиј ског и 
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ре не сан сног. Ма но ва ин те ре со ва ња и ис ку ства ин спи ри са
ла су и ство ри ла овај град – лик. То мас Ман је бо ра вио у 
Ве не ци ји 1911. го ди не, ова по се та је у мно го ме до при не ла 
на стан ку при че.3

Гу став фон Ашен бах до ла зи из Мин хе на, по том па ро бро дом 
пре ко Пу ле у Ве не ци ју. Ње гов до жи вљај Ве не ци је и ње не 
ле по те је про мен љив, и од го ва ра про мен љи во сти ње го вог 
рас по ло же ња. Же ља за пу то ва њем, и Ве не ци јом, код Ашен
ба ха се ја вља као же ља за бе гом, че жња за да ле ким и но вим, 
и жуд ња за осло бо ђе њем. Као ло ги чан из бор, на кон ду жег 
пре ми шља ња, на ме ће се Ве не ци ја. Ве не ци ја го ни у сло бо ду:

„И та ко ју је опет угле дао, чу де сну лу ку, онај за сле
пљу ју ћи склад фан та стич них гра ђе ви на ко ји је Ре
пу бли ка из но си ла пред по гле де мо ре пло ва ца пу не 
стра хо по што ва ња: ла ку ди во ту па ла те и мо ста уз ди
са ја, сту бо ве на оба ли са ла вом и све цем, бок хра ма 
из бај ке, ги зда во ис ту ре ни, по глед на про лаз кроз ка
пи ју и на џи нов ски сат; и гле да ју ћи про ми шљао је 
да онај ко ји у Ве не ци ју сти же су вим, на же ле знич
кој ста ни ци, ула зи у па ла ту на стра жња вра та, и да 
не тре ба ни ка ко дру га чи је до ла зи ти но што он са да 
чи ни, да тре ба са мо бро дом, са мо са ви со ке пу чи не 
сти за ти у нај не ве ро ват ни ју ва рош.”4

Амби ва лент на при ро да Ашен ба хо ва јед на ка је ам би ва лент
ној при ро ди ње го вог до жи вља ја Ве не ци је. Она је „ма зна ле
по ти ца” и „не ве ро ват на ва рош”, али и ме сто ко је Ашен ба
ху до но си уну тра шњи не мир. Ми рис Ве не ци је, ко ји пра ти 
Ашен ба ха, ми рис је тру ле жи, од врат не за па ре, ко ји ле жи по 
ули ца ма. У тре нут ку кад по же ли да је на пу сти, он ће осе ти
ти бол, ду бо ку ду шев ну пат њу и но шен тим осе ћа њем вра
ти ће се на траг. „Ве не ци ја Ваг не ра, нај ве ће опа сно сти, Ве не
ци ја Ни чеа, спа си о ца, ко ји ју је опе вао леп ше но ико, – она 
се ту пре ли ва са сво јих ’ти сјућ ша ре них са мо ћа’, као сли
ков на по за ди на за ја сну пла сти ку пред ње фи гу ре. Нај фан та
стич ни ји ко мад ис то ка пре не сен у европ ску кла си ку, она је 
тле ка мо се из ли ла стра шна бо лест и ди о ни зиј ски за нос ко ји 
обо је до ла зе са истoка, из исте Ин ди је... Па ипак, ја сни је 
но Ве не ци ја ко ја је при сут на у ствар но сти, жи ви ту Хе ла да, 

3 Ка тја Ман (Ka tia Mann), же на не мач ког пи сца, по све до чи ла је о оп чи
ње но сти ау то ра је да на е сто го ди шњим де ча ком на пу то ва њу у Ве не ци ју у 
књи зи Мо ји не на пи са ни ме мо а ри. Као мо дел за Та ђа, глав ног ју на ка при
че, Ма ну је по слу жио пољ ски ба рон Вла ди слав Мос (Wladyslaw Mo es), 
ко га је као де ча ка за и ста срео у Ве не ци ји.

4 Ман, T. (2001) Смрт у Ве не ци ји, у: Иза бра на де ла (прир. Ани ца Са вић 
Ре бац), Бе о град: Де ре та, стр. 169.
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при сут на у иде ји: Хе ла да Пла то на и пла сти ке, у ми сли ма 
Ашен ба хо вим и у фи гу ри ле по га де ча ка.”5

Ман и Ан дрић на раз ли чи те на чи не при ка зу ју сво је гра до
ве – ју на ке. Ве не ци ја је про мен љи ва, не стал на, Син тра је 
су бли ми ра на, јер Бај ро но ва осе ћа ња и те жње ка ле пом ни
су не стал не и про ме љи ве. Бри шу ћи гра ни це из ме ђу спо
ља шњег и уну тра шњег све та, Ан дрић нам ус кра ћу је опис 
при род них ле по та Син тре, да ју ћи пред ност Бај ро но вом 
уну тра шњем све ту. У Ан дри ће вој при чи Бај рон у Син три, 
не ма ни јед ног опи са те ле по те, ни јед не ре чи о чу де сним 
грађе вина ма и ма ур ској ар хи тек ту ри6. 

