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Приключени на духа
С Т О  Г О Д И Н И  О Т  Р О Ж Д Е Н И Е Т О
Н А  Т О М А С  М АН
БОГДАН БОГДАНОВ

Т О М А С  М А Н

Н еговите сю ж ети имат мощен концентриращ  смисъл и 
това именно дава основание да бъдат наречени м итове.. .

Припомняйки си идейната ограниченост hi 
своя ранна критическа работа, Томас Ман им< 
повод да нарече художественото творчество „му 
зика“ и да го противопостави на занимаващотс 
се с анализиране и критикуване „писателство“ 
Във всеки друг случай това противопоставян; 
би изразявало недоверието на твореца спрямс 
всякакъв вид външно занимание с литература 
Отнесено обаче за Томас Ман, то  обозначаво 
двете неотделими страни на една комплексно 
творческа натура —  това да се твори и да а 
рефлектира над сътвореното.

Покрай блестящ ите есета, посветени на дру 
т и ,  писателят остави на поколенията обемист; 
тълкувания на собствените си творби, дале1 
не прости или наивни, нито встрани о т  литеро 
туроведска и социологическа проблематика.

Може би най-характерното в неговия случа; 
е плодотворното престъпване на границата меж 
ду художественото и нехудожественото. Пони 
кога тълкуват тази черта на стила му като от 
стъпка на модернизма, но за това няма досто 
тъчно основание. В този пункт Томас Ман е по 
скоро традиционалист, реализира неизпълнено 
та  амбиция на немските романтици за неизкуст 
вена и съвременна литература —  не специали
зирана художествена дейност, а поведение и 
универсално средство за израз. С тр астта  му къи 
коментиране и изясняване в ущърб на условност
та  продължава също традицията на критик» 
реалистичния почерк от първата половина но 
деветнадесети век. (О ттук  и типологическотс 
сродство с толкова противоположен по д ух  ге
ний като Балзак.)

Силно впечатление прави удоволствието, кое
то изпитва Томас Ман от сам ата наука като  нау
ка. И нтелектуалец и интелектуален писател,то» 
не се бои о т знанието и не страда от так а  раз
пространената самомнителност на художестве
ния автор, че владее по-ефикасен ключ към све-

овните проблеми. Разбира се, тази негова чер
га не е оригинална, писателят на двадесети век 
(есто е учен и разбира от наука. Но едно сравне- 
ие с Уелс и Хъксли разкрива особеното отно

шение на Томас Ман към науката . Той не е ни-
0 оптимист като единия, нито търси науката 
ато аргумент за своя песимизъм като другия, 
а него тя е социологически и културен проблем, 
ит, изразно средство за съдбата на съвремен

ния човек.
По начин на работа в това отношение той 

продължава Флобер. Д а  пише за туберкулозен 
санаториум означава да бъде сведущ по меди
цина, да тълкува митовете за библейския Йо
сиф1 означава да има познание за психологията 
на човека о т родовото време. Всестранно нада
рен, отлично информиран, Томас Ман е рядък 
случай на творец, у когото вкусът към точното 
шание, подхраненото от. него въображение и 
способността за доконструиране на неясното 
се намират в пълно равновесие.

В спора дали е реалист е било отговаряно ряз
ко с „д а “ или с „не“ . Поставяли са го до Джойс 
и до Кафка или не по-малко прибързано до Ро
меи Ролан и до Голсуърти. Нелепо е да се спо
ри по отправната точка. Мястото му не е сред 
писателите, за които формотворчеството и ан- 
тиреалистичната мислителна позиция вървят ръ
ка за ръка.