Ан дрић нај ве ро ват ни је ни је ус пео одо ле ти ча роб ној Син
три, те ју је, мо жда, опи сао ба рем у оном де лу кад Бај рон 
с дру штвом и по слу гом ула зи у гра дић. Ме ђу тим, од прет
поста вље ног опи са остао је са мо де лић:

„Пред њим су се отва ра ле све но ве те ра се, све но ви 
пу те ви и све ши ри ви дик: два на ест ми ља зе ле не рав
ни це уо кви ре не по ја сом мо ра и бес кра јем не ба. Ни је 
осе ћао на пор. Чи ни ло му се не да се пе ње, не го да 
ра сте. Ниг де жи ва ство ра. Ни пти це ни је би ло. Ми
слио је: нај по сле, ево јед на зе мља у којој је са мо ћа 
ве се ла! 

Хи та ју ћи тим ста за ма уре за ним у бе де ме и са стал
ним из гле дом на да ле ке вр то ве и још да ље мо ре, 
су срео је из не на да јед ну де вој чи цу нео д ре ђе них 
година.”7

Син тра у Бај ро но вом до жи вља ју до би ја од ли ке ње го вог ду
хов ног ста ња. Он не осе ћа на пор док се пе ње на зе ле ни вис, 
јер ти ме ду хов но уз ра ста ка ле пом, ка су сре ту са де вој чи
цом ко ја ће у ње му про бу ди ти нај ду бљу че жњу ка бо љем и 

5 Са вић Ре бац, А. (2001) То мас Ман и про блем умет ни ка, пред го вор у: 
Иза бра на де ла, Бе о град: Де ре та, стр. 26.

6 По сто ји опис гра ди ћа у пу то пи су Пор ту гал, зе ле на зе мља, у ко ме Ан
дрић опи су је Син тру ко ја је „ле ђи ма при сло ње на уз мр ке бре го ве, а ли
цем окре ну та ка рав ни ци”, опи су је „дво рац са пре о ста лим на ме шта јем, 
ма ло дво ри ште са ше др ва ном и клу пом на ко јој је Ка мо енс чи тао сво је 
сти хо ве кра љу Се ба сти ја ну, а сва ки про зор, сва ка те ра са, отва ра пред ва
ма, под но вим углом, је дин ствен ви дик од двад се так ки ло ме та ра зе ле не 
рав ни це по ру бље не нео д ре ђе ном пру гом мо ра ко ја бље шти и из гле да, 
у да љи ни, кру то и не по мич но као да је Де пи е дра, де ме тал, као ду ша 
Ка мо ен со ве ним фе.” Опи су је трг с че смом, те ра се у зе ле ни лу, буј но и 
зе ле но др ве ће по стр мим об рон ци ма бре го ва, мр ша ве де вој чи це ко је на 
тр гу ис под те ра се про да ју уку сне и слат ке ко ла че, „са те ко ји ис ку ца ва
ју с не ви дљи вог тор ња као нај леп ша по по днев на му зи ка”; Ан дрић, И. 
(1964) Ста зе, Ли ца, Пре де ли, Бе о град: Мла дост, стр. 140.

7 An drić, I. (2011) Pri če o mo ru, Be o grad: La gu na, str. 6970.
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већем све ту. Бај ро но ва са мо ћа у Син три је ве се ла, са мо ћа 
на кон су сре та са „ле пим би ћем” про све тљу је Бај ро на, чи не
ћи га бо љим. Су бли ми ра ност при ка за и је згро ви тост Син тре 
у су гла сју су са ду хов ним ста њем Бај ро на јер он до жи вља ва 
про жи ма ње са нај ви шим иде ја ма као што су љу бав и ле по та. 
Син тра је осло бо ђе на спо ља шних гра ни ца, фи зич ког опи
са, али јој је при до да то уну тра шње осе ћа ње ми ра ко је не 
ремете жи ви ство ро ви.

Ашен бах се бо ри са Ве не ци јом, до жи вља ва је и ме ња, при
ла го ђа ва. Бај рон је крат ко и јед но став но у Син три. Она се 
пред њим отва ра, гу ра ју ћи га у про сто ре фан та зи је. Ју на ци 
при по ве да ка Смрт у Ве не ци ји и Бај рон у Син три ру ше при
род не гра ни це, ства ра ју ћи уну тра шње све то ве за сно ва не на 
те жњи ка ле пом и љу ба вљу. Уло гу про зо ра, пор та ла из ме
ђу два све та за у зи ма ју оте ло тво ре ња ових те жњи. Фи зич ки 
про стор, град – ју нак, при су сре ту са ле пим би ћем по при
ма осо би не уну та шњег све та глав ног ју на ка, чи ме се бри шу 
гра ни це из ме ђу два све та.

Про блем умет ни ка

Два гра да, пре ва зи ла зе сво је фи зич ке од ред ни це, су бли ми
ра ју ћи се у ис тој же љи и че жњи. Тра га ње за ле по том по ве
зу је два умет ни ка, али их раз два ја де ло ва ње ле по те. Ашен
ба хо ва ле по та је се бич на, за ро бље на у Та ђу без мо гућ но
сти да се по де ли, Бај ро но ва, оли че на у мла дој Ли са бон ки, 
ле по та је ко ја се умно го стру ча ва. Ашен бах је по ра жен на 
жи вот ном и љу бав ном пла ну, Бај рон, ме ђу тим, ода је ути сак 
ис пу ње но сти. Лич на ис ку ства То ма са Мана и Иве Ан дри ћа 
о су ко бу гра ђа ни на и умет ни ка у јед ној осо би, до би ла су са
мо ста лан жи вот у ли ко ви ма Бај ро на и Гу ста фа Ашен ба ха. 
Ек ста за умет ни ка но си ван чо ве чан ка рак тер, че сто њи хо ва 
чо веч ност до ла зи из оску ди це чо веч но сти, што умет ни ка 
чи ни нај по год ни јим за су дар с ле пим.

Гу став Ашен бах је ју нак То ма са Ма на, за ми шљен као при
зна ти и по што ва ни умет ник. Он је сво ју умет нич ку ег зи
стен цју за сно вао на од лу ци да по ри че зна ње, да га од ба цу је 
уко ли ко је оно по доб но да обес хра бри, по ни зи во љу, осе ћај 
и страст. „Слом и тра ги ка Гу ста ва Ашен ба ха, и као умет ни
ка и као чо ве ка, ја вља ју се на под ло зи ње го вог пси хо ло шко 
мо рал ног пор тре та са по чет ка при по вет ке. Тек са гле да ва
њем ра спо на из ме ђу оно га, што је, пре ма сло ву при по ве сти, 
био ње гов жи вот и оно га што се на су прот то ме, до го ди ло 
у Ве не ци ји (у рав ни ре ал них зби ва ња) и у ње го вом ду ху ( 
у сим бо лич ко ми то ло шкој рав ни, ко ја ону ре ал ну ’до пу њу
је’ и об ја шња ва), мо гу ће је схва ти ти и про це ни ти раз ме ре 
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ње го ве тра ги ке.”8 Бит не цр те Ашен ба хо ве ства ра лач ке лич
но сти су у са гла сју са Ни че о вим иде ја ма, ко је су у ве ли кој 
ме ри од ре ди ле Ма но во ства ра ла штво. Ман је о умет ни
ку го во рио као о чо ве ку, бор бу чо ве ка и ду ха пре нео је на 
поједин ца ко ји је гра ђа нин и умет ник. 

Ан дрић је свом ју на ку дао име слав ног пи сца Бај ро на9. Сло
бо дар ски дух и пе снич ко де ло ен гле ског бун тов ни ка не сум
њи во су на дах ну ли Ан дри ћа, те је у цен тар су ко ба са ле
по том по ста вио „си но ним ро ман ти зма”10. За де ла Бај ро на 
ин ди ка ти ван је је дан по се бан тип ју на ка, чи ји се ве ли ки део 
ка рак те ри сти ка мо же при пи са ти са мом пи сцу. Пи сца Бај ро
на и бај ро нов ског ју на ка ка рак те ри ше га је ње љу ба ви ко ју је 
сру ши ло дру штве но нео до бра ва ње, по бу на, прог он ство, тај
на про шлост. Не ко ко је бе жао од не за до во ља ва ју ће ствар
но сти у жи во ту, по го дан је за су срет с ле пим у књи жев ном 
де лу. „Про гла ша ва ју ћи жи вот сва ког чул ни ка за па као, Ан
дрић у овој при чи го во ри о дра ми људ ске же ље уоп ште, ка ко 
је он ви ди, при че му оно спе ци фич но ро ман ти чар ско, и бај
ро нов ско, у то ме не мо ра, и не тре ба, да бу де пре не брег ну то 
или по ти сну то у ту ма че њу.”11

Тра га ње за фор мом уни вер зал но ле пог је веч но, не су мљи во 
је са мо умет ни ку да то да у фи зич ком об ли ку про на ђе ме та
фи зи ку, сто га не чу ди из бор глав них ју на ка ве ли ких умо ва, 
срод них по бли ско сти. 

Тра га ње за фор мом ле пог, тра га ње за љу ба вљу

Сло жен сплет ду хов них про бле ма, пси хо ло шког раз во ја и 
естет ских зна чај но сти на сли чан на чин при ка зан је у две ма 
при по вет ка ма. Бри са ње гра ни це из ме ђу умет но сти и жи во та 
мо же учи ни ти са мо по ја ва ле по те. Смер на и иза зов на, та јан
стве на, та ква ле по та је не до сти жна иа ко је на до хват ру ке. 
Ман и Ан дрић сво је ју на ке ста вља ју пред исту фа сцина ци ју –  
фа сци на ци ју ле по том. 

8 Сто ја но вић, Д. (1997) Па ра док сал ни кла сик То мас Ман, Бе о град: За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, стр. 33.

9 Лорд Џорџ Гор дон Бај рон (Ge or ge Gor don Byron)  (22. ја ну ар 1788 – 19. 
април 1824) био је пе сник, ен гле ски ро ман ти чар; сте као је ме ђу на род ну 
књи жев ну сла ву епом Чајлд Ха ролд, а по том и по е мом Дон Жу ан. Ње гов 
жи вот и де ло уско су по ве за ни, до пу њу ју се и ства ра ју го то во не де љи ву 
це ли ну. По да ци го во ре да је Бај рон бо ра вио у Ли са бо ну 1809, ве ро ват но 
да је та да по се тио и Син тру. Пу то пи си, пи сца Бај ро на, и ње го ва пу то ва
ња све до че о ле по ти овог гра да, за то не чу ди спој глав ног ју на ка при че и 
ме ста рад ње.

10 Сто ја но вић, Д. (2003) Ле па би ћа Иве Ан дри ћа, Под го ри ца / Но ви Сад: 
Цид / Пла то не ум, стр. 60.