Като гражданин, като демократ и прогреси
вен мислител Томас Ман се създава постепенно. 
За разлика о т Хайнрих Ман той не е такъв по 
начало. Националистическото му настроение е 
отрезвено едва от катастроф ата , последвала Пър
вата световна война, и е нужно цяло десетиле
тие, за да извърви пътя от обикновен враг на 
войната до антиф аш ист и борец за демокра
ция. Но от този момент нататък той е неотменно 
ангажиран. Подобно нещо не може да се каже 
за нито един писател-модернист. Публицистът, 
сказчикът, борецът срещу фашизма превъплъ- 
щават у него един и същ принцип на поведение 
— нуждата да се живее със събитията, да се реа
гира. Като  критическите реалисти от първата 
половина на деветнадесети век той вярва в об
ществено полезната мисия на писателя и очак
ва да види словото си, превърнато в дело.

Наистина неговото слово е особено. Томас 
Ман назовава политическите явления не с оби
чайната лексика. Към политическите събития 
се приближава бавно, схващ а историческия им 
смисъл едва когато  се вклю чат в собствената 
житейска и писателска съдба. В някаква степен 
това е израз на известна нерешителност и ви
дян сумарно, неговият граждански и творчески 
път изглежда компромисен. Гледан като еволю
ция, той е развитие от бюргерско съзнание към 
общохуманна позиция. И както политическият 
МУ път има за начало реакционерство, породе

1 В рубрика „208“ публикуваме откъс от „Й о 
сиф и неговите братя“ . Б. р.

но от тясно разбиране на националната култу
ра, така и художническата му еволюция има за 
начало интерес към един малък свят —  вътреш
ния свят на отхвърления и на особения човек, 
съдбата на артиста.

Томас Ман започва да твори в последното де
сетилетие на миналия век, когато натурализмът 
е вече изчерпан. Първото силно впечатление, 
дало му някои образци, е творчеството на Пол 
Бурже. Вчел се по-късно в Ницше, той остава 
задоволен от опоетизирането на упадъка и мно
го години са нужни, за да изживее младежкия 
си идеал и да го вгради (в превърнат вид) в ка
навата на „Д октор Ф аустус“ . Между безперспек
тивната фактичност на натурализма и демонич
ния конструктивизъм на Ницше, някъде между 
тия две толкова противоположни и еднакво от
рицателни позиции Томас Ман открива своя 
особен реализъм, своя „реалистически“ мит.

О т  натурализма го извежда интересът към пси
хологията, о т  психологизма —  разбирането, че 
собствената съдба е винаги историчен продукт, 
един вид родова съдба, а тя о т своя страна —  
концентрация на нещо още по-общо. Едва два
десет и пет годишен, вече автор на „Буденбро- 
кови“ (1901), романа, който му донася след 
почти три десетилетия Нобеловото отличие (1929) 
Томас Ман успява да съчетае за пръв път трите 
елемента, които дават енергия на целия му твор
чески живот —  реалистическото разбиране за 
съдбата на отделния човек, мита, без който не 
може да се каже нищо съществено, и иронията, 
единственото предпазно средство срещу сериоз
ността на психологическата проблематика.

Сравнението с Кафка и Васерман би показало 
предимството на Томас Ман. Кафка изразява в 
гримасата на експресионистичните си визии кра
ха  на цяло поколение. Но само това , нищо по
вече. Неговият мит е алегория за един-единствен 
смисъл, който може да бъде назован и по друг 
начин. Това обезсмисля творчеството. У  Якоб 
Васерман тонът е като че реалистичен —  семей
ни истории, буржоа, които говорят за полити
ка, и дами, които занимавайки се с благотвори
телност, влизат в бордеи. У  него обаче истина
т а  се строи индуктивно и често остава непостиг- 
ната .

На пръв поглед обемът на явленията, които 
Томас Ман обхващ а в своите големи реалисти
чески платна, не е особено широк. Чужда му е 
балзаковската амбиция да включва всички со
циални слоеве, да гледа на обществото като  на 
гигантски хербариум. С и лата  на неговия по
черк е в това да овладява компромиса, описвай
ки реално една като че неутрална среда, почти 
съвпадаща с неговата собствена, да символи
зира действителното, да го издига в ранг на обоб- 
щител и в този смисъл да прави о т него мит.

Имайки случай да говори за този компромис, 
Томас Ман го нарича синтез на традиционно и 
модерно. Това е все пак само един негов аспект.
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