11 Исто, стр. 60. 
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Мла ди Ерос, оте ло тво ре ње же ља Ашен ба хо вих, по ма ља се 
пред њим „као про стра ни ве чер њи хо ри зонт”. Са чу ђе њем ће 
Ашен бах при ме ти ти ње го ву са вр ше ну ле по ту, бле ди и љуп
ко озбиљ ни лик, ко ји је окру жен увој ци ма ко се бо је ме да.  
Ле по та де ча ка, опис ње го вих ча ри, под се ћа на нај љубавнији 
при каз же не, на Пе трар ки ну Ла у ру ко ја се из Кан цо ни је
ра пре не ла у Ма но ву Ве не ци ју. Пла ви увој ци Та ђа, ко ји се 
спу шта ју на че ло и врат, ње го ва ко жа бо је сло но ве ко сти, 
под се ћа ју на ле по ту ан тич ких скулп ту ра. Оба ви је на ве лом 
митоло ги је и маг но ве ња, Та ђо ва ле по та је смр то но сна.

Сва ки но ви су срет са Та ђом, Ашен ба ху до но си но ву фа сци
на ци ју, но ву за не се ност и оп чи ње ност, али она ни је јед но
стра на фа сци на ци ја ле по том, већ љу бав ни за нос. Ашен бах 
ће у јед ном тре нут ку, се би при зна ти ту не до зво ље ну љу бав: 

„(...) ша пу тао је осве ће ну фор му лу че жње, – не мо
гућ ну ов де, ап сурд ну,  не до стој ну, по ква ре ну, сме
шну, а ипак све ту, још и ов де ча сну: ’Ја те во лим!’”12 

По ста вља се пи та ње, да ли Та ђо као „ле по би ће” про во ци ра 
да бу де во љен. Фа сци на ци ја ле по том ни је јед на ка љу ба ви, 
али оне на ста ју из истих енер ги ја. Та ђо се Ашен ба ху са мо 
сме шио: бли ско, умил но и отво ре но, осме хом без за во ђе ња, 
без пре тен зи ја.

„Био је то осмех Нар ци са ко ји се на ги ње над во де
но огле да ло, онај ду бо ки, оча ра ни, при ву че ни осмех 
са ко јим он пру жа ру ке пре ма од се ву ро ђе не ле по
те, – је дан са свим ма ло гр че ви ти осмех, гр че вит без 
без над но сти сво је те жње да по љу би дра же сне усне 
сво је сен ке, ко ке тан, ра до знао, и не што ма ло из му
чен, за лу ђен и за лу ђу ју ћи.”13

Ми то ло ги ја сун ца и сун че ве све тло сти, ја ви ће се као ре
флекс ко смо го ни је и по ет ске ми то ло ги је сун ца. Сун це од
вра ћа Ашен ба хо ву па жњу са ин те лек ту ал них по ја ва на чул
не, то ли ко да ње го ва ду ша од ра до сти за бо ра вља на сво је 
пра во ста ње.

Јер ле по та, мој Фа и дре, са мо она је у исти мах и дра га и 
вид на: она је, упам ти то! Је ди ни об лик ду хов но га све та ко ји 
мо же мо при ми ти чу ли ма, под не ти чу ли ма. А шта ли би би ло 
с на ма кад би нам се ра зум и вр ли на и исти на чул но при ка за
ли? Не би смо ли не ста ли и са го ре ли од љу ба ви, као не ка да 
Се ме ла пред Зев сом? И та ко је за чо ве ка ко ји осе ћа ле по
та пут ка ду ху – са мо пут, са мо сред ство, ма ли Фа идре... А 

12 Ман, Т. нав. де ло, стр. 209.
13 Исто, стр. 210.
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затим је из ре као нај фи ни је лу кав ство, тај пре пре де ни удва
рач: То на и ме да је онај ко ји љу би бо жан ски ји од љу бље но
га, јер је у оно ме бог, а у ово ме ни је, – ту нај не жни ју, нај по
дру гљи ви ју, мо жда, ми сао ко ја је ика да за ми шље на, из ко је 
из ви ре сва вра гол ни ја и сва нај та на ни ја сласт че жње.14

Ле по та се не ми нов но до во ди у ве зу са љу ба вљу. За љу бље
ност Ашен ба хо ва у мла дог Та ђа, от кри ва се у ње го вој љу
бо мо ри и бри жно сти. У тре нут ку ка да нај бо љи Та ђов друг, 
ко га су зва ли „Ја шу”, по љу би Та ђа у образ, Ашен бах до ла зи 
у ис ку ше ње да му при пре ти пр стом. Љу бо мо ра до би ја свој 
ви ши об лик, об лик бри жно сти, ка да је Та ђо обо рен у пе сак, 
Ашен бах ће по же ле ти да му по мог не.

Ашен ба хо ва опи је ност ле по том Та ђа је ерот ског ка рак те ра. 
Ње го ва че жња за де ча ком рав на је оп се си ји. Ашен бах пра
ти Та ђа у же љи да га до дир не, да му се обра ти, не у мор но га 
по сма тра и тра жи у ту ђим ли ци ма, на лик је пре да то ру ко ји 
вре ба сво ју жр тву, а опет, у тре нут ку кад јој се при бли жи он 
устук не. 

Ан дри ћев ју нак се та ко ђе пре да је фа сци на ци ји ле по том, али 
она не до би ја при звук ерот ског. Ан дри ће ва, као и Ма но ва, 
есте ти ка скоп ча на је са де мо ни змом. Бај рон по се ду је од ли ку 
де мон ског – хро мост. „Зло ко је во ди ка ле по ти не мо же оста
ти то што је сте у сво јој из вор ној не по му ће но сти“15  Бај рон 
ви дев ши у маг но ве њу бла гу и на сме ја ну мла ду Пор ту гал
ку осе ћа стид, као при кри ве ни осе ћај кри ви це. „Не по зна то 
зло” је оте ра ло Бај ро на из Ен гле ске, „ши ба ју ћи га све том”, 
зло исто вет но че жњи Ашен ба ха за пу то ва њем, и Ве не ци јом. 
Пред о дре ђе ни за су срет са искон ским, у овим ју на ци ма ја
вља се зло, као же ља за бе гом, че жња за да ле ким и но вим, 
жуд ња за осло бо ђе њем.

Ете рич на ле по та у при по ве ци Бај рон у Син три оба ви је на је 
ве лом де мон ског. Чи ње ни ца да се мла да Пор ту гал ка ја вља у 
су мрак да је јој из ве сну „со лар ну при ро ду” ко ја је из ме ње на, 
али и да ље упу ћу је на сјај но, ле по, све то и све тло. Оде ве на 
у бе лу ха љи ну Пор ту гал ка је ма р ки ра на бе лом бо јом ко ја 
сим бо ли зи ра чи сто ћу, све жи ну, ла ко ћу и до бро ту, али је си
но ним и за зи му, хлад но ћу и да љи ну. Она је сим бол не ви
но сти, чи сто ће и по ште ња, али у по је ди ним кул ту ра ма ова 
бо ја сим бо ли зи ра ту гу и жа ље ње. Де вој чи це оде ве не у бе лу 
ха љи ну се у не мач ким ле ген да ма, по ја вљу ју у под не и за сле
пљу ју сво јом ле по том. Сма тра ју их до брим ду хо ви ма ко ји 
ле че и окре пљу ју, а Бај ро но ва же на – при ви ђе ње не сличан 

14 Исто, стр. 203.
15 Сто ја но вић, Д. (2003) нав. де ло, стр. 52.
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на чин ле чи и окре пљу је. Она се ја вља над дво стру ким по
но ром, нео че ки ва на као фан та зма, по сла та од не ке ви ше и 
не до сти жне си ле као што је и она са ма.

„Ста ја ла је на иви ци бе де ма, по ред јед не ма ле ка ме
ни те стра жар ни це ко ја је би ла на пу ште на и пра зна. 
Ис кр сла је ту пред њим нео че ки ва но, као по сла та од
не куд, од не ког, са не ком по ру ком. У чи стој ха љи ни 
од бе ла плат на, са за га си тим по лу а фри кан ским ли
цем, ма лим но сом ши ро ких но сни ца, ко је ода ју не
по сред ност, и са па мет ним очи ма пу ним здра вља и 
ве се ло сти.”16

Уза вре лу крв и жеђ, иза зва ну бли зи ном же не Бај рон је га сио 
„и не ком осло бо ђе ном, но вом и све тлом ми шљу об у хва тао 
ово жи во и на сме ја но људ ско створење”17 

Ан дри ће ва мла да Пор ту гал ка ни је на лик на са бла жњи ву 
Ло ли ту На бо ко ва. Хум берт све сно при зна је да је Ло ли ти 
уни штио де тињ ство и пре ра но је гур нуо у свет од ра слих, 
док Бај рон на су прот то ме ни је учи нио ни је дан ко рак ко ји 
би ски нуо вео не до дир љи вос ти са мла де Пор ту гал ке. Ње не 
су ве усне ма ме и иза зи ва ју уз бу ђе ње на лик ерот ском, али 
она де лу је бе за зле но и чед но. Ан дри ћев сен зу ал ни при каз 
уса на, је ди ни је тон ерот ског:

„Њи ха ла се ла га но и гле да ла га, на сме ја на, пра во у 
очи, вла же ћи је зи ком увек су ве усне. Ни шта не ма 
уз бу дљи ви је од уса на ових пор ту гал ских же на! Оне 
има ју не што и од ве ге тал ног и од ми не рал ног све та. 
Не пра вил не као слу чај но рас пу кла смо ква, оне по ка
зу ју од ка кве је вре ле, там не и слат ке кр ви па ну три ца 
овог сит ног и до зре лог те ла. Тек на кра је ви ма оне су 
мал ко мо де ли ра не као усне у же на кав ка ске ра се, али 
и ти ку то во ви уса на гу бе се у нео д ре ђе ној сен ци, као 
пу зу ћи на ли шћу би ља.”18

Же на са бре га из Син тре има ла је чи сту бе о ња чу и зе ни це 
као од то па за ко је у Бај ро ну бу де жуд њу и же љу. Ме ђу тим, 
кул ту ра сти да и сне би ва ња де лу је не у мо љи во. „Же ља ни је 
сне би вљи ва, ако је нео ме те на, ни ти се ру ко во ди пре све га 
по што ва њем. Ди вље ње пре ма ле по ти у ко ме она мо же уче
ство ва ти као же ља, ни је, ка ко је у овој при чи схва ће но, до
вољ на за шти та ’све ти њи лич но сти’ пред ак ци јом же ље ко ја 
ис пу ња ва ’му ље ви те ви зи је’”19 Ње го ва жуд ња је не у то ље на, 

16 An drić I. (2011) нав. де ло, стр. 70.
17 Исто.
18 Исто.
19 Сто ја но вић, Д. (2003) нав. де ло, стр. 56.
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же ља не ис пу ње на, док очи мла де Пор ту гал ке не у мор но пра
те сво ју жр тву. Две звер ке се оби ла зе и њу ше, њи хов су срет 
на зе ле ном ви су у Син три пред ста вља су срет са ле по том 
која се не при сва ја. 

Дра ган Сто ја но вић на во ди да је ле по ти те шко у ску че ном 
све ту, „ле пом би ћу по себ но не из др жљи во”20, ме ђу тим, Бај
ро но во „ле по би ће” оста је чи сто и чед но, јер ле по та ње го вог 
би ћа ни је де струк тив на, ни по се бе, ни по са мог Бај ро на. 
Ле по та ко ја у Ве не ци ји про го ни Ашен ба ха, уни шта ва са му 
се бе па Та ђо ода је ути сак бо ле шљи вог де ча ка, али је ле по та 
коб на и по са мог Ашен ба ха. 

Ли це и на лич је ле по те – ли це и на лич је љу ба ви

Ле по та и љу бав су че сто угро же не и угро жа ва ју ће, мо гућ но
сти ма да за не су, оне се ши ре на дру га би ћа, де ло ва ња ле по те 
и љу ба ви у том сли слу су раз лич ита, у до ди ру са ле пим от
кри ва се чо ве ко ва при ро да, от кри ва се ли це и на лич је љу ба
ви. Ашен бах и Бај рон су смрт ни ци ко ји се сре ћу са искон
ским. Њи хо ве при ро де се раз ли ку ју, те и ле по та раз ли чи то 
де лу је на њих. „Ле по та иза зи ва по ре ме ћа је сва ке вр сте, али 
не мо гу ће је про ћи по ред ње, као да ни је ни би ла ви ђе на, као 
што ни је мо гу ће ста ја ти пред њом ’па гле да ти’.”21 Ра зум се 
по вла чи пред при зо ром ле по те, а тра ги ка умет ни ка по ста је 
из ра же ни ја, ви дљи ви ја. 

На Ма но вог ју на ка ле по та де лу је де струк тив но, ско ро гро
теск но. При ла зе ћи Ве не ци ји, Аше нбах се згра жа ва над 
при зо ром ста рог ки цо ша ко ји на кла па о сво јој дра га ни, над 
ње го вим очај ним по ку ша јем да из гле да мла ђе, да бу де мла
ђи. Под ути ца јем су сре та са Та ђом, Ашен ба ха је го ни ло да 
се те ле сно осве жи и об но ви. Же ља за по се до ва њем ле по те 
(сво је и ту ђе) Ашен ба ха чи ни сме шним, пре тва ра ју ћи га у 
клов на не ког ур не бе сног цир ку са. Се де ћи за ва љен у сто ли
цу, под при ти ском ле по те, чи нио је оно што га је згра жа ва ло, 
по ку ша вао је да бу де мла ђи. Фар ба ју ћи ко су, чи не ћи обр ве 
сра зме р ни јим, под цр та ва ју ћи ка пак, ства ља ју ћи на усне кар
мин, Ашен бах се пре тва ра у сли ку ко ја је у ње му про бу ди ла 
гро зу.

„Ко зме ти чар се нај зад за до во љи, и по оби ча ју та квих 
љу ди за хва љи вао је са пу за вич ком уч ти вош ћу оном 
ко га је та ман услу жио. ’Не знат на по моћ’, го во рио 
је, до да ју ћи још при кра ју не ку сит ни цу Ашен ба
хо вој спо ља шњо сти, ’го спо дин се са да мо же мир но 

20 Исто, стр. 30.
21 Сто ја но вић, Д. (2003), нав. де ло, стр. 342.
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за љу би ти’. Оп чи ње ни оде, сре ћан као у сну, збу њен 
и стра шљив. Кра ва та му је би ла цр ве на, слам ни ше
шир са ши ро ким обо дом био је омо тан тра ком у 
више бо ја.”22

Ашен ба хо во „улеп ша ва ње” са мо је по чет но де ла ње у ни зу. 
Ашен бах ко ји се по све тио бо гу ло ги ке Апо ло ну и ко ји је 
од ба цио моћ Ди о ни са,  са да је из ло жен ње го вом гне ву. Из
гле да да је Ди о нис пра тио Ашен ба ха у Ве не ци ју, са на ме ром 
да га уни шти. Мла ди Ерос је Ашен ба хо ва пер со ни фи ка ци
ја љу бав не стра сти и ства ра ла штва. Пла тон Еро са у Го зби 
озна ча ва као де мо на. Де мон ска при ро да Та ђа са кри ве на је у 
жуд њи ко ју он иза зи ва у Ашен ба ху. Та ђо Ашен ба ху до но си 
без на ђе и смрт, ли ша ва ју ћи га и оп ште ва же ћих мо рал них 
на че ла. За не сен соп стве ном че жњом, же љом, Ашен бах ће 
ри зи ко ва ти жи вот во ље ног. Он са зна је да у Ве не ци ји вла да 
ку га, све стан чи ње ни це да она мо же угро зи ти жи вот осе
тљи вог Та ђа, не ко ли ко пу та ће по же ле ти да упо зо ри пољ ску 
по ро ди цу на до ла зе ћу бо лест. Страх да ће из гу би ти при ли ку 
„ле пог” му не до зво ља ва да то учи ни. Пред љу ба вљу Ашен
бах не свесно по ста је де струк ти ван, гу бе ћи из ви да мо рал на 
на че ла.

Као крај њи ре зул тат до ди ра са де струк тив ном си лом ле по
те, усле ди ће смрт. Ерос, Та на тос и Фо бос се су бли ми ра ју 
у Ашен ба ху. Страх да мо же оста ти без „ле пог би ћа” стра
шни ји је од смр ти са ме. Та на тос се Ашен ба ху при шу њао, 
док  он очи ма пра ти мла дог Еро са. Гле да ју ћи Та ђа као да 
га ви ди пр ви пут, уто нуо је у ду бок сан, а већ истог да на 
свет је при мио вест о ње го вој смр ти. За раз ли ку од Ма но
ве при по вет ке, ко ја фа сци на ци ју ле по том по ве зу је са смр ћу, 
код Ан дрића ле по та не до но си уни ште ње, ни Бај ро на а ни 
де вој чи це.

Мла да Пор ту гал ка за Бај ро на ни је са мо оли че ње ле по те, она 
је на да све људ ско би ће, ко је има сво ју крв, сво је ср це, очи, 
ро ди те ље. Он не ће учи ни ти ни шта што би по љу ља ло ње но 
де тињ ство или је по ре ме ти ло на би ло ко ји на чин, те она не 
под ле же уни ште њу. Оно се не при бли жа ва ни мла дој Пор ту
гал ки до вољ но да јој из ме ни де тињ ство и ти ме упр ља ње ну 
чи сто ту, али ни Бај ро ну, јер га су срет са ле по том чи ни пи
то ми јим и бо љим. Оно што чо ве ка учи ни бо љим не мо же 
има ти при ме се де струк тив но сти и ау то де струк тив но сти, а 
та ква љу бав је нај леп ши хва ло спев љу ба ви.

Бај рон Ма ло ство ре ње чу ва у се би, као кра так дах иза 
скло пље них уса на не же ле ћи да га оно на пу сти. Су срет са 

22 Ман, Т. нав. де ло, стр. 236.
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лепо том, са Ма лим ство ре њем по сла тим од не куд, Бај ро на 
оплеме њу је, чи ни га бо љим. У го во ру ју је про на ла зио у 
ре чи ма, у пот пи су је до дао ма лу цр ти цу ко ја је њен траг. 
Ле по та је оста ла у ње му за ро бље на, умно же на. „Бли скост 
без бли зи не, сје ди ње ност без до ди ра, ми ље у ко ме је ви ше 
па жње и по што ва ња не го ра до сти же ље, то је Бај ро ну до нео 
су срет у Син три.”23

Ле по та ко ју је до не ла мла да Ли са бон ка је ис це ли тељ ска, 
на су прот де струк тив ној ле по ти Ма но вог Та ђа. То је ле
по та ко ја ле чи, опле ме њу је, ши ри чо ве ко ве ви ди ке из ван 
постојећих хо ри зо на та.

До дир са њом, у се ћа њу, ле чио га је и чу вао од свих су сре та, 
од же на, и од жи во та са мог. А у на ро чи то сет ним тре ну ци ма, 
за су то на на мор ској пу чи ни, де ша ва ло се чу до, истин ско, 
нео бја шњи во и нео пи си во: зе ле ни брег у Син три пре тва рао 
се у не бе ску све тлост без кра ја, ње го во хро мо тр ча ње у без
гла сни ду ги лет, а сва чул на гро зни ца то га су сре та у чист 
под виг ду ха без бол не све сти и гра ни це.24

Љу бав до би ја но ву чул ност, но ви об лик ко ји Бај ро ну из но
ва ис кр са ва пред очи ма, те Бај рон оста је чист, опле ме њен. 
„Ан дрић ни је пред ста вио би ће ис пу ње но љу ба вљу као ек
ста тич ној ра до сти жи во та, али тра гич ним ис хо дом љу бав
ног за но са ни је по ти рао уну тра шњу сре ћу ко ја чо ве ка без 
об зи ра на жи вот ни удес чи ни бо љим и, у јед ном по себ ном 
сми слу ре чи леп шим.”25 Де вој ка из Син тре ма те ри ја ли зу је 
се у ли му ну, со ли, уљу и мал ва си ји до би ја ју ћи но ви из раз:

„Он је мо гао за руч ком од два де сет осо ба да до зо
ве зе ле ну Син тру и ње но ма ло ство ре ње, игра ју
ћи се не при мет но са два зр на со ли из ме ђу пал ца и 
кажипрста.”26

Бај ро но ва игра са два зр на со ли је на лик на ма гиј ски мо ме
нат, на ба ја ње и ча ро ли ју, ко ја ће у се ћа њу ожи ве ти Ма ло 
ство ре ње, ко ја ће му удах ну ти но ви жи вот. Из раз Бај ро но ве 
љу ба ви пре ва зи ла зи гра ни це фи зич ког, не из вр ће се и не из
об ли ча ва у ње му, већ до би ја јед ну но ву и пле ме ни ти ју фор
му. „Она ни је у све му што га окру жу је, али оза ру је бла же ним 
ми ром тре ну так у ко јем, усред свет ске вре ве, он успе ва да је 
’до зо ве’ игра ју ћи се с два зр на со ли ме ђу прстима. Чисто та 

23 Сто ја но вић, Д. (2003) нав. де ло, стр. 59.
24 An drić, I. (2011) нав. де ло, стр. 74.
25 Jer kov, A. (1997) Lјubav u pri ča ma Ive An dri ća, po go vor, u: Ivo An drić, 

Lјubav u ka sa bi i dru ge tra gič ne lju ba vi, Lјubljana: Ju go slo ven ska knji ga, 
str. 228.

26 An drić, I. (2011) нав. де ло, стр. 73.



252

ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ

со ли пре ла зи на њу, и зна чи њу, као што се ње на ле по та згру
шња ва и при сут на је у зр ну со ли. Од сут на, она да је ви ше, и 
тек та ко оно нај бо ље, што уз но си, кре пи и блажи уз дрх та лу 
и не мир ну ду шу.”27

Он да ка да Ма ло ство ре ње по чи ње да иш че за ва из Бај ро но
вог се ћа ња, он ће се осе ти ти оси ро те лим, очај ним, не моћ
ним. Ка да ле по та у свом уз ви ше ном об ли ку на пу сти Бај ро на 
по ди же се зла ма ти ца. Она по ста је те жа, ве ћа и бол ни ја с 
одла ском „ле пог би ћа”, ипак, ле по та је би ла до вољ но ду го у 
ње му да га учи ни бо љим.

Чо ве ко ва при ро да те жи сје ди ње њу са ле по том, са би ћем ко
је сма тра ле пим, ме ђу тим, уко ли ко до сје ди ње ња не до ђе, 
чо век по се же за ру ши лач ким си ла ма. Де струк тив ност се 
ис по ља ва пре ма ле по ти са мој, ако је пак, не мо гу ће уни шти
ти ле по ту, чо век уни шта ва се бе. Ман је у сво јој при по ве ци 
осли као там ну стра ну чо ве ка, ко ја у раз ми мо и ла же њу са ле
пим, не ма дру ги из бор, осим смр ти, де струк тив но сти. Ан
дрић је у том сми слу ве ћи и бла го род ни ји. Ле по та у ње го вој 
ви зу ри ни је под ло жна уни ште њу, већ је ле по та ко ја опле ме
њу је, то пла и јед но став на. Су бли ми ра ност, као глав на осо
би на Ан дри ћр ве при по вет ке је „про цес у ко јем до ла зи до 
не сек су ал не ин ве сти ци је сек су ал не енер ги је.”28 Бај ро но ва 
же ља пре ма мла дој Пор ту гал ки, ко ја се за че ла у Син три, се 
пре о бра жа ва у енер ги ју ко ја Бај ро на чи ни бо љим чо ве ком. 
Су срет са ма лим ство ре њем је Бај ро но ва ка тра за, а се ћа ње 
на њу амај ли ја ко ја ће га у бу дућ но сти шти ти ти и скри ва ти 
од зла.

За кљу чак

Су дар два ју ли ко ва са не до сти жном ле по том је, сва ки на 
свој на чин, ко бан. Иска ка ње из рав но те же је не ми нов но, а 
вра ћа ње на по чет ну тач ку не мо гу ће, као и оства ре ње љу ба
ви на ко ју на во де „ле па би ћа”. Умет нич ка и жи вот на ди ле ма 
ва ри ра на у ли ко ви ма ових при по ве да ка, ре ша ва се на два 
ди ја ме трал но су прот на на чи на.

Ашен ба хо ва љу бав до но си смрт, чи не ћи га уклет ни ком, са
тр ве ног од стра сти и нео ства ре них че жњи. Бај ро но ва љу бав 
пре ва зи ла зи окви ре за но са, она је без при ме са чул но сти, 
она чо ве ка чи ни бо љим, без пре тен зи ја да тра је веч но, тра је 
до вољ но ду го да и оног, ко ји за ле по том тра га, учи ни ле
пим. „Ан дрић је пи сац ти па То ма са Ма на, са мно го струким 

27 Сто ја но вић, Д. (2003) нав. де ло, стр. 58.
28 Bu žinj ska, A. i Mar kov ski, M. P. (2009) Knji žev ne te o ri je XX ve ka, Be o grad: 

Slu žbe ni gla snik, str. 52.
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дарови ма, са мо гућ но сти ма да се ис по ља ва на раз ли чи те 
и че сто про ти ву реч не на чи не, ко ји нам се, у це ли ни, пред
стави у ви ду јед ног из у кр шта ног сло же ног и ве ли чан стве
ног мо за и ка.”29

На јсна жни ја цр та Ан дри ће ве при по вет ке је са же тост, са
же тост у опи су, са же тост са ме ле по те, док се Ман, хи та
ју ћи ка при ка зу про мен љи во сти, рас пли ња ва. Са же тост 
је вр ли на ода бра них, скри ве на цр та Ан дри ће вих ви ђе ња 
је и „узвишеност”30, на во ди Алек сан дар Јер ков, не су мњи
во да су оне, оно нај бо ље у чо ве ко вом би ћу, у Ан дри ће вом 
уметнич ком би ћу. 

То мас Ман и Иво Ан дрић по се ду ју бли ска схва та ња, Ан
дрић се до из ве сне ме ре мо гао осла ња ти на Ма но ву по е ти ку, 
али да је ње го ва по е ти ка, крај све га то га – по е ти ка пи сца ван 
вре ме на и ства ра ња.
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